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 На пснпву шлана 89. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 
„Службени гласник РС“ бр.72/2009. и шлана 30. Статута Електрптехнишке щкпле 
„Михајлп Пупин“, израђен је гпдищои План рада Щкпле за щкплску 2012/2013. гпдину. 
 
Пплазне пснпве за израду Плана 
 
Гпдищои План рада је струшнп-педагпщки и прганизацијски акт кпјим се планира и 
прпграмира целпкупна делатнпст щкпле у тпку щкплске гпдине, и у склппу са  Статутпм  
и Развпјним планпм щкпле даје целпвиту слику рада щкпле. 
 
Статус шкпле 
 
Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ нпси пвај назив пд 1993. гпдине, а пснпвана је 
16. маја 1963. ппд називпм ЕЩЦ „Михајлп Пупин“, а прпстпрнп се налазила у центру 
града, у улици Нарпдних херпја. Щкплске 1975/1976. назив је прпмеоен у Центар за 
пбразпваое кадрпва електрпструке. Щкплске 1983/84 щкпла се сели на данащоу 
лпкацију, у Футпщку 17 и меоа назив у СЩЕС „Михајлп Пупин“. 
 
Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ у Нпвпм Саду је устанпва у кпјпј се пстварује 
делатнпст средоег пбразпваоа и васпитаоа електрптехничке струке редпвних ушеника 
(III степен, ванредних ушеника и ушеника петпг степена, а на пснпву рещеоа 
Министарства прпсвете и Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое и културу.  
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УСЛОВИ РАДА 

Просторни услови рада 

Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ наалази се у щирем центру града и щтп се прпстпра 
тише, распплаже са две зграде: главнпм зградпм, кпја се налази у Футпщкпј бр.17. и ппмпћнпм 
зградпм у Щкплскпј бр.4.  
 

 
 Слика 1 . Пплпжај Шкпле 

 
Пбзирпм да щкплска 2012/2013. гпдина ппшиое са 70 пдељеоа, тј.једнп пдељеое маое у 
пднпсу на прпщлу щкплску гпдину,  прпстпрни капацитет щкпле задпвпљава пптребе.  
 
 
Учионица/кабинет Предмети 

2 Аутпматика и мащинствп 

3 Аутпматика и мащинствп 

4 Енергетика 

6 Енергетика 

9 Резервни кабинет 

8 Телекпмуникације 

10 Телекпмуникације 

33 Електрпника 

34 Електрпника 

35 Електрпника 

36 Рашунари 

40 Рашунари 

105 Рашунари и електрпника 

106 Верска настава 

109 ПЕТ и мереоа 

110 ПЕТ и мереоа 

111 ПЕТ и мереоа 

114 Резервни кабинет 

46 Математика 

47 Математика 

48 Математика 

49 Математика 

50 Математика 

51 Страни језик 

52 Страни језик 
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53 Страни језик 

203 Друщтвени 

204 Друщтвени 

205 Друщтвени 

206 Српски 

207 Српски 

208 Српски 

209 Српски 

210 Мађарски 

211 Друщтв.мађарски 

212 Резервни кабинет 

29 Грађанскп васпитаое 

ПА33 Хемија, биплпгија, екплпгија 

ПА29 Гепграфија 

ПА26 Физика 

ПА22 Музишкп, ликпвнп 

К05 Истприја 

К25 Рашунарствп и инфпрматика 

К26 Рашунарствп и инфпрматика 

К23 Рашунарствп и инфпрматика 

К24 Рашунарствп и инфпрматика 

К20 Примена рашунара 

К20А Рашунарске мреже 

К38 Прпграмираое и 
инфпрматика 

К22 Аутпматика и мащинствп 

К06 Рашунари 

К31/32 ТВ и мултимедија 

ПА19 Мащине 

П16 Телекпмуникације, ВФ 
електрпника 

П15 Ел.мереоа 

П23 Електрпника 

П25 Електрпника, Елппјашаваши 

П31 Дигитална и МУЕ 

П32 Аутпматика 

Р1 Практишна настава 

Р2 Практишна настава 

Р3 Практишна настава 

Р4 Практишна настава 

Р5 Практишна настава 

Р6 Практишна настава 

Р7 Практишна настава 
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Р8 Практишна настава 

Р9 Практишна настава 

Р10 Практишна настава 

Р11 Практишна настава 

Р12 Практишна настава 

Р13 Практишна настава 

Р14 Практишна настава 

Р14а Практишна настава 

 
 
План активнпсти – прпстпр Рпк 

Збпг специфичнпсти терена на кпме се шкпла налази, у сутерену, у кпме се 
налазе радипнице практичне наставе јавља се влага. Збпг заштите здравља 
ученика и заппслених, пптребнп је дпвршити заппчету заштиту у 2010. 
Зидпва пд влаге и уградити пдгпварајућу вентилацију – климатизацију 

2012/2013 

Уређеое кабинета  Тпкпм 
целе 
гпдине 

Адатација сппртских терена  Јуни 
2013. 

 

Ученици 
 
У Електрптехнишкпј щкпли „Михајлп Пупин“ у щкплскпј 2012/2013.гпдини ушеници се пбразују 
на пбразпвним прпфилима датим у табели 1. и 2.  
 
Табела 1. Пбразпвни прпфили – редпвни и ванредни ушеници 
Трпгпдишои (III степен) Четвпрпгпдишои (IV степен) 

Аутпелектричар  Електрптехничар аутпматике 
Електрпинсталатер Електрптехничар за електрпнику на 

впзилима - пглед 
Електрпмеханичар за термичке и 
расхладне уређаје 

Електрптехничар енергетике 

Мпнтер телекпмуникаципних мрежа Електрптехничар за термичке и 
расхладне уређаје 

 Електрптехничар прпцеснпг управљаоа 
Техничар мехатрпнике - пглед 
Електрптехничар рачунара 
Електрптехничар електрпнике 
Електрптехничар електрпнике на 
мађарскпм наставнпм језику 
Електрптехничар радип и видеп 
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технике 
Електрптехничар телекпмуникација 
Електрптехничар телекпмуникација - 
пглед 
Електрптехничар мултимедија 

 Електрптехничар инфпрмаципних 
технплпгија 

 
 
Табела 2. Пбразпвни прпфили за ванредне ушенике петпг степена 
 
Аутпелектричар – специјалиста 

Електрптехничар специјалиста за кпмутаципне уређаје 
Електрптехничар специјалиста за телекпмуникаципне мреже 
Електрптехничар специјалиста за аутпматику 
Електрптехничар специјалиста за медицинске уређаје 
Електрптехничар специјалиста за рачунарску ппрему 
Електрпенергетичар за мреже и ппстрпјеоа 
Електрпенергетичар за електричне инсталације - специјалиста 
Електрпенергетичар за машине и ппрему - специјалиста 

Електрпенергетичар за термичке и расхладне уређаје - специјалиста 

 
 
Брпј уписаних редпвних ушеника у први разред и ппстпјећих у псталим разредима у пвпј 
щкплскпј гпдини дат је у табели 3.  
ЕТШ "Михајлп Пупин" Нпви Сад, Анализа брпја пдељеоа, ученика и пбразпвних прпфила у шкплскпј 2012/2013. 
 

Пбразпвни 
прпфил                                          

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТ

И 
РАЗРЕД 

УКУПНП 
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о
р

о
-

о
д

и
ш

њ
е

 

ук
уп

н
п

 

тр
п

гп
-д

и
щ

о
е

 

ч
е
тв

о
р

о
-

о
д

и
ш

њ
е

 

ук
уп

н
п

 

тр
п

гп
-д

и
щ

о
е

 

ч
е
тв

о
р

о
-

о
д

и
ш

њ
е

 

ук
уп

н
п

 

ук
уп

н
п

 

тр
п

гп
-д

и
щ

о
е

 

ч
е
тв

о
р

о
-

о
д

и
ш

њ
е

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

п
д

ељ
ео

а 

уш
ен

и
ка

 

АУТОЕЛЕК
ТРИЧАР 

1 30     1 30 2 41     2 41 2 39     2,0 39     5,0 110 0,0 0 

ЕЛЕКТРОИ
НСТАЛАТЕ

Р 
  7     0 7 1 7     1 7 1 10     1,0 10     2,0 24 0,0 0 

МОНТЕР 
ТЕЛЕКОМУ
НИКАЦИО

НИХ 
МРЕЖА 

  8     0 8   7     0,0 7         0,0 0     0,0 15 0,0 0 

ЕЛЕКТРОМ
ЕХАНИЧА

Р ЗА 
ТЕРМИЧКЕ 

И 
РАСХЛАД

НЕ 

1 15     1 15 1 13     1,0 13 1 21     1,0 21     3,0 49 0,0 0 
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УРЕЂАЈЕ 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 
АУТОМАТ

ИКЕ 

    1 30 1 30     1 28 1,0 28     1 28 1,0 28 1 20 0,0 0 4,0 106 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 

ЗА 
ЕЛЕКТРОН

ИКУ НА 
ВОЗИЛИМ
А - ОГЛЕД 

    1 20 1 20     1 25 1,0 25     1 23 1,0 23 1 23 0,0 0 4,0 91 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 
ЕНЕРГЕТИ

КЕ 

    1 29 1 29     1 29 1,0 29     1 19 1,0 19 1 26 0,0 0 4,0 103 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 

ЗА 
ТЕРМИЧКЕ 

И 
РАСХЛАД

НЕ 
УРЕЂАЈЕ 

    1 29 1 29     1 29 1,0 29     2 54 2,0 54 2 52 0,0 0 6,0 164 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 
ПРОЦЕСН

ОГ 
УПРАВЉА

ЊА 

    1 30 1 30     1 22 1,0 22     1 16 1,0 16 1 17 0,0 0 4,0 85 

ТЕХНИЧАР 
МЕХАТРО

НИКЕ - 
ОГЛЕД 

    1 24 1 24     1 26 1,0 26     1 21 1,0 21 1 23 0,0 0 4,0 94 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 
РАЧУНАР

А 

    2 61 2 61     3 87 3,0 87     2 66 2,0 66 3 79 0,0 0 
10,

0 
293 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 

ЕЛЕКТРОН
ИКЕ 

    1 31 1 31     1 27 1,0 27     2 48 2,0 48 2 47 0,0 0 6,0 153 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 

ТЕЛЕКОМУ
НИКАЦИЈА 

        0, 0         0,0 0     2 51 2,0 51 1 26 0,0 0 3,0 77 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 

ТЕЛЕКОМУ
НИКАЦИЈА 

- ОГЛЕД 

    2 48 2 48     2 51 2,0 51     1 23 1,0 23 1 25 0,0 0 6,0 147 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 
МУЛТИМЕ

ДИЈА - 
ОГЛЕД 

    3 81 3 81     2 58 2,0 58     2 55 2,0 55 1 29 0,0 0 8,0 223 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНИЧАР 
ИНФОРМА
ЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГ
ИЈА - 

ОГЛЕД 

    1 24 1 24         0,0 0         0,0 0     0,0 0 1,0 24 

  2 60 15 407     4 68 14 382     4 70 16 
40

4 
    15 

36
7 

10 198 60 1560 

                          

Укупнп ушеника: 1758 
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Укупан брпј редпвнп уписаних ушеника у щкплскпј 2012/2013. гпдини је 1758. Настава се пдвија 
у 70 пдељеоа трећег и шетвртпг степена на српскпм и мађарскпм наставнпм језику.  
 
Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ расписала је Кпнкурс за упис ванредних ушеника на 
дпквалификацију и преквалификацију у щкплскпј 2012/2013.гпдини.  
У табели бр.4. дат је списак пбразпвних прпфила трећег и шетвртпг степена, кап и брпј 
распплпживих места на ппјединим прпфилима 
 
 
Табела 4. План уписа ванредних ушеника на дпквалификацији и преквалификацији у щкплскпј 
2012/2013.гпдини. 
 Пбразпвни прпфил Брпј ушеника 

Трећи степен 
1.  Електрпмеханишар за мащине и ппрему 10 
2. Електрпмеханишар за термишке и расхладне уређаје 10 
3. Електрпинсталатер 10 
4. Аутпелектришар 10 
5. Електрпмпнтер мрежа и ппстрпјеоа 10 
6. Мпнтер телекпмуникаципних мрежа 10 
Четврти степен 
7. Електрптехнишар енергетике 30 
8. Електрптехнишар за термишке и расхладне уређаје 30 
9. Електрптехнишар аутпматике 20 
10. Електрптехнишар електрпнике 20 
11. Електрптехнишар радип и видеп технике 20 
12. Електрптехнишар рашунара 20 
13. Електрптехнишар за електрпнику на впзилима 20 
14. Електрптехнишар телекпмуникација 20 
Пети степен 
15. Специјализација за пети степен струшне спреме 

(пбразпвни прпфили петпг степена дати су у табели 2.) 

40 

 
Редпвна настава у щкпли извпди се у две смене. Пдељеоа се пзнашавају слпвима кпја се пднпсе 
на занимаое и брпјевима. Брпј ппред слпва је двпцифрен, први брпј пзнашава гпдину, а други 
пдељеое. Кпд пдељеоа на мађарскпм наставнпм језику кпристе се две слпвне и једна брпјна 
пзнака. Првп слпвп је занимаое, другп – наставни језик, а брпј пзнашава гпдину щкплпваоа.  
 

Кадровска слика школе 
 

Щкплска 2012/13.гпд. ппшиое са  213 заппслених. Пд тпг брпја у настави је заппсленп 177 
радника, дпк је ван наставе заппсленп 36 радника. Структура заппслених пп радним местима и 
степену струшне спреме дата је у следећим табелама: 
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Табела 6. Кадрпвска слика щкпле 

                                                                                                           
 
Р.б. Презиме и 

име 
Ст.сс Р.Стар. прпценат Раднп местп Занимаое Статус 

1 Алиђукић 
Елизабета 

VII   100% ппмпћник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

2 Амичић 
Небпјща 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

3 Андрић 
Светислав 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

4 Анђелкпвић 
Радпмир 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

5 Бабић Зприца VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

6 Бабић 
Маријана 

VII   40% Наставник прпфеспр хемије Непдређенп 

7 Баљ Амала VII   100% Наставник прпф.математике Непдређенп 

8 Бандин Споа VII   10% Наставник прпфеспр филпзпфије Непдређенп 

9 Баоац 
Бранкица 

VII 1 60% Наставник прпф.физике Непдређенп 

10 Бељански 
Василије 

VI   100% Наставник ел.инж. Непдређенп 

11 Бенце Зплтан VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

12 Бјелица Васп VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

13 Бпгићевић 
Небпјща 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

14 Бпгунпвић 
Милица 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

15 Бпкић Ђурп VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

16 Братић 
Миливпјка 

VII 1 70% Наставник дипл.инж.електрптехнике Преузимаое 

17 Бугарски 
Кпста 

VII   100% Наставник дипл.инж.мащинства Непдређенп 

18 Бујак Јпван VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

19 Буквић 
Младен 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

20 Бурлица 
Слађана 

VII   65% Наставник прпфеспр гепграфије Пдређенп 

21 Буншић 
Бранкп 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

22 Васиљевић 
Здравкп 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

23 Васић Бранка VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

24 Васић 
Мипдраг 

VII   85% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

25 Веселинпвић VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 
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Власте 

26 Видец Ева VII   100% Наставник прпфеспр музике Непдређенп 

27 Владетић 
Бпрка 

VII   100% Наставник прпфеспр инфпрматике Непдређенп 

28 Владетић 
Шедпмир 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

29 Вујић Љиљана VII   100% Наставник прпфеспр енгглескпг Непдређенп 

30 Вујишић Тпмка VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

31 Вукмирпвић 
Драган 

VII 1 100% Наставник прпфеспр физишкпг Непдређенп 

32 Вукмирпвић 
Јелена 

VII 1 100% Наставник прпф.грађанскпг/педагпг Непдређенп 

33 Вукмирпвић 
Тијана 

VII 1 100% Наставник прпф.физишкпг Непдређенп 

34 Вукпвић 
Невена 100% 
библ) 

VII   100% Наставник прпф.рускпг језика Непдређенп 

35 Габпрпв 
Гпрдана 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

36 Галпоа Бпщкп VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

37 Гащпарпвић 
Звпнкп 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

38 Гепргијев 
Гпран 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

39 Глигпрић 
Владимир 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

40 Глищић 
Љиљана 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

41 Грубнић 
Јпвана 

VII   10% Наставник диплпмирани хемишар Непдређенп 

42 Грујић Јелена VII   22% Наставник прпфеспр математике Пдређенп 

43 Дејанпвић 
Тамара 

VII  30% Наставник диплпм.екпнпмиста Непдређенп 

44 Димитрпв 
Тамара  

VII 1 100% Наставник диплпм.екпнпмиста Непдређенп 

45 Дпбанпвашки 
Петар 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

46 Дпкић Ивана VII   100% Наставник прпф.енглескпг јез. Непдређенп 

47 Дражић 
Ненад 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

48 Дуђак 
Александра 
(83%+17%) 

VII 1 100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 

49 Ђурђевић 
Александар 

VII   100% Наставник катихета Непдређенп 

50 Екрес 
Рпзалија 

VII   10% Наставник дипл.екпнпмиста Угпвпр 

51 Елези 
Ермидин 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 
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52 Жембери 
Филип 

VII 1 100% Наставник прпф.истприје Непдређенп 

53 Жившић 
Зприца 

VII 1 100% Наставник прпф.математике Непдређенп 

54 Затезалп 
Мипдраг 

VII   100% Наставник прпф.физике Непдређенп 

55 Зељкпвић 
Драгица 

VII   100% ппрпдиљскп прпф.енглескпг јез. Непдређенп 

56 Иванпвић 
Ваоа 

VII 1 100% Наставник прпф.српскпг језика Непдређенп 

57 Иваншук Саща VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

58 Иванпв 
Мирјана 

VII   100% ппрпдиљскп дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

59 Иванпв Игпр VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Пдређенп 

60 Исајлпвић 
Дущица 

VII 1 100% Наставник прпф.српскпг језика Непдређенп 

61 Исак Радпмир VII   100% Наставник прпф.математике Непдређенп 

62 Јакица Дущан VII  100% Наставник дипл.инж.мехатрпнике Непдређенп 

63 Јакщић Јелена VII 1 100% ппрпдиљскп прпф.српскпг језика Непдређенп 

64 Јакщић 
Предраг 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

65 Јпванпв 
Драган 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.мащинства Непдређенп 

66 Јпванпвић 
Зпран 

VII   55% Наставник прпфеспр ликпвне ум. Непдређенп 

67 Јпванпвић 
Натаща 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

68 Јпвин Милена 
50 % наст+50% 
библ 

VII   100% Наставник дипл.технплпг Непдређенп 

69 Караба 
Милпсавић 
Милица 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

70 Касалпвић 
Свјетлана 

VII 1 100% Наставник дипл.правник Непдређенп 

71 Катпна 
Силвија 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

72 Кецман Мила VII 1 100% Наставник дипл.екпнпмиста Непдређенп 

73 Кецпјевић 
Катарина 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

74 Кираљ Карпљ VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

75 Кпваш 
Миклпщ 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

76 Кпвашевић 
Милан 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

77 Кпоа Жплт VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

78 Крстић Дущан VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 
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79 Крунић 
Смиљана 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

80 Лазар 
Валерија 

VII   10% Наставник прпф.хемије Непдређенп 

81 Лазарев 
Стеван 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

82 Лазукић 
Ксенија 

VII 1 100% Наставник прпфеспр физишкпг Непдређенп 

83 Лендак Кабпк 
Карплина 

VII   5% Наставник дипл.правник Непдређенп 

84 Лепещ Матија VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

85 Летић 
Владица 

VII 1 55% Наставник прпфеспр истприје Преузимаое 

86 Љаврпщка 
Зузана 

VII   100% Наставник прпфеспр енгглескпг Непдређенп 

87 Макевић 
Стана 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

88 Мали 
Миланка 

VII   100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

89 Маринкпв 
Снежана 

VII   100% Наставник прпфеспр енгглескпг Непдређенп 

90 Мартпн Атила VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

91 Матејевић 
Дејан 

VII   88% Наставник прпфеспр немашкпг јез. Непдређенп 

92 Микић Владан VII 1 100% Наставник прпфеспр физишкпг Непдређенп 

93 Миклпвиц 
Игпр 

VII 1 100% Наставник прпфеспр физишкпг Непдређенп 

94 Милетић 
Тихана 

VII   66% Наставник прпфеспр енгглескпг Пдређенп 

95 Милић Маја VII 1 100% Наставник прпфеспр физишкпг Непдређенп 

96 Милинкпвић 
Јпван 

VII   10% Наставник прпфеспр истприје Преузимаое 

97 Милпрадпв 
Јелена 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

98 Милпщев 
Бпгдан 

VII   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

99 Миљевић 
Драгпљуб 

VII 1 100% Наставник прпфеспр истприје Непдређенп 

100 Мипдрагпвић 
Ирена 

VII   60% Наставник прпфеспр истприје Непдређенп 

101 Митрпвић 
Мирјана 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

102 Михић 
Владимир 

VII   100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

103 Мпмшилпвић 
Мирјана 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

104 Мрваљевић 
Радпмир 

VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

105 Мудри 
Владимир 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 
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106 Негпванпвић 
Стпјанка 

VII   100% Наставник дипл.инж.мащинства Непдређенп 

107 Нађ Дејан VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

108 Невидпвшић 
Александар 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Пдређенп 

109 Никплајевић 
Светпзар 

VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

110 Никплић 
Стпјанка 

VII   50% Наставник прпфеспр гепграфије Непдређенп 

111 Пбрехт Петар VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

112 Павлпвић 
Бпгдан 

VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

113 Павлпвић 
Бранка 

VII   100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 

114 Павлпвић 
Радпслав 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

115 Павлпвић Јпвп VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

116 Пајшин 
Впјислав  

VII 1 100% Наставник прпфеспр електрптехнике Непдређенп 

117 Пејин 
Миленкп 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

118 Пекез Марија VII   100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 

119 Перищић 
Бурсаћ 
Љиљана 

VII   35% Наставник Катихета Пдређенп 

120 Петкпвић 
Жељкп 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

121 Петрић Весела VII 1 100% Наставник прпфеспр биплпгије Непдређенп 

122 Петрпвић 
Драгища 

VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

123 Пплпвина 
Стана 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

124 Ппткпоак 
Дущанка 

VII 1 80% Наставник прпфеспр хемије Непдређенп 

125 Пптребић 
Славица 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

126 Предпјевић 
Мпмир 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Пдређенп 

127 Пругић 
Милеуснић 
Весна 

VII   100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 

128 Радакпвић 
Таоа 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

129 Радищић 
Милпрад 

VI 1 100% Наставник ел.инж. Непдређенп 

130 Радмилпвић 
Данијела 

VII   100% ппмпћник дипл.инж.електрптехнике замена 

131 Радпвић 
Ксенија 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.мащинства Непдређенп 

132 Радукин VII   100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 
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Јпванка 

133 Радулпвић 
Невенка 

VII   100% Наставник прпфеспр енгглескпг Непдређенп 

134 Радунпвић 
Данилп 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Пдређенп 

135 Раншић 
Ангелина 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

136 Рпдић 
Предраг 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

137 Рпквић Споа VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

138 Сакаш Ерна VII   100% Наставник дипл.инж.мащинства Непдређенп 

139 Салапура 
Драган 

VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

140 Салаћанин 
Јпван 

VII   100% Наставник катихета Непдређенп 

141 Свитлица 
Александар 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

142 Свитлица 
Споа 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

143 Селещи 
Мпника 

VII   10% Наставник прпфеспр гепграфије Угпвпр 

144 Секулић Јпван VII   87% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

145 Силађи 
Људевит 

VII   100% Наставник прпфеспр физишкпг Непдређенп 

146 Симурдић 
Ружица 

VII   100% Наставник прпфеспр инфпрматике Непдређенп 

147 Скпкп Саща VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

148 Скпмрак Јасна VI   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

149 Сремашки 
Ђпрђе 

V   100% Наставник Дпмар Непдређенп 

150 Срећкпв 
Митар 

VI 1 100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

151 Станић 
Светлана 

VII 1 100% Наставник прпфеспр математике Непдређенп 

152 Станпјевић 
Весна 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

153 Стеванпв 
Радпслава 

VII 1 20% Наставник прпфеспр филпзпфије Непдређенп 

154 Степанпвић 
Жељкп 

VII   85% Наставник дипл.инж.мащинства Пдређенп 

155 Стпјанпвић 
Славица 

VII 1 100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 

156 Тадић 
Владимир 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

157 Танкпсић 
Милена 

VII 1 100% Наставник прпфеспр спциплпгије Непдређенп 

158 Танурчић 
Гпрдана 

VII   100% Наставник прпфеспр физике Непдређенп 

159 Тпмић 
Мирпслав 

VII 1 20% Наставник прпфеспр истприје Преузимаое 
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160 Ћулибрк 
Владислав 

VII 1 100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

161 Фабрик 
Карплина 

VII   20% Наставник прпфеспр физике Непдређенп 

162 Филиппвић 
Саща 

VII   40% Наставник прпфеспр физишкпг   

163 Фплтин 
Рпберт 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

164 Функ Ђедпвић 
Маријана 

VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

165 Хајдер 
Радмила 

VII   Ппмпћник Ппмпћник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

166  Хпрват 
Аранка 67% 
наст+5%b 

VII   72% Наставник прпфеспр мађарскпг јез. Непдређенп 

167 Хпрват Марија VII   20% Наставник Катплишка верска настава Пдређенп 

168 Хпрват 
Милитиши 
Атила 13 % 
библиптеке 

VII   13% Наставник прпфеспр франц.језика Непдређенп 

169 Цвејанпвић 
Бприслава 

VII 1 100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 

170 Цревар Симић 
Неда 

VII   100% Наставник прпфеспр енгглескпг Непдређенп 

171 Црнпгпрац 
Кпста 

VII   100% Наставник дипл.инж.мащинства Непдређенп 

172 Шаленић Илија V 1 100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

173 Шегар Љиљана VII   100% Наставник прпфеспр филпзпфије Непдређенп 

174 Шпрба Ева VII   10% Наставник прпф.хемије Непдређенп 

175 Чуоа Иван VII   100% Наставник дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

176 Щарик 
Мирпслав 

V   100% Наставник наставник праксе Непдређенп 

177 Щмук 
Љиљана 

VII   100% Наставник прпфеспр српскпг језика Непдређенп 

178 Вукпбрат 
Милан 

VII   100% Директпр дипл.инж.електрптехнике Непдређенп 

179 Ракић Нада VII   100% Правник/секр дипл.правник Непдређенп 

180 Угљещић 
Снежана 

VII   15% библиптекар прпфеспр рускпг језика Непдређенп 

181 Плазпнић 
Биљана 

VI   100% Щеф рашунпв. екпнпмиста Непдређенп 

182 Радпоић 
Мирјана 

IV   100% Референт Референт Непдређенп 

183 Кљајић 
Гпрдана 

IV   100% Референт Референт Непдређенп 

184 Јпксимпвић 
Биљана 

VII   100% ПП Служба Психплпг Непдређенп 

185 Нећак 
Данијела  

VII 1 100% ПП Служба Психплпг Непдређенп 
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186 Лпјанишић 
Фехер Ана 

VII   100% ПП Служба Педагпг Непдређенп 

187 Клеменц 
Слпбпданка 

IV   100% Фин.админ. Фин.админ. Непдређенп 

188 Папрић Мара IV   100% Фин.админ. Фин.админ. Непдређенп 

189 Јпвандић 
Љубпмир 

IV   100% Админ.радн. Админ.радн. Непдређенп 

190 Бркић Васиљ IV   100% Дпмар Дпмар Непдређенп 

191 Клеменц 
Јпвица 

IV   100% Дпмар Дпмар Непдређенп 

192 Петрпвић 
Драгпљуб 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

193 Мијатпвић 
Бранка 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

194 Гвпзденпвић 
Марина 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

195 Гоатпвић 
Дущанка 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

196 Јещић 
Славица 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

197 Дулкић 
Славица 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

198 Кпларпв 
Станка 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

199 Кприца 
Јасмина 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

200 Нпвакпвић 
Мирпслава 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

201 Радпоић 
Туцић Зприца 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

202 Радпщевић 
Мира 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

203 Бастајин 
Ивана 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

204 Ћуршић 
Марија 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

205 Щанта Јустина ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

206 Щащић 
Јадранка 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

207 Савић Саоа ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

208 Ђајић Слађана ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

209 Ступић 
Биљана 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

210 Тпмаспвић 
Радмила 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

211 Никплић Нађа ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

212 Бјелпщ 
Радица 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 

213 Кущљић 
Дијана 

ПЩ   100% Спремашица Спремашица Непдређенп 
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Програм увођења у посао наставника-приправника 
 

 Увпђеое у ппсап наставника-приправника има за циљ да га псппспби за сампсталан 
васпитнп пбразпвни и струшни рад и за пплагаое испита за лиценцу (Правилник п дпзвпли за 
рад наставника, васпиташа и струшник сарадника СЛ.ГЛ.РС.Бр.22/2005) 

 
Увпђеое у ппсап наставника-приправника састпји се из следећих кпрака: 

1. Наставник-приправник региструје се у картптеци секретара Щкпле, при шему дпбија 
пснпвне инфпрмације п пбавезама, пдгпвпрнпстима и правима. 

2. Директпр щкпле пдређује ментпра за увпђеое у ппсап наставника приправника 
рещеоем, ппшев пд дана пријема у радни пднпс, а на пснпву предхпднп прибављенпг 
мищљеоа Струшнпг већа. 

3. Ментпр прати рад наставника-приправника, присуствујући шаспвима приправника 
(најмаое 12 шаспва), п шему впди евиденцију. Такпђе, наставник-приправник ппсећује 
шаспве ментпра и такпђе впди евиденцију.  
Ментпр пружа приправнику ппмпћ у извпђеоу васпитнп-пбразпвнпг рада, ппмпћ у 
припреми наставе и ппднпси извещтај директпру. 

4. Психплпщкп-педагпщка служба птвара дпсије наставника-приправника и впди 
евиденцију п оегпвпм раду . 
Прптпкпл п праћеоу наставе садржи: 

(1) Пснпвне инфпрмације п заппсленпм и оегпвпм стажу у прпсвети 
(2) Мищљеое п квалитету наставе 
(3) Преппруке за унапређеое наставе 
(4) Мищљеое п квалитету припреме за шас 
(5) Даваое метпдишких инструкција за квалитетну припрему за шас 
(6) Даваое ппдрщке у припреми за испит за лиценцу 

5. Прпвера савладанпсти прпграма пстварује се накпн једне гпдине рада у щкпли, а на 
пснпву правилника п дпзвпли за рад наставника, васпиташа и струшник сарадника. 

6. Директпр Щкпле фпрмира кпмисију за прпверу савладанпсти прпграма, а шине је: 
директпр, један наставник из струке , психплпг и педагпг. Кпмисија даје пцену п 
савладанпсти прпграма у писанпј фпрми, у виду извещтаја. 

7. Щкпла пријављује кандидата Министарству, накпн шега следи пплагаое испита за 
лиценцу. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Општа организација 

 
 

 

На шелу щкпле је Милан Вукпбрат,  кпји је  2008. гпд. пдлукпм Щкплскпг пдбпра и 
сагласнпщћу Ппкрајинскпг секретара за пбразпваое  ппстављен на местп директпра. У састав 
управе улазе два ппмпћника и један прганизатпр практишне наставе. Прганизатпр практишне 
наставе је Елизабета Алиђукић, диплпмирани инжеоер електрптехнике, а ппмпћници 
директпра су: за  ппщтепбразпвнп ппдрушје Стпјанка Никплић прпфеспр гепграфије и Владица 
Летић прпфеспр истприје, и за струшнп ппдрушје Радмила Хајдер, диплпмирани инжеоер 
електрптехнике. 

 

 

 

Наставничко веће школе  

Шини га свп наставнп пспбље: 
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Педагошки колегијум  
(Председници струшних већа, ппмпћници директпра, прганизатпр практишне наставе и 
директпр) 
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У пквиру наставнишкпг већа налазе се и два струшна актива шији шланпви се бирају из 
редпва наставника: 

1. Струшни актив за развпј наставних планпва и прпграма 
2. Струшни актив за развпјнп планираое.  

 

 
 

 
Струшни сарадници су щкплски педагпг и психплпг, затим шетири библиптекара са укупнп 

две нпрме кап и прпграмер кпји ради при Министарству прпсвете. 
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Административне ппслпве у щкпли пбављају секретар щкпле, административни радник и 
два референта за ушенишка питаоа. 

 
 

 

Финансијске послове  

пбављају два радника щкпле (рашунпвпдствo) а тп су благајник ликвидатпр и щеф 
рашунпвпдства - пдгпвпран и за свпј рад али и рад службеника щкпле. 
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На шелу щкплске радипнице је прганизатпр практишне наставе. Пракса се пдвија у 
радипницама щкпле и држе је прпфеспри практишне наставе, дпк се деп праксе пбавља у 
радним прганизацијама и прати је кппрдинатпр практишне наставе. Радипница је псппспбљена 
не самп за држаое наставе, већ и за пружаое услуга грађанским и правним лицима. 

 

 
 функципналнпсти и псппспбљенпсти зграде за нпрмалан рад брину се радници на 

пдржаваоу. Радници за пдржаваое шистпће задужени су псим за шищћеое јпщ и за превенцију 
сузбијаоа щтета кпје се шине пп щкпли. Нпћни шувар брине п безбеднпсти пбјекта и ппреме. 
Ради ппвећаоа безбеднпсти ушеника и заппслених у Щкпли, Министарствп прпсвете и 
Министарствп унутращоих ппслпва спрпвпде гпдинама акцију „Пплицајац у щкпли“. Нащпј 
Щкпли је дпдељен пплицајац Милпрад Вујаклија кпји је ступип на дужнпст септембра 2002.гпд. 
У циљу ппвећаоа безбеднпсти зграде, ушеника и заппслених ппстпји кпмплетан видеп надзпр са 
16 камера и целпдневним снимаоем пбе щкплске зграде. Три камере ппкривају щкплска 
двприщта: две у главнпј згради и једна у малпј згради. Сппљащои деп зграде надзире се 24 
шаса пд стране Града Нпвпг Сад (МУП) – ппстављен је видеп-надзпр срединпм щкплске 
2009/2010.гпдине. 

РАЧУНОВОДСТВО 

Шеф рачуноводства Благајник 
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План рада органа управљања школом 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР – план рада 

Щкплски пдбпр радиће у седницама, на кпјима ће бити разматрана следећа питаоа:    

Р.бр. Ппис ппсла Време 
реализације 

1. Разматраое и усвајаое извещтаја п раду щкпле у претхпднпј 
щкплскпј гпдини 

Септембар 

2. Дпнпщеое плана рада за текућу щкплску гпдину  Септембар 

3. Кадрпвска питаоа Септембар 

4. Нпрмативна делатнпст (усклађиваое щкплских аката) Пктпбар 

5. Разматраое успеха ушеника на првпм трпмесешју Нпвембар 

6. Анализа рада и пплугпдищои извещтај п раду щкпле Јануар 

7. Анализа реализације плана рада Јануар 

9. Разматраое и усвајаое гпдищоег пбрашуна Фебруар 

10. Усвајаое финансијскпг плана Фебруар 

11. Стаое инвестиципних радпва Фебруар 

12. Разматраое прпграма прпславе Дана щкпле Април 

14. Анализа резултата рада на трећем трпмесешју Мај 

15. Анализа струшнпг рукпвпђеоа щкплпм Мај 

17. Анализа успеха ушеника на крају наставне гпдине Јун 

18. Усвајаое щестпмесешнпг пбрашуна Јун 

19. Анализа и предлагаое мера за даљу мпдернизацију рада, 
праћеое и вреднпваое рада 

Јун 

20. Усвајаое предлпга плана рада за наредну щкплску гпдину Јун 

 

ОДРЖАВАЊЕ И 

ЧУВАЊЕ ЗГРАДЕ 

Радници на 

техничком 

одржавању - домари 

Радници на 

одржавању чистоће 

 

Ноћни чувар 
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 Анализа припремљенпсти щкпле (прпстпр, кадрпви) за ппшетак 
щкплске гпдине, текућа питаоа 

Август 

21. Рещаваое пп жалбама у другпм степену Пп пптреби 

22. Текућа питаоа, евентуални прпблеми и сл. Пп пптреби 

 

 Према пдредбама ппщтих аката щкпле, щкплски пдбпр пбразује свпје сталне и ппвремене 
кпмисије. 
   Ппвремене кпмисије се пбразују и раде пп пптреби. 
   Сталне кпмисије пбразује щкплски пдбпр у складу са ппщтим актима и оихпв мандат траје дпк 
траје мандат щкплскпг пдбпра.  

 
 

Директор – план рада 

Ппслпви директпра щкпле мпгу се пкарактерисати кап стални ппслпви, кпји се пбављају тпкпм 
целе гпдине и ппсебне ппслпве кпји се пбављају у складу са прпцеспм пбразпвнп васпитнпг 
рада. 

Стални ппслпви директпра су: 

 праћеое реализације Гпдищоег плана рада и Щкплскпг прпграма 

 oствариваое увида у дневну прганизацију пбразпвнп васпитнпг рада 

 увид у рад щкплске радипнице. 

 саветпдавни рад са наставницима и другим радницима. 

 увид и праћеое рада струшних сарадника, секретара, финансијских и ппмпћнп-
технишких радника щкпле 

 ушещће у раду Щкплскпг пдбпра. 

 припрема и рукпвпђеое седницама Наставнишкпг већа 

 ушещће у раду струшних пргана и тела у щкпли 

 праћеое материјалнп-технишкпг ппслпваоа щкпле 

 рад на развијаоу међуљудских пднпса у кплективу. 

 рад на унапређиваоу педагпщке и друге дпкументације 

 сарадоа са службама Министарства прпсвете 

 сарадоа са Секретаријатпм за пбразпваое 

 праћеое прпписа и Закпна. 

 праћеое струшне, педагпщке и друге литературе 

 рад на нпрмативнпј делатнпсти. 

 рад на ппремаоу кабинета и радипница 

 присуствпваое састанцима, саветпваоима и семинарима ван щкпле 

 рад на унапређеоу материјалнп финансијскпг ппслпваоа 
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 сарадоа са предузећима. 

 анализа кадрпвских питаоа и материјалне припреме за ппшетак щкплске гпдине 

 преглед свих прпстприја ради утврђиваоа хигијенскп технишке исправнпсти 

 израда делпва Извещтаја за прпщлу щкплску гпдину  

 израда делпва Гпдищоег плана рада щкпле. 

 сагледаваое стаоа уписа ушеника. 

 анализа пбављених ппправних и других испита. 

 кпнституисаое рада струшних актива и врщеое ппделе предмета на  наставнике 

 Ппсебни ппслпви директпра щкпле 
 

Р.бр. Ппис ппсла Време реализације 

1. Прганизација пбразпвнп васпитнпг рада, Израда делпва 
Извещтаја за прпщлу щкплску гпдину, Припрема 
Гпдищоег плана рада за нпву щкплску гпдину, рещаваое 
кадрпвских питаоа, припрема седница Наставнишкпг 
већа, седница Щкплскпг пдбпра и Савета рпдитеља, 
сагледаваое материјалне ппремљенпсти кабинета за 
реализацију  

август 
септембар 

2. преглед планпва рада  наставника, финансијскп 
ппслпваое щкпле, именпваое рукпвпдилаца струшних 
актива, именпваое испитних кпмисија и рещаваое 
текућих питаоа, разматраое деветпмесешнпг ппслпваоа 
щкпле, увид у динамику пцеоиваоа ушеника, припрема 
седнице Щкплскпг пдбпра 

пктпбар 

3. анализа успеха и владаоа ушеника на крају првпг 
квартала, анализа пствареоа ппјединих гпдищоих и 
месешних планпва рада, пствариваое увида у пптребе 
предузећа за кадрпвима ради припремаоа плана уписа 
за следећу  щкплску гпдину, праћеое струшнпг 
усаврщаваоа наставника, припрема за пппис импвине, 
припрема седнице Наставнишкпг већа, припрема седнице 
Савета рпдитеља 

нпвембар 

4. прганизација ппписа и инвентара, преглед впђеоа 
педагпщке дпкументације, именпваое испитних 
кпмисија, израда предлпга плана уписа за наредну 
щкплску гпдину, анализа успеха на крају првпг 
пплугпдищта 

децембар 

5. анализа слпбпдних активнпсти, дппунске и дпдатне 
наставе, прпизвпднпг и другпг друщтвенп кприснпг рада, 
праћеое материјалнп-финансијскпг ппслпваоа, 
припрема седнице Щкплскпг пдбпра, присуствпваое 
семинарима, припрема за прпславу щкплске славе Светпг 
Саве 

јануар 
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6. анализа пствареоа Гпдищоег плана рада, именпваое 
испитних кпмисија, утврђиваое пбласти за заврщни 
испит, пдржаваое седнице Наставнишкпг већа, припрема 
седнице Щкплскпг пдбпра 

фебруар 

7. ушещће у припреми прганизацији такмишеоа, увид у 
материјалнп ппслпваое, пствариваое прпграма 
друщтвенп кприснпг рада и прпизвпднпг рада ушеника, 
увид у изпстанке ушеника, анализа упптребе наставних 
средстава, увид у динамику пцеоиваоа, припрема 
седнице Савета рпдитеља 

март 

8. анализа успеха и владаоа на крају трећег квартала, 
прганизација планираних екскурзија, именпваое 
испитних кпмисија, припрема седнице Щкплскпг пдбпра, 
уређеое щкплскпг парка и двприщта, пдржаваое 
седнице Наставнишкпг већа 

април 

9. израда прпграма прпславе за Дан щкпле, израда 
календара заврщетка щкплске гпдине, сагледаваое рада 
дпдатне и дппунске наставе, израда плана ппремаоа 
щкпле за наредну щкплску гпдину, припрема и 
прганизација матурских вешери, припрема и израда 
Щкплскпг прпграма, припрема седнице Щкплскпг пдбпра 

мај 

10. именпваое испитних кпмисија, анализа ппстигнутпг 
успеха на крају наставнпг перипда, пдржаваое седнице 
Наставнишкпг већа, припрема седнице Савета рпдитеља 
сагледаваое кадрпвске ситуације за наредну щкплску 
гпдину, анализа реализације Гпдищоег плана рада, 
прганизација израде Извещтаја за прптеклу щкплску 
гпдину, ппдела предмета на наставнике, припрема 
седнице Щкплскпг пдбпра 

јун 

11. прганизација уписа ушеника, утврђиваое пбима радпва на 
текућем пдржаваоу пбјеката, израда расппреда 

јул 

 
 

Помоћници директора 
 

 

План рада ппмпћника директпра щкпле 

Пснпвни задаци ппмпћника директпра заснпвани су на Закпну п пснпвама сисема пбразпваоа и 
васпитаоа и на стварним пптребама щкпле : 

 

 ушещће у раду Струшнпг актива за развпјнп планираое 

 ушещће у раду Струшнпг актива за развпј щкплских планпва 
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 ушествпваое у изради Гпдищоег плана рада щкпле 

 ппмпћ директпру кап и сампсталнп прганизпваое пбразпвнп - васпитнпг рада 

 рукпвпђеое седницама Наставнишкпг већа у слушају спрешенпсти директпра 

 ппмпћ наставницима у реализацији свих оихпвих ппслпва 

 рад у вези са струшним усаврщаваоем наставника 

 пствариваое увида у педагпщку дпкументацију 

 ушещће у раду Савета рпдитеља и Щкплскпг пдбпра 

 ушещће у раду кпмисија за избпр ппнуда за реализацију излета и екскурзија 

 кппрдинираое ппслпва у вези са такмишеоима и квалификаципним испитима 

 пстали ппслпви пп налпгу директпра 

 

Ппсебни ппслпви ппмпћника директпра щкпле су: 

Р.бр. Ппис ппсла Време реализације 

1. 

припреме за ппшетак щкплске гпдине,  израда Ценус 
пбрасца, детаљан преглед пбјеката, сарадоа са 
наставницима и рпдитељима и ппмпћ пдељенским  
старещинама, израда делпва Извещтаја за прпщлу 
щкплску гпдину, припрема Гпдищоег плана рада за нпву 
щкплску гпдину, сагледаваое материјалне премљенпсти 
кабинета за реализацију 

август 

септембар 

2. 
рад са ушеницима кпји пметају дисциплину у щкпли, 
струшнп усаврщаваое наставника, преглед планпва рада  
наставника, динамика пцеоиваоа ушеника 

пктпбар 

3. 

праћеое плана унапређиваоа наставнпг прпцеса и 
струшнпг усаврщаваоа наставника, анализа успеха и 
владаоа ушеника на крају првпг квартала, анализа 
пствареоа ппјединих гпдищоих и месешних планпва рада  

нпвембар 

4. 

ппмпћ наставницима у реализацији шаспва ПС, анализа 
успеха на крају првпг пплугпдищта израда предлпга плана 
уписа за наредну щкплску гпдину, присуствп седницама 
струшних актива 

децембар 

5. 
припреме за прпславу щкплске славе Светпг Саве, 
анализа слпбпдних активнпсти, присуствпваое 
семинарима 

јануар 

6. утврђиваое пбласти за заврщни испит фебруар 

7. кпнтрпла матишних коига, припреме за извпђеое март 
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екскурзија, друщтвенп кприснпг рада и прпизвпднпг рада 
ушеника, анализа изпстанака ушеника, анализа динамике 
пцеоиваоа, прганизација щкплских такмишеоа 

8. 
анализа успеха и владаоа на крају трећег квартала, 
ппмпћ пкп реализације екскурзија, уређеое щкплскпг 
парка и двприщта,  

април 

9. 

ппмпћ у прганизацији прпславе Дана щкпле, анализа 
рада дпдатне и дппунске наставе, припрема и израда 
Щкплскпг прпграма, припрема и прганизација заврщних и 
матурских испита и матурских вешери 

мај 

10. 

анализа ппстигнутпг успеха на крају наставнпг перипда, 
присуствпваое седницама Пдељеоских већа, анализа 
реализације Гпдищоег плана рада, прганизација израде 
Извещтаја за прптеклу щкплску гпдину, ппдела предмета 
на наставнике, прганизација разредних, ппправних и 
заврщних испита 

јун 

11. 
прганизација уписа ушеника, припрема израде расппреда 
шаспва 

јул 

 
 

План рада организатора практичне наставе 

 
Прганизатпр практишне наставе пбавља редпвне и ппсебне ппслпве у щкпли и 
ван ое у циљу успещне реализације практишне наставе и пствариваоа дпдатних 
прихпда щкпли. 
 
Редпвни ппслпви су: 
 

Редни П п и с 
п п с л а 

Време 
реализације брпј 

1. 
Праћеое пдвијаоа практишне наставе - 
прганизпваое извпђеоа наставе према плану и 
прпграму 

   
тпкпм целе гпдине 

 
    

 Упућиваое ушеника у предузећа и занатске радое 
ради делимишнпг или пптпунпг пбављаоа 
практишне 
наставе и сагледаваое услпва за пдвијаое наставе 

тпкпм целе гпдине 
 

 

2. 

 Прганизпваое замене за време пдсуствпваоа  
наставника практишне наставе  

тпкпм целе гпдине 
 3. 

 На пснпву пптреба наставника , а у циљу успещније тпкпм целе гпдине 
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4. реализације практишне наставе набавка пптребнпг  
ситнпг материјала кап и праћеое утрпщка истпг 

 
 

5. Ангажпваое на сталнпм усаврщаваоу наставника 
тпкпм целе гпдине 

 

6. 
Анализира реализацију наставних планпва и 
прпграма 

тпкпм целе гпдине 
 

 

 
 
       

Ппсебни ппслпви су: 

Редни  П п и с 
п п с л а 

Време 
реализације брпј 

1. 
 
 

Ушествује у ппдели предмета , изради расппреда 
јун, август 

 
шаспва и расппреду  радипница   
          

2. 
 

Прибављаое пснпвних средстава за рад и ппреме  
за ппстпјеће и нпвпфпрмиране кабинете и 
радипнице 

пп пптреби 

3. 
 

Ангажпваое на ппслпвима дежурства у циљу  пп пптреби 
редпвнпг пдвијаоа наставе         

4. 
 
 

Предлаже саставе испитних кпмисија за ппправне,   
 
тпкпм целе гпдине 

разредне и заврщне испите редпвних и   
ванредних шеника       

5 Впди евиденцију  п ппстигнутим резултатима трпмесешнп, пп 
  ушеника     пптреби и раније 

6 
Ангажује се у прганизацији щкплскпг, регипналнпг 

 
тпкпм целе гпдине 

  и републишкпг такмишеоа        

7 
 

Ушещће у изменама наставних прпграма свих  
пбразпвних прпфила 

 
пп пптреби 

8 Кпнтакти са Завпдпм за унапређеое пбразпваоа     
 и васпитаоа  и српдним щкплама у циљу пп пптреби 
 ппбпљщаоа функципнисаоа наставе      

9 
Усппстављаое и пдржаваое сарадое са тпкпм гпдине 
предузећима , у циљу прганизпваоа праксе за  

 ушенике     

10 

Усппстављаое сарадое са предузећима и 
занатским  тпкпм гпдине 
радоама у циљу пствариваоа дпдатних прихпда за      
щкплу         

11 
Верификација нпвих пбразпвних прпфила 
  

пп пптреби 
    

12 Ушещће у изради финанцискпг плана щкпле, плана август 
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рада щкпле за наредну гпдину  

13 
Кпнтакти са Нарпднпм техникпм , друщтвпм 
прпналазаша тпкпм гпдине 

14 
Пбавља и друге ппслпве пдређене Статутпм, 
ппщтим  
актима и пп налпгу директпра 

тпкпм гпдине 
  
  

15 
На крају гпдине ппднпси извещтај п свпм раду 

крај щкплске 
гпдине 

и реализацији 
плана        

16 Сарадоа са председникпм актива 
  

тпкпм гпдине 
  

17 
Ушествпваое на струшним састанцима, састанц. 
актива, кпмисијама 

тпкпм гпдине 
 

 

Организација наставе 
 

Настава се пдвија у две смене и у две зграде. Прва смена ппшиое у 730 а заврщава се у 
1325. Друга смена ппшиое у 1330 и заврщава се у 1925. Пд пве щкплске гпдине и тепријска настава 
је кабинетска, а кабинети су пбразпвани за српдне групе предмета. У приземљу се налазе 
кабинети за аутпматику, мащинствп и телекпмуникације. На првпм спрату – су кабинети за 
пснпве електрптехнике, електришна мереоа, рашунарствп и групу предмета из дпмена 
електрпнике. На другпм спрату су кабинети за српски језик, мађарски језик, друщтвене 
предмете, страни језик и математику. На свакпм спрату налази се пп један резервни кабинет. 
Лабпратпријске вежбе из струшних предмета извпде се пп кабинетима у пбе зграде, искљушивп 
намеоеним за пдређен предмет или групу предмета. Пракса се извпди у щкплским 
радипницама, а физишка култура у 4 сале и сппртскпм терену птвпренпг типа.  

На пракси се ушеници деле у две групе, кап и на лабпратпријским вежбама друге гпдине. 
У трећпј и шетвртпј гпдини пдељеое се на лабпратпријским вежбама из струшних предмета дели 
у три групе. Лабпратприје за извпђеое вежби из струшних предмета ппремљене су макетама и 
пдгпварајућим мерним уређајима, али се збпг брзпг технплпщкпг развпја сваке гпдине планира 
набавка нпве ппреме .  

За извпђеое практишне наставе ван щкпле задужен је кппрдинатпр за практишну наставу, 
а за наставу у блпку из струшних предмета – предметни прпфеспр.  

У пгледним пдељеоима предмети се садрже из мпдула, щтп пмпгућава да вище 
прпфеспра мпже да предаје један предмет. 

Настава за ванредне ушенике  прганизује се пп ппсебнпм расппреду.  
Збпг великпг брпја ушеника и разлишитих занимаоа, прганизација наставе је 

најкпмплекснији прпблем, кпји је рещен дпбрпм расппделпм шаспва и дпбрим расппредпм 
шаспва. Ппдела шаспва пп предметима и наставницима дата је у Прилпгу 1, а расппред шаспва у 
Прилпгу 2 пвпг дпкумента. 
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Табела 7. Ритам раднпг дана 

 

Ју
та

р
о

а 
см

ен
а 

1 шас 730 - 815 

 
П

п
п

п
д

н
ев

н
а 

см
ен

а 

1 шас 1330 - 1415 

Мали пдмпр, 5 мин Мали пдмпр, 5 мин 

2 шас 820 - 905 2 шас 1420 - 1505 

Велики пдмпр, 15 
мин 

Велики пдмпр, 15 мин 

3 шас 920 – 1005 3 шас 1520 - 1605 

Мали пдмпр, 5 мин Мали пдмпр, 5 мин 

4 шас 1010 – 1055 4 шас 1610 - 1655 

Мали пдмпр, 5 мин Мали пдмпр, 5 мин 

5 шас 1100 - 1145 5 шас 1700 – 1745 

Мали пдмпр, 5 мин Мали пдмпр, 5 мин 

6 шас 1150 - 1235 6 шас 1750 - 1835 

Мали пдмпр, 5 мин Мали пдмпр, 5 мин 

7 шас 1240 - 1325 7 шас 1840 - 1925 

Крај прве смене, пдмпр 5 мин Крај раднпг дана 

 
 

РАСПОРЕД ИСПИТА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА (Завршних, Изборних и 
Матурских) 

 Заврщни и матурски испити пдржавају се пп ппсебнпм расппреду и ппдлежу 
правилнику п пплагаоу матуре (Статут Щкпле). 

 Ппправни испити се пдржавају у јунскпм и августпвскм испитнпм рпку. 
 
 

 РАСПОРЕД ВАНРЕДНИХ ИСПИТА 
Испити ванредних ушеника пдржавају се у испитним рпкпвима: 

1. Пктпбарски 
2. Децембарски 
3. Фебруарски 
4. Априлски 
5. Јунски 
6. Августпвски 
7. Пп пптреби, пдржавају се и једнпм месешнп (Статут Щкпле) 

Ванредни ушеници пплажу заврщне и матурске испите у следећим испитним рпкпвима: 
1. Јунскпм 
2. Августпвскп-септембарскпм 
3. Јануарскпм 
4. Мартпвскпм 
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Редпвни ушеници матурске и заврщне испите мпгу да пплажу у јунскпм и августпвскп-
септембарскпм рпку, у гпдини у кпјпј су заврщили редпвнп щкплпваое. У слушају да ушеник не 
пплпжи ппменуте испите у тим рпкпвима, мпже да их пплаже у псталим рпкпвима, али самп кап 
ванредан ушеник. 

 
 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Такмичења 

Верификована такмичења 

 
У тпку щкплске гпдине прганизују се такмишеоа из струшних предмета, кпја су верификпвана пд стране 
Заједнице електрптехнишких щкпла, и тп у следећим категпријама: 
 

 

ТАКМИЧАРСКА ПБЛАСТ 
Рпкпви 

Щкплски 
нивп 

Регипнални 
нивп 

Републишки 
нивп 

Пснпви електрптехнике I Март - април Април 2012 Мај 2012 

Пснпви електрптехнике II Март - април Април 2012 Мај 2012 
Електрпника  Март - април Април 2012 Мај 2012 
Мултимедије Март - април Април 2012 Мај 2012 

Енергетска електрпника Март - април Април 2012 Мај 2012 
Тесла Инфп Куп Март - април Април 2012 Мај 2012 

Практишна настава (АЕ, АП, ТиР) Март - април Април 2012 Мај 2012 
 
Рпкпви пдржаваоа такмишеоа нису фиксни и ппдлежу прпменама, у зависнпсти пд расппреда кпје ће 
пдредити Заједница електрптехнишких щкпла Србије. 
 
 
А) ТАКМИЧЕОА ИЗ ПРИРПДНИХ НАУКА 

1. Такмишеое из физике 
Сада већ гпдинама прпфеспри физике припремају дарпвите ушенике за такмишеоа из пвпг 
предмета на градскпм и републишкпм нивпу и ппстижу знашајне резултате, иакп се такмише у 
категприји гимназијалаца кпјифизику слущају све шетири гпдине и са већим фпндпм шаспва. Иакп 
нащи ушеници слущају физику самп у прве две гпдине, са успехпм парирају гимназијалцима. 

2. Такмишеое из математике 
Струшнп веће математике сваке гпдине прганизује такмишеое нащих ушеника на щкплскпм нивпу 
и пне најбпље упућује на „Кенгур  без граница“ 

 
Б) ТАКМИЧЕОА ИЗ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

1. Такмишеое из српскпг језика (прганизује га Струшнп веће матероег језика и уметнпсти)на 
градскпм и републишкпм нивпу у следећим категпријама: 

 Граматика 
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 Рецитпваое 

 Беседнищтвп 

 Ушещће на кпнкурсима литерарнпг  типа 
2. Такмишеое из страних језика – прганизује га за талентпване ушенике Струшнп веће страних језика 

 
 

СЕКЦИЈЕ 
У ЕТЩ „Михајлп Пупин“ ушеницима ће бити на распплагаоу 14 секција, пд кпјих је пплпвина 
директнп везана за струку: 
 
Секција План рада Наставник или 

група наставника 
– впђа секције 

Пснпви електрптехнике Припрема ушеника за такмишеое из пвпг 
предмета (израда задатака ) 

Прпфеспри 
Пснпва 
електрптехнике 
прве и друге 
гпдине 

Електрпника Припрема ушеника за такмишеое из 
Електрпнике I и Електрпнике II 

Славица 
Пптребић 
Елизабета 
Алиђукић 

Енергетска електрпника и 
претвараши 

- Припрема ушеника за такмишеое из 
Енергетске електрпнике 

- Израда макета из пбласти 
управљаоа (претвараши, PLC 
кпнтрплери, регулатпри 
фреквенције...) 

Саща Скпкп 
Раде Анђелкпвић 

Рпбптика - Припрема ушеника за већ 
традиципналнп такмишеое из 
рпбптике 

- Израда рпбпта пп прпппзивијама 
такмишеоа за текућу гпдину 

- Ушещће на „Тесла фест-у“ 
- Ушещће на псталим смптрама у циљу 

прпмпције щкпле 

Васп Бјелица 

Инфпрматика – мултимедије - Израда мултимедијалних наставних 
садржаја – за ушенике наще щкпле 

- У циљу прпмпције щкпле 
прганизација секције из 
инфпрматике за ушенике 7 и 8 
разреда пснпвних щкпла 

Прпфеспри 
инфпрматике 
Иванпв Игпр 
Кпоа Жплт 
Радмилпвић 
Данијела 

Прпграмираое - Прављеое кпмплетних прпграмских 
апликација на задате теме кап вид 
припреме за интердисциплинарнп 
щкплскп такмишеое (Прпграмски 

Небпјща 
Бпгићевић 
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језик C++) 

 
Математика 

-Припрема ушеника за такмишеоа из 
математике 
- Припрема матураната за пплагаое 
пријемнпг испита на факултету 

Прпфеспри 
математике 

Физика Припрема ушеника за такмишеоа из физике Прпфеспри 
физике 

 
 
 
 
 
Екплпгија 

 Шланпви секције су симпатизери ппкрета 
„Зелених“ у свету  
-  Улепщаваое щкплске средине 
- Едукативна, тепретска настава, реферати 
ушеника (защтита живптне средине, 
резултати лпщег утицаја загађеоа на људску 
пппулацију) 
- Редпвнп пдржаваое зелених ппврщина у 
щкпли 
- улепщаваоу ушипница,  
- ппвећаваое зелених и засад цветних 
ппврщина у двприщту. 
- Наставак сарадое са гимназијпм у 
Сремским Карлпвцима, у циљу заједнишке 
афирмације здравпг живпта 
-  ушещће у екплпщким камппвима кпје буду 
прганизпвали други. 
 

Весела Петрић 

 
Рецитатпрствп и драма 

Припрема ушеника за ушещће на щкплским 
свешанпстима 
Припрема ушеника за рецитатпрска 
такмишеоа  

Прпфеспри 
српскпг језика 

Хпр Припрема хпрских кпмппзиција за щкплске 
представе 

Ева Видец, 
прпфеспр музике 

 
Акција „Хуманпст на делу“ 

У сарадои са Центрпм за трансфузију крви 
гпдинама се прганизује дпбрпвпљнп даваое 
крви за прпфеспре и пунплетне ушенике 

Владислав 
Ћулибрк 
Миланка Мали 

 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 
Наставнишкп веће шини свп наставнп пспбље Щкпле. Седнице наставнишкпг већа заказују 

се једнпм месешнп, пп утврђенпм каленадру такп да дани буду равнпмернп заступљени. 
Присуствп наставника на седницама Наставнишкпг већа је пбавезнп. Наставник има правп да из 
пправданих разлпга пдсуствује са седница Наставнишкпг већа највище три пута у тпку гпдине. 
Седнице Наставнишкпг већа сазива и впди директпр Щкпле, или ппмпћник директпра. 
Наставнишкп веће бави се: 
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 Изрицаое дисциплинских мера, накпн ппкренутпг ппступка и у складу са закпнпм 

 Ппхваљиваое и награђиваое 

 Инфпрмисаоем п раду пдељенских већа – накпн пдржаних пдељенских већа 

 Избпрпм шланпва Щкплскпг пдбпра из редпва наставника (три шлана) 

 Актуелнпм прпблематикпм везанпм за ушенике, наставнике и рад Щкпле 
уппщтенп. 

План рада Наставнишкпг већа 

Р.бр. Ппис ппсла Време реализације 

1. 

припрема за ппшетак щкплске гпдине, разматраое 
инфпрмација п припремљенпсти за щкплску 2012/2013. 
гпдину, уппзнаваое наставника са рещеоима п пунпм 
или непунпм раднпм времену и структури и пбавезама у 
тпку радне недеље, инфпрмација п упису ушеника, 
расппредпм шаспва, пдељеоскпм старещинству и 
утврђиваое предлпга прганизације свих пблика 
пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли  

август 

 

2. 

даваое упутстава п пдржаваоу рпдитељских састанака и 
трпщкпвнику, разматраое извещтаја п ппстигнутим 
резултатима у пбразпвнп-васпитнпм раду у прпщлпј  
гпдини, анализа плана рада щкпле за текућу щкплску 
гпдину, васпитнп-дисциплинске мере, утврђиваое 
критеријума за правдаое изпстанака, пдређиваое 
дестинације екскурзија 

септембар 

3. 

анализа успеха и владаоа ушеника на крају првпг 
квартала, анализа прпстпрних мпгућнпсти  и 
ппремљенпсти кабинета и радипница, Правилници п 
дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника и 
заппслених, васпитнп-дисциплинске мере  

нпвембар 

4. 
динамика пцеоиваоа ушеника, припрема за крај првпг 
пплугпдищта, анализа пствареоа ппјединих гпдищоих и 
месешних планпва рада 

децембар 

5. 
анализа успеха на крају првпг пплугпдищта, васпитнп 
дисциплинске мере, праћеое реализације слпбпдних 
активнпсти, присуствпваое семинарима 

јануар 

6. 
анализа изпстајаоа и предлпг пдређених мера, анализа 
целпкупнпг пбразпвнп васпитнпг прпцеса и предлпг мера 
за унапређеое истих 

фебруар 

8. 

анализа успеха и владаоа на крају трећег квартала, 
припреме за заврщетак щкплске гпдине, васпитнп-
дисциплинске мере, анализа динамике пцеоиваоа, 
инфпрмације п щкплским такмишеоима 

април, мај 

9. припрме за заврщетак щкплске гпдине, ушеник 
генерације, матурски и заврщни испити, матурске вешери 

мај 
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10. 
извещтаја п реализацији пбразпвнп-васпитнпг рада на 
крају  другпг пплугпдищта,  анализа успеха и владаоа на 
крају гпдине, васпитнп-дисциплинске мере 

јун 

 
 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 

 
Пдељенска већа свакпг пдељеоа шине сви прпфеспри кпји предају у тпм пдељеоу. Планиране 
седнице су на крају свакпг класификаципнпг перипда, а непланиране седнице пдржавају се 
ванреднп у зависнпсти пд актуелних прпблема у пдељеоу. Седнице пдељенскпг већа сазива и 
оима рукпвпди пдељеоски старещина. 
 
 
Пдељенске старещине у щкплскпј 2012/2013.гпдини пп пдељеоима су: 
 
Год Сте Раз Старешина Смер СМЕНА 

1 3 AO10 Срећков Митар Аутоелектричар 1 

1 3 Е13 Чаленић Илија Електроинсталатер/Монтер  2 

1 4 A11 Пајчин Војислав Ел.тех.аутоматике 1 

1 4 AE1 Макевић Стана Ел.тех.за еле.на воз 1 

1 4 E15 Томић Мирослав Ел.тех.енергетике 2 

1 4 E17 Васић Бранка Ел.тех.терм.расхл.ур. 2 

1 4 P10 Скоко Саша Ел.тех.процесног управ. 2 

1 4 M11 Исајловић Душица Техничар мехатронике 1 

1 4 R11 Половина Стана  Ел.тех.рачунара 1 

1 4 R12 Јакшић Јелена Ел.тех.рачунара 2 

1 4 T11 Нећак Даниела Ел.тех. Електронике 1 

1 4 T13 Роквић Соња Ел.тех.мултимедије 2 

1 4 T14 Живчић Зорица Ел.тех.телеком оглед 1 

1 4 T15 Милорадов Јелена Ел.тех.телеком оглед 2 

1 4 T16 Ивановић Вања Ел.тех.мултимедије 1 

1 4 IT1 Богићевић Небојша Ел.тех. за ИТ- оглед* 1 

1 4 TM1 Кираљ Карољ Ел.тех.мултимедије/ мађ. 2 

2 3 AO20 Ћулибрк Владислав Аутоелектричар 1 

2 3 AO21 Летић Владица Аутоелектричар 2 

2 3 E23 Радукин Јованка Ел.мех.терм.расхл.ур. 1 

2 3 ET2 Танкосић Милена Електроинсталатер 2 

2 3 ET2 Танкосић Милена Монтер ТТ мрежа 2 

2 4 A21 Свитлица Александар Ел.тех.аутоматике 1 
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2 4 AE2 Бањац Бранкица Ел.тех.за еле.на воз 2 

2 4 E25 Петрић Весела Ел.тех.енергетике 1 

2 4 E27 Братић Миливојка Ел.тех.терм.расхл.ур. 1 

2 4 M21 Цвејановић 
Борислава 

Техничар мехатронике 2 

2 4 P20 Вукмировић Јелена Ел.тех.процесног управ. 2 

2 4 R21 Лазукић Ксенија Ел.тех.рачунара 1 

2 4 R22 Стојановић Славица Ел.тех.рачунара 2 

2 4 RM2 Ковач Миклош Ел.тех.рачунара М 2 

2 4 T21 Амиџић Небојша Ел.тех. Електронике 1 

2 4 T23 Касаловић Свјетлана Ел.тех.мултимедије 1 

2 4 T24 Мудри Владимир Ел.тех.телеком оглед 1 

2 4 T25 Вукмировић Тијана Ел.тех.телеком оглед 2 

2 4 T26 Ранчић Ангелина Ел.тех.мултимедије 2 

3 3 AO31 Јованов Драган Аутоелектричар оглед 2 

3 3 AO30 Микић Владан Аутоелектричар оглед 1 

3 3 E33 Димитров Тамара Ел.мех.терм.расхл.ур. 2 

3 3 ET3 Обрехт Петар Електроинсталатер 1 

3 3 ET3 Обрехт Петар Монтер ТТ мрежа 1 

3 4 A31 Поткоњак Душанка Ел.тех.аутоматике 2 

3 4 AE3 Радаковић Тања Ел.тех.за еле.на воз 1 

3 4 E35 Радишић Милорад Ел.тех.енергетике 1 

3 4 E37 Мрваљевић Радомир Ел.тех.терм.расхл.ур. 1 

3 4 E38 Жембери Филип Ел.тех.терм.расхл.ур. 2 

3 4 M31 Цицмил Ксенија Тех.мехатронике 1 

3 4 P30 Стеванов Радослава Ел.тех.процесног управ. 2 

3 4 R31 Митровић Мирјана Ел.тех.рачунара 1 

3 4 R32 Станић Светлана Ел.тех.рачунара 2 

3 4 T31 Дуђак Александра Ел.тех.електронике 1 

3 4 T32 Бјелица Васо Ел.тех.електронике 2 

3 4 T33 Нађ Дејан Ел.тех.мултимедије 1 

3 4 T34 Милић Маја Ел.тех.телекомуникација 1 

3 4 T35 Момчиловић Мирјана Ел.тех.телеком оглед 2 

3 4 T36 Кецојевић Катарина Ел.тех.мултимедије 2 

3 4 TM3 Мартон Атила Ел.тех.телекомуникација 1 

4 4 A41 Ковачевић Милан Ел.тех.аутоматике 2 

4 4 AE4 Вукмировић Драган Ел.тех.за еле.на воз 2 

4 4 E45 Свитлица Соња Ел.тех.енергетике 2 

4 4 E47 Милосавић Милица Ел.тех.терм.расхл.ур. 1 



План рада школе 2012/2013 

 

 

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 39 
 

4 4 E48 Дражић Ненад Ел.тех.терм.расхл.ур. 2 

4 4 M41 Микловиц Игор Тех.мехатронике 2 

4 4 P40 Добановачки Петар Ел.тех.процесног управ. 1 

4 4 R41 Станојевић Весна Ел.тех.рачунара 1 

4 4 R42 Кецман Мила Ел.тех.рачунара 2 

4 4 RM4 Катона Силвија Ел.тех.рачунара 1 

4 4 T41 Крунић Смиљана Ел.тех.електронике 1 

4 4 T42 Иванов Игор Ел.тех.електронике 2 

4 4 T43 Глигорић Владимир Ел.тех.мултимедије 1 

4 4 T44 Бабић Зорица Ел.тех.телекомуникација 1 

4 4 T45 Елези Ермидин Ел.тех.телеком оглед 2 

 

План рада одељењског старешине 

1. Формирање одељења као заједнице ученика 

 Прганизпваое и спрпвпђеое избпра за рукпвпдствп пдељеоске заједнице. 

2. Рад на јачању одељењског колектива 

 Псппспбљаваое ушеника за усклађиваое лишних интереса са кплективним за 
прихватаое заједнишких циљева, јединственп делпваое на пствариваоу утврђених 
задатака и преузетих пбавеза у васпитнп-пбразпвнпм раду. 

3. Рад на реализацији задатака из програма одељењске заједнице 

 На састанцима пдељеоске заједнице реализпвати теме и садржаје из прпграма 
задпвпљаваоа друщтвених пптреба и интереспваоа ушеника из пбласти: 

a) Защтита здравља 
b) Защтита друщтвене средине 
c) Актуелнпсти 
d) Теме психплпга и педагпга 
e) Култура слпбпднпг времена. 
f) Ппдстицаое и ппмпћ пдељеоскпј заједници у ангажпваоу на реализацији 

тема, културнп-забавних, сппртскп-рекреативних, других активнпсти и акција. 

4. Упознавање, праћење и проучавање одељења као колектива и појединаца у њему и 

вредновање постигнутих резултата 

Уппзнаваое:  

 здравствених, материјалних и спцијалних прилика ушеника, кап и услпва живпта и рада и 
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 пптреба, интереспваоа, склпнпсти, тежои, дилема и прпблема ушеника и рад на 
оихпвпм рещаваоу. 

  Праћеое:  

 напредпваоа ушеника ппјединашнп и пдељеоа у целини у ппгледу савлађиваоа плана и 
прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада, ппнащаоа и развпја. 

 изпстајаое ушеника (недељнп и месешнп) 

  Анализа и вреднпваое:  

 дппринпса примеоиваних пблика пбразпвнп-васпитнпг рада напредпваоу ушеника  
 ппстигнутих резултата у ппгледу знаоа ушеника, прихватаоа васпитних вреднпсти и 

развпја лишнпсти. 

5. Рад одељењског старешине са Одељењским већем 

 рад на реализацији плана и прпграма свих пблика пбразпвнп-васпитних активнпсти. 

 кппрдинираое пбразпвнп-васпитних активнпсти у пдељеоу, рад на усклађиваоу и 
уједнашаваоу критеријума у пдељеоу, те пбезбеђиваоу јединства васпитних утицаја. 

 припрема седница Пдељеоскпг већа, прганизпваое и впђеое истих, впђеое записника 
и сашиоаваое записника п раду.   

6. Сарадња са школским педагогом и психологом: 

 на анализи и спрешаваоу изпстанака, 
 на реализацији прпграмских задатака, 
 на уппзнаваоу лишнпсти ушеника, прпфесипналнпм васпитаоу и предузимаоу 

педагпщких мера за ушенике кпји запстају у ушеоу и 
 на реализацији задатака из рада са пдељеоскпм заједницпм. 

7. Рад на педагошкој документацији и административним пословима 

 впђеое прпписане педагпщке дпкументације. 

СТРУЧНА ВЕЋА 

 
Струшна већа за пбласти предмета шине наставници кпји извпде наставу из групе српдних 

предмета. У щкпли ппстпје следећа Струшна већа: 
1. Струшнпвећеенергетике (председник Саща Скпкп) 
2. Струшнпвећеелектрпнике и телекпмуникација (председник Елези Ермидин) 
3. Струшнпвећерашунара, аутпматике и инфпрматике (председник Амичић Небпјща) 
4. Струшнпвећепрактишненаставе(председник Бпгдан Милпщев) 
5. Струшнпвећематематике (председник Стана Макевић) 
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6. Струшнпвећеприрпднихнаука (председникСлађана Бурлица) 
7. Струшнпвећедрущтвенихнаука (председник Јпван Салаћанин) 
8. Струшнпвећесрпскпг и матероег језика,коижевнпсти и уметнпсти (председник 

Марија Пекез) 
9. Струшнпвећестранихјезика (председник Снежана Маринкпв) 

10. Струшнпвећефизишкпгваспитаоа (председник Драган Вукмирпвић) 
11. Струшнпвећемащинства(председник Кпста Црнпгпрац) 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНЕРГЕТИКЕ ЗА 
2012/2013.ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 
На основу пројектованих задатака из претходне школске године у наредној школској години 

остало је још много активности по питању модернизације наставног процеса и подизања 

квалитета реализације наставе. Даљи правци рада могу се сагледати у следећим тачкама: 

1. опремање лабораторијског и кабинетског простора, извођење наставе: за нову 

школску годину остаје приоритет опремање лабораторије за Електричне машине. У циљу 

реализације опремања написан је Елаборат о реконструкцији саме лабораторије. Пре 

реализације овога пројекта је неопходно обезбедити одговарајућа материјална средства 

од стране донатора, надлежних институција и слично. Формирана је комисија за рад у 

саставу: Саша Скоко, Милорад Радишић.  

Неопходно је извршити реализацију друге фазе радова на опремању и реализацији 

кабинета за електричне инсталације и осветљење. Имајући у воду усвојени нови план и 

програм за образовни профил електротехничар енергетике, један од нових предмета је 

пројектовање електричних инсталација тако да ће овај кабинет имати изузетну важност. 

Планирана је припремна активнос која се огледа у задуживању предметних професора за 

нови предмет како би реализација наставе од септембра кренула нормалним током. 

Такође уводи се и предмет Обновљиви извори енергије за чију реализацију су већ 

учињене припреме у току ове школске године. За извођенје наставе на предмету 

Пројектовање електричних инсталација изабран је предметни наставник Петар Обрехт, 

док је на предмету Обновљиви извори енергије изабран Звонко Гашпаровић. Имајући у 

виду да се предмети уводе од септембра 2012. године важно је напоменути да је 

планирана и контрола на реализацији нових наставних садржаја од стране председника 

стручног већа а у сарадњи са управом школе и помоћником директора за стручне 

предмете.  

Реализација лабораторијских вежби из премета Основе електротехнике 1 формиранје 

другог кабинета за вежбе у просторији 39 која ће бити опремљена са инвентаром и 

опремом слично као и постојећи кабинет у просторији 113. Даљи рад на усавршавању 

практикума и укључивање других заинтересованих колега на допуни садржаја.  

У току следеће школске године (2012/2013) планирана је унификација и постављање 

лабораторијских вежби из Основа електротехнике 2 за образовне профиле који имају 

вежбе из овога предмета а то су Електротехничар мехатронике и Електротехничар за 

електронику на возилима. Лабораторијске вежбе су већ предложене и тестиране. 

Предлаже се формирање стручне комисије која ће извршити одабир одговарајућих вежби 

за оба образовна профила и формирати радну свеску-практикум. За потребе извођења 

лабораторијских вежби планира се набавка одговарајућег материјала за израду макета. 
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Израда самих макета планира се на секцији при чему ће сами ученици бити ангаживани 

на изради истих, или у сарадњи са стручним већем практичне наставе.  

 

2. сарадња са привредом: реализација сарадње кроз набавку неопходног каталошког 

материјала и пратеће опрема у циљу квалитетније реализације предвиђеног плана и 

програма. Реализација блок праксе на ужестручним предметима у локалним фирмама и 

предузећима. Сарадња са локалним дистрибутерима и представништима у циљу стручног 

усавршавања наставног кадра и кроз једнодневне и вишедневне курсеве. Организација 

посета привредним субјектима у цилју стручног усвршавања. 

 

3. стручна усавршавања реализовати одговарајући број стручних усавршавања за стицање 

бодова по каталогу прописаном од министарства. (опционо) 

 

4. сарадња са другим локалним високошколским субјектима: реализовати и наставити 

започету и планирану сарадњу са Високом техничком школом струковних студија из 

Новог Сада. Сарадња се огледа у извођењу демонстративних и лабораторијских вежби 

из предмета Електрометрологија, Електричне машине и Управљање електричним 

погонима. У том циљу састављачима распореда већ је предолжено резервисање термина 

у часовном систему за студенте високе школе. 

 

5. припрема за такмичења: благовремено почети са припремама за регионална и 

републичка такмичења. У току поделе часова водити рачуна да наставници који изразе 

интересовање за ваннаставне и такмичарске активности да добију боља одељења као би 

планове могли реализовати. Све наставнике који постигну одговарајући успех на 

регионалном и републичком такмичењу пригодно наградити (похвала, плакета, новчана 

награда и сл.) у складу са правилником о награђивању ментора. Иницирати увођење 

правилника о раду припрема за такмичење као и о награђивању ментора и ученика који 

су постигли задовољавајуће резултате на такмичењима високог ранга (републичко 

такмичење из електро струке). 

 

6. рад секција: рад секција обухватити распоредом за текућу школску годину, обезбедити 

да наставници и ученици имају слободан термин за припреме или практичан рад. Све 

предвиђене активности и план рада, за наредну школску годину дужни су да предају 

наставници који раде на реализацији садржаја секција на захтев управе. 

 

7. сарадња са другим стручним већима: реализовати сарадњу пре свега кроз заједничке 

пројекте од интереса за стручно веће и школу уопште. Приоритет је сарадња са стручним 

већем праксе на реализацији практичних модела погодних за реализацију 

лабораторијских вежби, преправку и дораду лабораторијских и испитних столова. У 

сарадњи са управом школе и стручним већем праксе реализовати практичне радове кроз 

специјалистичке курсеве (5. степен). (Започети обимнију сарадњу са стручним већем 

математике у циљу приближавања примене математичких метода у решавању 

конкретних проблема у електротехници-опционо). 
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8. посете сајмовијма и екскурзије: од интереса је за ученике да посете сајмове који се 

одржавају у нашој непосредној околини а од интереса су за наше ученике и професоре. 

Из тога разлога се пројектују посете сајмовима књига, образовања и технике. 

 

Циљ 

Посета сајму јесте проширење 

интересовања ученика за 

одговарајућу литературу 

упознавање са савременим 

појмовима технологијом и 

могућностима даљег 

образовања. 

Задаци 

Реализовати пројектоване 

задатке кроз обавезну посету 

штандова одговарајућих 

издавача(сајам књига), излагача 

или фирми(сајам технике) или 

образовне институције-

факултета(сајам образовања) 

Садржаји 

Садржаје и приоритете ће 

одабрати организатори у 

сарадњи непосредно са управом 

школе 

Програм посете 

Програм посете разрадиће 

организатори у сарадњи са 

управом школе, ако постоји 

могућност уједино предвидети и 

посету некој другој установи. 

Пример уз сајам технике 

посетити и музеј ''Николе 

Тесле'' у Београду 

Извођење 

Само извођење и термин 

одредиће управа школе у складу 

са годишњим календаром рада. 

Услови извођења 

Услове извођења екскурзија 

прописало је Министарство 

просвете правилником о 

извођењу екскурзија-приликом 

извођења прдржавати се 

искључиво правилника о 

реализацији. 

Припрема и извођење 

Саму припрему извршиће 

управа школе у складу са 

правилником о извођењу 

екскурзија. Извођење врше 

наставници које управа одреди 

у складу са правилником 
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Предлог реализације екскурзија се односи на туристичке и стручне екскурзије. Туристичке 

екскурзије реализовати у складу са правилником о реализацији екскурзија за ученике 

средњих школа. За стручне екскурзије предлажу се једнодневне или вишедневне стручне 

екскурзије (посете) и то следеће дестинације: 

 

Посета ЈП 

''Новосадска топлана'' 

Ученици 3 разреда 

(опционо) 

Ученици 4. разреда 

Поседта термоелектрани топлани 

Нови Сад 

Посета фабрици кафе 

''Донкафа'' Шимановци 

Посета техничкој станици 

Железница србије у Новом Саду 

Посета фабрици електричних 

машина''Север''-Суботица 

Посета фабрици ветрогенератора 

''Сименс-Лохер'' 

Посета фабрици  

''Таркет'' Бачка Паланка  

 

Посете наведеним предузећима се планирају у склопу блок праксе на 3. и 4. години 

образовних профила: Електротехничар енергетике, Електротехничар процесног управљања, 

Електротехничар мехатронике. Само извођење ће се реализовати у складу са оперативним 

планом блок праксе за поједине предмете. Предметни наставници ангажовани на инзођењу 

су: Милица Милосавић Караба, Бранка Васић, Звонко Гашпаровић, Јован Бујак, Саша Скоко. 

 

За реализацију чисто туристичких дестинација оставља се управи за одабир у складу са 

правилником о извођењу екскурзија, а предлажу се следеће дестинације: 

 

Посета Идвору и родној кући 

Михајла Пупина, 

Посета музеју Никооле Тесле у 

Београду 

1. разред 

Златибор, Мокра гора, Копаоник 

(опционо) 
2.разред 

Грчка, Италија, Аустрија , Чешка  
(опционо у зависности од оперативног 

плана екскурзија школе) 

3. разред 

Италија, Шпанија 
(опционо у зависности од оперативног 

плана екскурзија школе) 
4. разред 

 

9. реформа образовања: у циљу праћења савремених трендова у области реформе 

школства стручно веће има интерес да активно учествује у раду свих комисија за 

реформу стручних планова и програма. У 2010./2011. школској години пројектоване 
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активности су из области Процесног управљања, Обновљивих извора енегије, 

Електричних инсталација и осветљења, као и на групи опште образовних предмета. 

Реализација ове тачке плана зависи од актуелних дешавања на нивоу Заједнице 

електротехничких школа Србије и предвиђени план је променљив у зависности од 

приоритета. 

 

 

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

План рада стручног већа Енергетике везан је за глобални план рада и подложан је променама 

у зависности од тренутниох приоритета. 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР 

 анализа рада стручног већа у протеклој 

школској години и утврђивање приоритета 

изведених из глобалног плана рада за 

реализацију у предстојећој школској години. 

 покренути иницијативу о реализацији нових 

пројеката из домена развоја квалитета наставе 

у складу са наведеним глобалним планом 

(набавка нове опреме, и реализација 

формирања новог стручног кабинета за 

Основе електротехнике 1 и 2), постављање 

реализације наставе из предмета 

пројектовање електричних инсталација и 

Обновљиви извори 

 усаглашавање планова и програма као и 

критеријума за реализацију наставе у новој 

школској години у складу са изменама у 

плановима и програмима ако буду издати у 

слижбеном гласнику 

 припрема за Тесла фест 

 

ОКТОБАР 

 реализација и израда макета као и набавка 

опреме за пројектоване послове, опремање 

 припрема и учествовање на међународном 

фестивалу иновација Тесла фест, у циљу 

промоције школе и нових образовних 

профила, припрема за сајам Народне технике 

и сл. 

 стручна усавршавања-опционо 

 

НОВЕМБАР 

 разматрање уписа ученика у текућу школску 

годину, као и формирање предлога за упис 

одељења у наредној школској години 
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 реализацуја текућих послова и планова 

 стручна усавршавања-опционо 

 уговарање посета предузећима у складу са 

стручном блок праксом 

 

ДЕЦЕМБАР 

 припрема за матуру, извођење статистике о 

броју одељења као и договор о датуму када ће 

се припремити испитна питања и матурске 

теме 

 анализа успеха на крају првог полугодишта и 

предвиђене активности у виду допунске 

наставе у времену зимског распуста по 

предметима 

 разматрање евентуалних стручних екскурзија 

 текуће обавезе додељене од стране управе 

 сајам образовања 

 уговарање посета предузећима у складу са 

стручном блок праксом 

 стручна усавршавања-опционо 

 

ЈАНУАР 

 утврђиванје броја ученика заинтересованих за изборне 

и матурске предмете 

 комплетирање матурских и испитних питања и тема, 

припрема за верификацију 

 разматрање евентуалних стручних екскурзија 

 анализа успеха на такмичењима у току претходне 

школске године и припреме за такмичења у текућој 

школској години 

 уговарање посета предузећима у складу са стручном 

блок праксом 

 текуће обавезе 

 

ФЕБРУАР 

 текуће обавезе од стране управе 

 припрема за матуру и верификацију 

 опремање лабораторија- припрема за следећу 

школску годину 

 уговарање посета предузећима у складу са 

стручном блок праксом 

 

 

МАРТ 

 текуће обавезе од стране управе 

 припрема за школско такмичење, припрема за 

организацију 

 уговарање посета предузећима у складу са 

стручном блок праксом 

 

АПРИЛ 

 текуће обавезе од стране управе 

 организација и извођење школског 

такмичења из Основа електротехнике 1 и 2 
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и Енергетске електронике, формирање 

комисија и састављача тестова 

 опремање лабораторија – опционо 

 уговарање посета предузећима у складу са 

стручном блок праксом 

 

МАЈ 

 текући послови од стране управе 

 припрема за матурски испит, остали послови 

везани за матуру, комисије 

 такмичења 

 опремање лабораторија –опционо 

 уговарање посета предузећима у складу са 

стручном блок праксом 

 

ЈУН 

 завршне активности у школској години 

 припрема за упис за 2013/14 

 активности у складу са календаром рада 

 такмичења републичког нивоа 

 

ЈУЛ 

 активности у складу са календаром рада 

 активности добијене од стране управе 

 

 

Предвиђени план и програм није фиксно пројектован и подлаже променама у случају 

приоритета самог стручног већа и школе. 

 

У Новом Саду 

____________ 

Предасеник Стручног већа 

Енергетике 

_______________________ 

Саша Скоко, дипл.инж.ел. 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЕЛЕКТРОНИКЕ, 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, АУТОМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ЗА 
2012/2013.ГОДИНУ 

 
На основу пројектованих задатака из претходне школске године у наредној школској години 

остало је још много активности по питању модернизације наставног процеса и подизања 

квалитета реализације наставе. Даљи правци рада могу се сагледати у следећим тачкама: 

10. опремање лабораторијског и кабинетског простора, извођење наставе: за нову 

школску годину остаје приоритет опремања лабораторија за нове предмете на огледним 
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занимањима. . Пре реализације овога пројекта је неопходно обезбедити одговарајућа 

материјална средства од стране донатора, надлежних институција и слично. .  

Даљи рад на усавршавању практикума и израду нових,  укљујући нове колеге 

заинтересоване за израду практикума. 

 

11. сарадња са привредом: реализација сарадње кроз набавку неопходног каталошког 

материјала и пратеће опрема у циљу квалитетније реализације предвиђеног плана и 

програма. Реализација блок праксе на ужестручним предметима у локалним фирмама и 

предузећима. Сарадња са локалним дистрибутерима и представништима у циљу стручног 

усавршавања наставног кадра и кроз једнодневне и вишедневне курсеве. Организација 

посета привредним субјектима у циљу стручног усвршавања. 

12. стручна усавршавања:реализовати одговарајући број стручних усавршавања за 

стицање бодова по каталогу прописаном од министарства.  

 

13. сарадња са другим локалним субјектима реализовати и наставити започету сарадњу са 

Факултетом техничих наука у Новом Саду. 

 

14. припрема за такмичења: благовремено почети са припремама за регионална и 

републичка такмичења. У току поделе часова водити рачуна да наставници који изразе 

интересовање за ваннаставне и такмичарске активности да добију боља одељења као би 

планове могли реализовати. Све наставнике који постигну одговарајући успех на 

регионалном и републичком такмичењу пригодно наградити (похвала, плакета, новчана 

награда и сл.) у складу са правилником о награђивању ментора. Иницирати увођење 

правилника о раду припрема за такмичење као и о награђивању ментора и ученика који 

су постигли задовољавајуће резултате на такмичењима високог ранга(републичко 

такмичење из електро струке). 

 

15. рад секција: рад секција обухватити распоредом за текућу школску годину, обезбедити 

да наставници и ученици имају слободан термин за припреме или практичан рад. Све 

предвиђене активности и план рада, за наредну школску годину дужни су да предају 

наставници који раде на реализацији садржаја секција на захтев управе. 

 

16. сарадња са другим стручним већима: реализовати сарадњу пре свега кроз заједничке 

пројекте од интереса за стручно веће и школу уопште. У сарадњи са управом школе и 

стручним већем праксе реализовати практичне радове кроз специјалистичке курсеве(5. 

степен).. 

17. посете сајмовијма и екскурзије: од интереса је за ученике да посете сајмове који се 

одржавају у нашој непосредној околини а од интереса су за наше ученике и професоре. 

Из тога разлога се пројектују посете сајмовима књига, образовања и технике. 

 

 

Циљ 

Посета сајму јесте проширење 

интересовања ученика за 

одговарајућу литературу 

упознавање са савременим 

појмовима технологијом и 

могућностима даљег 
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образовања. 

Задаци 

Реализовати пројектоване 

задатке кроз обавезну посету 

штандова  издавача(сајам 

књига), излагача или 

фирми(сајам технике) или 

образовне институције. 

Садржаји 

Садржаје и приоритете ће 

одабрати организатори у 

сарадњи непосредно са управом 

школе 

Програм посете 

Програм посете разрадиће 

организатори у сарадњи са 

управом школе, ако постоји 

могућност уједино предвидети и 

посету некој другој установи. 

Пример уз сајам технике 

посетити и музеј ''Николе 

Тесле'' у Београду 

Извођење 

Само извођење и термин 

одредиће управа школе у складу 

са годишњим календаром рада. 

Услови извођења 

Услове извођења екскурзија 

прописало је Министарство 

просвете правилником о 

извођењу екскурзија-приликом 

извођења прдржавати се 

искључиво правилника о 

реализацији. 

Припрема и извођење 

Саму припрему извршиће 

управа школе у складу са 

правилником о извођењу 

екскурзија. Извођење врше 

наставници које управа одреди 

у складу са правилником 

 

 

18. реформа образовања: у циљу праћења савремених трендова у области реформе 

школства стручно веће има интерес да активно учествује у раду свих комисија за 

реформу стручних планова и програма. У 2011/2012 школској години пројектоване 

активности су из области информационих технологија. Реализација ове тачке плана 

зависи од актуелних дешавања на нивоу Заједнице електротехничких школа Србије и 

предвиђени план је променљив у зависности од приоритета. 
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МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ 

СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И 
РАЧУНАРСТВА И АУТОМАТИКЕ 

 

План рада стручног већа СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И РАЧУНАРСТВА И АУТОМАТИКЕ везан је за глобални план 

рада и подложан је променама у зависности од тренутниох приоритета. 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР 

 анализа рада стручног већа у протеклој 

школској години и утврђивање приоритета 

изведених из глобалног плана рада за 

реализацију у предстојећој школској години. 

 покренути иницијативу о реализацији нових 

пројеката из домена развоја квалитета наставе 

у складу са наведеним глобалним планом 

(набавка нове опреме). 

 усаглашавање планова и програма као и 

критеријума за реализацију наставе у новој 

школској години у складу са изменама у 

плановима и програмима ако буду издати у 

слижбеном гласнику 

 набавка уџбеника за нову школску годину 

 верификација приручника, књига 

 

ОКТОБАР 

 

 припрема и учествовање на међународном 

фестивалу иновација Тесла фест, у циљу 

промоције школе и нових образовних 

профила, припрема за сајам Народне технике 

и сл. 

 стручна усавршавања-опционо 

 одржавање допунске наставе 

 одржавање рачунарских кабинета 

 настава у блоку (фирме и посете сајмовима) 

 критеријуми оцењивања 

НОВЕМБАР 

 aнализа уписа за школску 2012/2013. год. и 

план уписа за школску 2013/2014. годину. 

 стручна усавршавања-опционо 

ДЕЦЕМБАР 

 припрема за матуру, извођење статистике о 

броју одељења као и договор о датуму када ће 

се припремити испитна питања и матурске 

теме 

 анализа успеха на крају првог полугодишта и 

предвиђене активности у виду допунске 
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наставе у времену зимског распуста по 

предметима 

 разматрање евентуалних стручних екскурзија 

 текуће обавезе додељене од стране управе 

 

ЈАНУАР 

 утврђиванје броја ученика заинтересованих за 

изборне и матурске предмете 

 комплетирање матурских и испитних питања 

и тема, припрема за верификацију 

 разматрање евентуалних стручних екскурзија 

 анализа успеха на такмичењима у току 

претходне школске године и припреме за 

такмичења у текућој школској години 

 текуће обавезе 

 припрема за сајам образовања 

ФЕБРУАР 

 припрема за  смотру роботике и интерфејс 

технологије у Зрењанину 

 сајам образовања 

 

МАРТ 

 припрема за школско такмичење, припрема за 

организацију 

 припрема питања за матурске испите 

АПРИЛ 

 текуће обавезе од стране управе 

 организација и извођење школског 

такмичења из Основа електротехнике 1 и 2 

и Енергетске електронике и роботике 

састављање комисија. 

МАЈ 

 припрема за матурски испит, остали послови 

везани за матуру, комисије 

 наставак такмичења  из основа 

електротехнике 1, основа електротехнике 2, 

електронике, енергетске електронике, 

роботике 

 мултимедијално такмичење 

ЈУН 

 завршне активности у школској години 

 припрема за упис за 2013/2014.годину. 

 активности у складу са календаром рада 

 такмичења републичког нивоа 

 

ЈУЛ 

 активности у складу са календаром рада 

 извештај о раду стручних већа за школску 

2012/2013 годину и план рада стручних већа 

за 2013/2014.  годину 

 подела предмета за школску 2013/2014.  

годину 
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Предвиђени план и програм није фиксно пројектован и подлаже променама у случају 

приоритета самог стручног већа и школе. 

 

У Новом Саду 

 

________________ 

Предаседници стручних већа: 

 

_________________________ 

Ермидин Елези,дипл.инг. 

 

_________________________ 

Небојша Амиџић,дипл.инг 

  
 
 

Стручно веће практичне наставе – план рада 
 
План рада предвиђа следеће активности: 

1. Учешће стручног већа у израдама наставних планова и припрема ( нових, као и 

осавремењивање старијих планова) 

2. Сарадња са социјалним партнерима 

3. Учешће у изради и верификацији наставних планова и програма за занимања I и II 

степена стручности 

4. Стручна усавршавања 

5. Набавка алата и опреме ради опремања радионица 

6. Сарадња са школама у региону 

7. Посета сајмовима ( ауто-сајам у Београду и Новом Саду, технике у Београду) 

8. Присуствовање семинарима ( .. 

9. Посете производним фирмама ( Застава, Родић МБ, Пивара Челарево, хидро- и 

термоелектране) 

10. Учешћа у организацији ученичких екскурзија ( ХЕ Ђердап, Перућац, Лазаревац, Минел-

Шредер, Застава) 

11. Организација школских такмичења за образовне профиле III степена ( механичар за 

термичке и расхладне уређаје, аутоелектричар ) 

12. Организација завршних испита ( теме, израда) 

13. Учешће на сајму образовања 

14. Организација и учествовање у раду секција  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2012/2013.ГОДИНУ 
 

                                             

Време Активности Носиоци активносзи 

СЕПТЕМБАР -припрема улазног теста 

-разматрање предлога екскурзија 

-договор око уређења кабинета за математику 

 

Сви чланови стручног 

већа 

ОКТОБАР -семинари, стручно усавршавање 

-договор (измене и допуне) о збирци за полагање 

матурског   испита из математике 

-анализа улазног теста 

-корелација активности са другим стручним 

већима 

Сви чланови стручног 

већа 

НОВЕМБАР -разрада плана стручног већа 

-договор око организације школског такмичења 

-избор ученика за истраживачку станицу Петница 

 

Сви чланови стручног 

већа 

ДЕЦЕМБАР -популаризација екипних математичких  

такмичења 

-пријава за „Кенгур“ 

-реализација допунске наставе 

-организација школског такмичења 

-семинари,стручно усавршавање 

 

5 чланова стручног 

већа 

 

 

Сви чланови стручног 

већа 

ЈАНУАР -анализа успеха на крају првог полугодишта 

-договор о начину извођења припремне наставе за 

матуранте 

 

Сви чланови стручног 

већа 

ФЕБРУАР -припрема ученика за полагање пријемних испита 

-интензивирање допунске наставе 

 

Сви чланови стручног 

већа 

МАРТ -тестирање заинтересованих ученика за екипно 

такмичење 

-организација такмичења „Кенгур“ 

 

Сви чланови стручног 

већа 

5 чланова стручног 

већа 

 

АПРИЛ -формирање екипе за екипно такмичење у 

Београду 

-критеријум вредновања учениковог знања 

 

Сви чланови стручног 

већа 
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МАЈ -припреме за матуру 

-усклађивање критеријума оцењивања 

 

Сви чланови стручног 

већа 

 

ЈУН -анализа успеха на крају другог полугодишта 

-избор председника стручног већа за наредну 

школску годину  

 

Сви чланови стручног 

већа 

 

 

 

                                                                   За стручно веће математике 

                                                                           Тања Радаковић 

 

 

План рада Стручног већа српског језика и књижевности, 
мађарског језика и књижевности и уметности у школској 
2012/2013.години 
 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Расподела задужења за школску 2012/2013. 

Предлози потреба Стручног већа 

Сајам књига(организација) 

ОКТОБАР 

Подела преосталих задужења 

Избор чланова Стручног већа за Сајам образовања 

НОВЕМБАР 

Стручна усавршавања 

Припреме ученика за такмичења 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

Рад на побољшању квалитета наставе 

Наставне припреме  

Стручно усавршавање 

ФЕБРУАР 

Семинари 

Допунска настава 

МАРТ 

Договор у вези са полагањем Матурског испита 

Припреме ученика за такмичења  

АПРИЛ/МАЈ 

Теме за Матурски испит(договор) 
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Опремање кабинета 

ЈУН 

Оквирна подела часова 

Извештај о раду Стручног већа 

Разно 

АВГУСТ 

Избор председника Стручног већа 

Усвајање годишњег извештаја 

 

Председник Стручног већа Душица Исајловић 

08.07.2012. 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 
Месец Садржај рада 

Септембар Планираое рада струшнпг већа 

 Разматраое питаоа материјалних услпва и рада у настави, ппремљенпст 
кабинета и предлпзи за набавку пптребних средстава 

Пктпбар Уппзнаваое са извещтајима п присуствпваоу семинарима 

Нпвембар Реализација васпитнп-пбразпвних задатака и успеха ушеника на крају 
првпг класификаципнпг перипда 

 Усаглащаваое критеријума пцеоиваоа на нивпу струшнпг већа 

 Пптреба увпђеоа дппунске наставе 

Децембар Избпр дппунске литературе за прпфеспре и индивидуалнп усаврщаваое 

Јануар Анализа успеха ушеника на крају првпг пплугпдищта 

Фебруар Текућа прпблематика 

Март Анализа пдржаваоа дппунске наставе 

Април Успех ушеника на крају трећег класификаципнпг перипда 

Мај Текућа прпблематика 

Јуни Анализа успеха ушеника на крају щкплске гпдине 

 Рад струшнпг већа у прптеклпј гпдини 

Август Анализа резултата ппправних испита 

 Ппдела задужеоа за наредну щкплску гпдину 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

Септембар Израда наставних планпва 

 Избпр учбеника за ушенике првпг разреда 

 Дпгпвпр п наставку извпђеоа курса енглескпг језика за раднике щкпле 

Пктпбар Планираое извпђеоа дппунске и дпдатне наставе 
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 Дпгпвпр п тестираоима, кпнтрплним и писменим задацима 

 Планираое ушествпваоа наставника на семинарима за струшнп 
усаврщаваое 

Нпвембар Анализа успеха ушеника на трпмесешју 

 Ушещће наставника у акцијама щкпле за унапређеое васпитнп-
пбразпвнпг рада 

 Разматраое текућих питаоа 

Децембар Усклађиваое критеријума за закљушиваое пцена на крају првпг 
пплугпдищта 

 Дпгпвпр п извпђеоу дппунске наставе за време зимскпг распуста 

Јануар Анализа успеха ушеника на крају првпг пплугпдищта 

 Реализација извпђеоа дппунске и дпдатне наставе у првпм пплугпдищту 

 Ушещће наставника на семинарима за струшнп усаврщаваое тпкпм првпг 
пплугпдищта 

Фебруар Припрема и прганизпваое щкплскпг такмишеоа из страних језика 

 Анализа извпђеоа дппунске наставе у тпку зимскпг распуста 

Март Припрема ушеника за такмишеоа 

 Планираое набавке наставних средстава и ппремаое кабинета 

Април Анализа успеха ушеника на трпмесешју 

 Ушествпваое ушеника на међущкплским такмишеоима из страних језика 

Мај Ушествпваое наставника на семинарима за струшнп усаврщаваое 

 Ушествпваое наставника на презентацијама наще щкпле ради ппвећаоа 
уписа нпвих ушеника 

 Предлпг дестинација за извпђеое екскурзија 

Јуни Анализа успеха ушеника и сумираое резултата ппстигнутих у тпку 
щкплске гпдине 

 Избпр и нарушиваое учбеника за ушенике другпг, трећег и шетвртпг 
разреда 

 Предлпг ппделе шаспва за наредну щкплску гпдину 

Август Извещтај п раду струшнпг већа за прптеклу щкплску гпдину 

 План рада већа за наредну щкплску гпдину 

 Избпр председника струшнпг већа 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ-План рада 
 

Активност Рок 

Припрема ушеника за такмишеоа – секције из 
ппјединих сппртпва 

Тпкпм целе гпдине 

Ушещће на такмишеоима у прганизацији 
Савеза за сппрт и културу Впјвпдине, 
Министарства Републике Србије и псталим 
такмишеоима 

Пп календару такмишеоа 

Струшнп усаврщаваое Тпкпм целе гпдине 
Прпстпрнп планираое и ушествпваое у 
рекпнструкцији сппртских терена 

Мај 2013. 

Набавка сппртских реквизита Пктпбар 2012. 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника, струшних сарадника, 

јединице лпкалне сампуправе, и савета рпдитеља. Шланпви Струшнпг актива за развпјнп 
планираое впде рашуна п пстваренпсти Развпјнпг петпгпдищоег плана пп активнпстима за 
текућу гпдину.  

- Реализпвати активнпсти предвиђене Планпм за пву щкплску гпдину 
 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
Струшни актив за развпј щкплских прпграма шине представници наставника и струшних 

сарадника.  

План рада Стручнпг актива за развпј шкплскпг прпграма за шкплску 
2012/2013.гпдину је: 

 Активан рад у  Заједнице електрптехнишких щкпла, ради ушещћа у прпменама у 
наставним планпвима и прпграмима 

 Праћеое пствариваоа наставних планпва и прпграма за нпве пбразпвне прпфиле: 
Електрптехнишар мултимедија, Технишар мехатрпнике и Електрптехнишар 
инфпрмаципних технплпгија 



План рада школе 2012/2013 

 

 

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 58 
 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
Педагпщки кплегијум шине председници свих струшних тела: Струшних већа и Струшних 

актива. 
Педагпщким кплегијумпм председава и рукпвпди директпр, пднпснп ппмпћник директпра.  
Задатак педагпщкпг кплегијума је да кппрдинира радпм свих струшних тела: Струшних већа и 

Струшних актива и Тима за сампвреднпваое. Пп пптреби, педагпщки кплегијум заседа и дпнпси 
пдлуке п текућим прпблемима.  

 
План и прпграм рада Педагпщкпг кплегијума заснпван је на Закпну п пснпвама система 
пбразпваоа и васпитаоа и усклађен је са Планпм и прпгрампм рада Наставнишкпг већа: 
  1. Разматраое предлпга  струшних већа п ппдели предмета на наставнике 
  2. Разматраое предлпга   директпра щкпле п ппдели пдељеоских   
    старещинстава 
  3. Рефпрма пбразпваоа  
  4. Услпви рада щкпле и ангажпваое рпдитеља у ппбпљщаваоу услпва   
     рада 
  5. Предлпзи Гпдищоег плана рада щкпле и Щкплскпг прпграма 
  6. Прпслава знашајних празника 
  7. Прптивппжарна защтита 
  8. Рад Ушенишкпг парламента 
  9. Акција дпбрпвпљнпг даваоа крви 
10. Рад секција и ушенишких прганизација 
11. Набавка  наставних средства и струшне литературе 
12. Ппмпћ спцијалнп-екпнпмски угрпженим ушеницима 
13. Педагпщкп-инструктивни рад са наставницима 
14. Струшнп усаврщаваое наставника и струшних сарадника 
 
 
 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ У ШК.2012/13.ГПД. 

 
Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа а пптпм и Закпнпм o изменама и дппунама 
закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ппстављене су пснпве система пбезбеђиваоа 
квалитета у пбразпваоу.  

Сампвреднпваое је  ппступак кпјим се вреднује сппствена пракса и сппствени рад, пплазећи пд анализе 
щта је и какп је урађенп.  
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Сампвреднпваое, ппсматранп из угла наставника, знаши стални прпцес спрпвпђеоа, анализираоа, 
кпригпваоа и планираоа сппствене наставне праксе и сппственпг дппринпса целпкупнпм живпту и раду 
щкпле.  

Сампвреднпваое ученику пмпгућује да пбјективнп сагледава и развија сппспбнпсти кпје ће му ппмпћи 
да ствпри навику да планира, прати, вреднује и унапређује свпје активнпсти у щкпли.  

Рукпвпђеое и прганизација рада щкпле, кап важан сегмент, намеће пптребу да директпр или шланпви 
щкплске или лпкалне управе прпвере сппствену ефикаснпст и ефективнпст ради прганизпваоа и 
пбезбеђиваоа щтп квалитетнијих услпва за рад ушеника и заппслених.  

Рпдитељу се пбезбеђује мпгућнпст да лишним ушещћем, кап и прпценпм рада других, дппринпси 
пбјективнијпј и реалнијпј слици щкпле, да пдлушује и спрпвпди акције за унапређиваое рада щкпле.  

Циљ сампвреднпваоа је унапређиваое квалитета рада щкпле. Тп није једини пблик вреднпваоа рада, 
али је пснпва за друге врсте вреднпваоа.  

Прпцес сампвреднпваоа ппдразумева следеће кпраке: 

1. Фпрмираое шкплскпг тима за сампвреднпваое  

Тим садржи 8 шланпва: 6 наставника (Милпщев Бпгдан, Петрпвић Драгища, Чуоа Иван,Вукадин- 
Капрпцки Јадранка, Цвејанпвић Бприслава, Радакпвић Таоа), щкплскпг психплпга(Биљана Јпксимпвић) и 
једнпг представника рпдитеља из Савета рпдитеља. Задатак тима је да дпнесе план сампвреднпваоа, да 
пдреди кпје ће кљушне пбласти или ппједина ппдрушја и ппказатељи бити предмет сампвреднпваоа у 
тпку једне щкплске гпдине, да пбезбеди услпве да се прпцес сампвреднпваоа спрпведе, да усагласи 
правила ппнащаоа и делпваоа, да утврди правила шуваоа, защтите и распплагаоа ппдацима. 

2. Избпр предмета праћеоа и вреднпваоа 

У зависнпсти пд предмета праћеоа и вреднпваоа, щкпла треба да изабере пдгпварајуће кљушне 
пбласти, ппдрушја вреднпваоа и ппказатеље.У ппшетку се пдабере једна кљушна пбласт или једнп 
ппдрушје, а када се стекну прва искуства, кпмбинује вище пбласти, ппдрушја и ппказатеља. 

3. Израда плана за сампвреднпваое 

План за сампвреднпваое би требалп да садржи: 

• активнпсти у тпку прпцеса и ппсле изврщенпг сампвреднпваоа; 

• ушеснике унутар и ван щкпле;  

• време реализације активнпсти; 

• инструменте и технике за спрпвпђеое сампвреднпваоа. 

4. Чуваое, заштита и распплагаое ппдацима (дпказима) 

За свакп ппдрушје вреднпваоа и ппказатеља прикупљају се ваљани и ппуздани дпкази. Щкплски тим за 
сампвреднпваое бави се дпкументпваоем нивпа пстваренпсти. Щкпла пбезбеђује защтиту и шуваое 
прикупљених ппдатака и дпказа.  

5. Пбрада и анализа дпбијених ппдатака 

Щкплски тим анализира предмет вреднпваоа на пснпву прикупљенпг материјала, али и других извпра 
кпјима щкпла распплаже: дневници рада, свеске ушеника, планпви рада, записници и други материјали 
кпји мпгу бити пд кпристи за квалитетну анализу. Приликпм пбраде ппдатака щкплски тим примеоује 
пне статистишке метпде за кпје ппседује пдгпварјућа метпдплпщка знаоа.  



План рада школе 2012/2013 

 

 

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 60 
 

6. Писаое извештаја 

Щкплски тим  пище извещтај заснпван на шиоеницама прикупљеним из разлишитих извпра. Извещтај 
треба да  садржи и предлпг мера за унапређеое рада щкпле. Сврха извещтаја је да: 

• буде пснпва за израду акципнпг плана за унапређеое пдређених сегмената рада щкпле 

• буде пплазищте за шкплскп развпјнп планираое, 

• пружи битне инфпрмације за сппљашое вреднпваое шкпле. 

7. Акципни план 

Акципни план мпже бити деп Щкплскпг развпјнпг плана или сампстални дпкумент. При састављаоу 
акципнпг плана пдређују се развпјни циљеви и припритети и ппстављају пстварљиве мере. При оихпвпм 
пдређиваоу пплази се увек пд пптреба щкпле, али се имају у виду и пптребе лпкалне средине, кап и 
наципнални припритети.  

Акципни план треба да садржи: 

• предвиђене активнпсти утврђене на пснпву ппстављених припритета, 

• циљеве,  

• нпсипце активнпсти,  

• временску динамику и  

• нашин праћеоа реализације.  

У изради Акципнпг плана ушествују сви нпсипци активнпсти. 

 

 

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ 
 

ПСИХОЛОШКО ПЕДАГОШКА СЛУЖБА 

 

ПП службу школе чине: 

 Биљана Јоксимовић, психолог 

 Данијела Нећак, психолог 

 Лојаничић Фехер Ана, педагог 

 
Годишњи план рада педагошко-психолошке службе сачињен је у складу са 
правилником о програму рада стручних сарадника у средњој школи, развојним планом 
школе као и конкретним потребама школе. Стални и периодични послови и задаци 
груписани су у шест подручја рада: 
 

1. Планирање, програмирање, организовање и праћење-образовно васпитног 
рада: 

 

 израда годишњих и оперативних планова за рад Службе; 
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 учешће у решавању молби или приговора ученика (у случајевима досељења, 
промена образовних профила, приговора на оцену, на изречену васпитну и 
дисциплинску меру и друго); 

 формирање досијеа одељења првих разреда (тестирање, анализа добијених 
података као и упознавање ОС, ОВ, стручних већа и НВ са добијеним 
резултатима тестирања и анкетирања); 

 педагошко-психолошко инструктивни рад са наставницима у току планирања 
њиховог рада и у току реализације свих облика образовно васпитног рада:  

а) обилазак наставе, ЧОС-ева, допунске и додатне наставе, родитељских састанака; 
б) индивидуални и групни рад са наставницима без положеног стручног испита; 
ц) индивидуални и групни рад са наставницима који су без предходног педагошко-

психолошког образовања; 

д) индивидуални и групни рад са наставницима који су први пут одељенске 

старешине; 

 планирање и организовање предавања стручних лица из области превенције 
менталног и физичког здравља; 

 планирање обиласка наставе са циљем праћења реализације васпитно-
образовних задатака; 

 планирање и организовање додатне подршке за потенцијалне ученике са 
посебним потребама тамо где се за то укаже потреба, 

 планирање и организовање едукација наставног особља за потребе 
функционисања школе у оквиру инклузивног образовања  

 
 
2. Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма: 
 

 учешће у реализацији појединих садржаја рада на ЧОС-вима, родитељским 
састанцима као и обезбеђивање предавача тј. водитеља разговора из области 
физичког и менталног здравља, организовање и вођење радионица из области 
болести зависности, алкохолизма, хуманизације односа међу половима, 
савремених метода учења, основа лепог понашања, нове методе оцењивања, 
учионица без насилништва и слично; 

 индивидуални и групни рад са наставницима при изради појединих садржаја 
програма наставе као и њихово упућивање у нове савремене методе извођења 
наставе; 

 информисање стручних органа о резултатима својих испитивања и запажања у 
циљу рационалнијег решавања проблема; 

 припрема тема за стручно усавршавање професора из области менталног 
здравља односно превенције насиља, учешће у дидактичко-методичком и 
психолошко-педагошком припремању наставника за полагање стручног испита 
(кроз континуирани индивидуални и групни рад); 

 обука групе ОС за радионичарски рад са ученицима на ЧОС-у у циљу 
унапређивања менталног здравља ученика; 

 активно учешће у раду Актива за развојно планирање и Комисије за 
самовредновање рада школе; 

 организовање активности на унапређивању безбедности и превенције насиља у 
школи; 

 учешће у раду тима за имплементацију нових наставних програма (у оквиру ИПА 
); 
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 учешће у раду комисије за Инклузивно образовање; 

 обилазак наставе. 
 

3. Рад са ученицима: 
 

 психолошко-саветодавни рад са ученицима (у зависности од карактера 
проблема, тешкоће и степена изражености рад ће се одвијати индивидуално или 
групно периодично или у континуитету током целе школске године); 

 учешће у отркривању талентованих ученика, препорука за учешће у ИС Петница 
као и за стицање стипендије Привредника и другим облицима додатног рада са 
ученицима; 

 реализација садржаја из области професионалног информисања, саветовања и 
преоријентисања, 

 планиране радионице на теме: планирање дневних и будућих активности, љубав 
и спремност за брак, зрела личност и др. 

 превенција путем организованих предавања на тему наркоманије, заштите од 
АИДСА, зависности од игара на срећу ,пушења и свих облика насиља у школи 

 
4. Рад са родитељима: 

 

 континуирани рад са родитељима (индивидуални, са малим групама, преко 
родитељских састанака у смислу едукативног и саветодавног рада); 

 учешће у педагошко-психолошком образовању родитеља обезбеђивањем и 
организовањем квалитетних стручних предавача из области ментално-хигијенске 
заштите; 

 учешће у општим родитељским састанцима; 

 присуство одељенским родитељским састанцима, по потреби, а посебно код 
одељенских старешина почетника; 

 додатна подршка родитељима ученика са посебним потребама у циљу успешније 
инклузивног развоја,   

 учешће у раду Савета родитеља. 
 
 
5.Аналитичко-истраживачки рад 

  

 испитивање интелектуалних способности ученика првих разреда; 

 циљано истраживање у складу са актуелним потребама школе; 

 учешће у анализи успеха и других корелата у одређеним периодима школске 
године (у сарадњи са стручним већима и помоћницима директорима); 

 учешће у испитивањима чији носиоци су институције или појединци ван њих, а 
чији смо ми као школа део узорка; 

 тестирање матураната у циљу давања подршке у професионалној оријентацији. 
    

6. Остали послови 
 

 учешће у раду стручних органа школе; 

 сарадња са стручним институцијама (образовним, здраственим, социјалним, 
МУП-ом и др.) 

 стручно усавршавање како индивидуално (праћењем литературе, консултацијам), 
тако и учешћем у раду Актива педагога и психолога средњих школа Јужнобачког 
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округа, Секције педагога и психолога републике Србије, и учешће на семинарима 
у организацији Министарства просвете, Филозофског факултета, сарадње са 
невладиним организацијама који нуде стручну сарадњу и др. 

 вођење документације о раду; 

 припрема за рад; 

 реализација непланираних послова и задатака; 
 

 
 

У Новом Саду,                                                                
22.08.2012.                                                                           

                                                                        Јоксимовић Биљана 
                                                        психолог        

 
 

                                                                   Нећак Данијела                                                                                                                                                                 
                                                                                            психолог 

                                                                                              
                                                                                          

                                                                                           Лојаничић-Фехер Ана 
                                                                                            педагог                

 

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 

 
План рада правне службе је у складу са важећим закпнским прпписима везаним за средое щкпле, а 

прати и кпнкретне пптребе щкпле. Ппстпје стални, перипдишни и тренутни задаци кпји се рещавају 
кпнтинуиранп. Раде се нпрмативнп-правни ппслпви, пднпснп уређују се ппщта и ппјединашна акта у 
складу са важећим ппзитивним прпписима, щтп је већ и урађенп у претхпднпм перипду . У Щкпли се 
склапају, пднпснп шине, а и за наредни перипд су предвиђене све врсте угпвпра: Угпвпри п уступаоу на 
кприщћеое ппслпвнпг прпстпра, Угпвпри п закупу, Угпвпри п ппвременп-привременим ппслпвима, 
Угпвпри п извпђеоу наставе, кап и пстале врсте угпвпра кпји се пднпсе на прпфеспре, фирме и друга 
лица. 
У складу са Закпнпм и Правилницима врщи се јавна набавка великих и малих вреднпсти. 
 Щкплски пдбпр, кап прган управљаоа щкпле, дпнпси пдлуке, правник щкпле впди се записнике и 
правнп кпнтрплище реализацију пдлука. 
 Радни пднпси су пбимни и кпмплексни, свакпдневнп се раде пријаве, пдјаве, везанп за заједницу за 
заппщљаваое, спцијалнп псигураое и ажурираое перспналне дпкументације заппслених. 
 
 

 РЕФЕРЕНТИ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА – план рада 

 Рад са редпвним ушеницима пбухвата: 
o Шуваое  евиденције п ушенику – матишна коига 
o Ажурираое и шуваое  записника са матурских и заврщних испита 
o Ушещће у прганизацији матурских и заврщних испита 
o Издаваое пптврда ушеницима 
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o Прганизпваое систематских прегледа 
o Упис – испис ушеника 

 

 Рад са ванредним ушеницима 
o Впђеое и шуваое кпмплетне дпкументације п ванредним ушеницима 
o Упис – испис ушеника 
o Прганизација наставе за ванредне ушенике 
o Прганизација испита 

 
У щкплскпј 2012/2013.гпдини, референтска служба ће у сарадои са ппмпћницима директпра 

щкпле радити на изради статистишких ппдатака ушеника за пптребе Града, Ппкрајине и 
Републике. Ажурираће спискпве редпвних и ванредних ушеника и впдити регистар уписаних 
ушеника у први разред. Прганизпваће прикупљаое пбразаца за стипендије ушеника и 
ушествпвати у спрпвпђеоу кпнкурса за дпбијаое стипендија. У сарадои са пдељенским 
старещинама ажурираће матишне коиге редпвних ушеника и раздужити старещине 
неискприщћених сведпшанстава и диплпма. Впдиће евиденцију исписаних ушеника у тпку 
щкплске гпдине, издавати пптврде редпвним и ванредним ушеницима. Пп пптреби, врщиће 
прпверу валиднпсти диплпма и сведпшанстава на захтев предузећа, устанпва и сл. 
 На пснпву брпја пријављених ванредних ушеника и пдлуке Щкплскпг пдбпра, упутиће 
захтев Ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое за дпставу сагласнпсти за пријем ушеника на 
преквалификацију и дпквалификацију. За пве ушенике впдиће се евиденција пријављених и 
пплпжених испита, прганизпвати испити, а пп пптреби и кпнсултативна настава (акп се пријави 
дпвпљан брпј заинтереспваних ушеника).  Испити ће се пплагати у испитним рпкпвима какп је тп 
предвиђенп Статутпм Щкпле, а референти ће ушествпвати у изради расппреда. 
 

РАЧУНОВОДСТВО 

 
 Служба рашунпвпдства свпј рад заснива на Закпну п рашунпвпдству. Пп пвпм закпну 
служба рашунпвпдства саставља перипдишне пбрашуне и заврщни рашун за текућу гпдину. 
Ппред пвпг врщи перипдишан пбрашун и уплату ппреза, састваља све пстале извещтаје 
прпписане закпнпм, щтп знаши да план рада рашунпвпдства пдређује закпн и у складу са 
оим изврщава тај план. 
 

 

 

РАД  БИБЛИОТЕКЕ 

 
Щкплска библиптека налази се у ппткрпвљу зграде, изнад Свешане сале и ппред свпје 
пснпвне улпге има улпгу ушенишкпг клуба – шитапнице.  

   Главна улпга библиптекара је да дппринесе задатку и мисији щкпле, укљушујући прпцедуре 
вреднпваоа и да те прпцедуре развије и примени у щкплскпј библиптеци. У сарадои са 
управпм щкпле, рукпвпдипцима и наставницима, щкплски библиптекар је укљушен у израду 
планпва и спрпвпђеое наставнпг прпграма. Библиптекари ппседују знаое и вещтине у вези са 
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набавкпм инфпрмација и рещаваоем инфпрмаципних прпблема, кап и струшнпст за кприщћеое 
свих извпра, какп щтампаних такп и електрпнских. Оихпвп знаое, вещтине и струшнпст 
задпвпљавају пптребе специфишне щкплске средине. Уз тп библиптекари треба да предвпде 
кампаое за шитаое и прпмпцију коижевнпсти, медија и културе намеоених деци. 
   Сарадоа наставника и щкплскпг библиптекара је неппхпдна да би се ппстигап максимум 
библиптешких услуга. Наставници и библиптекари сарађују да би ппстигли следеће: 
• унапређивали, усмеравали и вреднпвали ушеое ушеника тпкпм реализације наставнпг 
прпграма 
• ппбпљщавали и вреднпвали инфпрмаципне вещтине и инфпрмаципнп знаое ушеника 
• унапређивали наставне планпве 
• припремали и извпдили ппсебне прпјекте кпји се раде у прпщиренпм пкружеоу за ушеое, 
укљушујући библиптеку 
• припремали и реализпвали прпграме шитаоа и културне дпгађаје  
• укљушивали инфпрмаципну технплпгију у наставне прпграме 
• пбјащоавали рпдитељима важнпст щкплске библиптеке 
 
   Ушеници су главна циљна група библиптеке. Сарадоа са другим ушесницима у пбразпвнпм 
прпцесу щкпле важна је самп утпликп щтп је у интересу ушеника. Ушеници мпгу кпристити 
библиптеку из разлишитих разлпга. Пна треба да пставља утисак птвпренпг, слпбпднпг 
пкружеоа за ушеое, где ушеници мпгу да раде све врсте задатака, ппјединашнп или у групи, и да 
се при тпме ни на кпји нашин не псећају угрпженим.  
Ушенишке активнпсти у библиптеци пбишнп пбухватају: 
• традиципналне дпмаће задатке 
• прпјектне задатке и задатке при кпјима треба рещити неки прпблем 
• тражеое и кприщћеое инфпрмација 
• израду презентација и материјала кпји ће се представити наставницима и другим ушеницима у 
пдељеоу. 
 
   Традиција укљушиваоа рпдитеља и старатеља у активнпсти щкпле разликује се у ппјединим 
земљама. Библиптека мпже да ствпри мпгућнпсти за укљушиваое рпдитеља у живпт щкпле. Кап 
вплпнтери пни мпгу да ппмажу библиптешкпм пспбљу у практишним ппслпвима. 
   Такпђе мпгу да дају свпј дппринпс прпграмима прпмпције шитаоа, тиме щтп ће у кући 
мптивисати свпју децу за шитаое. Мпгу и да ушествују у активнпстима коижевних кружпка 
заједнп са свпјпм децпм, и тиме щтп ће управљати ушеоем дппринесу бпљем исхпду 
шиталашких активнпсти. 
 
У пвпј щкплскпј гпдини рад библиптеке базираће се на:  

 ажурираоу евиденције п коигама 
 праћеоу актуелних издаоа 
 ппсети сајмпвима коига у Нпвпм Саду и Бепграду 
 укљушиваое библиптеке на интернет сајт щкпле на кпјем се прпмпвищу услуге и 

ппстпје линкпви дп и пд српдних сајтпва и ппртала  
 прганизпваое приказа и излпжби 
 састављаое инфпрматпра п раднпм времену, услугама и кплекцијама 
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 припремаое и дистрибуција ппписа извпра и брпщура у вези са наставним 
прпгрампм, кап и за теме кпје се пбрађују крпз вище предмета 

 даваое инфпрмација п библиптеци на састанцима нпвих  ушеника и оихпвих 
рпдитеља   

 прганизпваое група „пријатеља библиптеке“, састављених пд рпдитеља и других 
пспба 

 ппстављаое дпбрпг система пзнашаваоа, у библиптеци и изван ое 
 иницираое сарадое са другим прганизацијама у пбласти (нпр.са јавним 

библиптекама, музејским службама и удружеоима за завишајну истприју). 
 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 
Щкпла има савет рпдитеља кап саветпдавнп телп.  

Савет рпдитеља разматра питаоа успеха ушеника, рада ушенишке задруге, щкплскпг 
календара, екскурзија ушеника, услпве рада щкпле и друга питаоа утврђена статутпм 
щкпле. 

Брпј шланпва и нашин избпра савета рпдитеља утврђени су статутпм щкпле.  
 
План рада Савета рпдитеља: 

Време Садржај рада 

  Септембар    Кпнституисаое савета рпдитеља. 
 Усвајаое плана рада Савета за щкплску 

2012/2013. 
 Уппзнаваое са щкплским календарпм. 
 Увид у припремљенпст щкпле за ппшетак щкплске 

гпдине. 
 Анализа успеха ушеника у прптеклпј щкплскпј 

гпдини. 

Пктпбар  Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј 
пдгпвпрнпсти 

 Уппзнаваое са кућним редпм щкпле. 
 Анализа услпва за реализацију излета и 

екскурзија. 
 Инфпрмисаое Савета п планираним 

хуманитарним акцијама. 
 Мпгућнпсти за прганизпваое друщтвенп 

кприснпг рада. 

Нпвембар  Успех и владаое ушеника на крају првпг квартала. 
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 Резултати хуманитарних акција. 
 Ппмпћ у раду ушенишке задруге. 

Фебруар  Реализација наставнпг плана и прпграма и успех 
ушеника на крају првпг пплугпдищта. 

 Анализа рада кпмисија Савета рпдитеља. 
 Усвајаое плана извпђеоа екскурзија. 
 План уређеоа щкпле (струшна и материјална 

ппмпћ). 

Април  Прганизпваое друщтвенп кприснпг рада 
 Успех и владаое ушеника на крају трећег 

квартала. 
 Услпви за рад у щкпли 

Мај-Јуни  Анализа изведених излета и екскурзија. 
 Анализа пстваренпг друщтвенп кприснпг рада. 
 Анализа рада Савета за прптеклу щкплску гпдину. 

 
„Ученички динар“  У ШКПЛСКПЈ 2012/2013 ГПДИНИ 

 
Редни 

број 

Опис  
Динара 

1. 
Пријава за упис на трогодишње и четворогодишње 

школовање (за све разреде) 
100,00 

2. Чланарина за библиотеку 100,00 

3. Потврде, обавештења и друга преписка 200,00 

4. 
Опремање школе, спортски реквизити, оправка клупа и 

столица 
500,00 

5. Стручна предавања, семинари и стручна литература 100,00 

6. 
Надокнада за трошкове радионица, специјализованих 

учионица и кабинета  
1500,00 

Укупно 2500,00 

 

  

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Задатак ушенишкпг парламента је: 

 пбавещтаваое ушеника п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп щкплпваое 

 анализа пднпса и сарадое ушеника и прпфеспра  

 сарадоа са другим нпвпсадским щкплама  

 ушещће у слпбпдним, ваннаставним, сппртским и другим дещаваоима  у Щкпли 

 Ушещће у изради плана екскурзија  

 Сампппмпћ – прганизпваое ушеника ради ппмагаоа свпјим другпвима у ушеоу 
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Предлпг плана рада ученичкпг парламента 

 
септембар-пктпбар 

1. Фпрмираое Ушенишкпг парламента и избпр пдбпра 
2. Предлпг и усвајаое Плана и прпграма Ушенишкпг парламента 
3. Кућни ред щкпле и правила ппнащаоа 
 

нпвембар-децембар 
1. Успех и дисциплина ушеника у првпм трпмесешју 
2. Кпја ппнащаоа ушеника треба наградити, а кпја казнити и какп 
3. Защтита ушеника пд насиља 
4. Сарадоа ушеника и наставника 
 

фебруар-март 
1. Успех и владаое ушеника на крају првпг пплугпдищта 
2. Какп су нам радиле секције и ушенишке прганизацује у претхпднпм перипду 
3. Щта треба урадити да се кућни ред щкпле вище ппщтује 
4. Припрема за излете и екскурзије 
5. Ушещће на сппртским и културним манифестацијама 
 

април 
1. Успех на крају трећег класификаципнпг перипда 
2. Акција дпбрпвпљнпг даваоа крви 
3. Слпбпдне и ваннаставне активнпсти 
 

мај-јун 
1. Гпдищои план рада и щкплски развпјни план из нащег угла 
2.. Резултати кпје смп пстварили на такмишеоима 
3. Анализа рада Ушенишкпг парламента и предлпзи плана за следећу щкплску гпдину 
4. Кпје ушенике треба ппхвалити, а кпје казнити 
5. Ушеник генерације - предлпзи 
6. Успех и владаое ушеника на крају щкплске гпдине 
7. Предлпзи дестинација за екскурзије и излете 

 

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА 
 

Струшна усаврщаваоа за наредну гпдину прганизпваће се на пснпву планпва за струшнп 
усаврщаваое Струшних већа. Заједнишка ташка у плану струшнпг усаврщаваоа свих 
Струшних већа је: 

1. Ушещће на акредитпваним семинарима 
2. Ушещће на ускп-струшним семинарима 
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План семинара за 2012/2013.гпдину  

Семинар Брпј ушесника Ушесници 

Семинари из пбласти 
педагпгије 

60  
Наставници 

Мултимедија 10 Наставници електрптехнишке 
групе предмета 

Мехатрпника 10 Наставници електрптехнишке 
групе предмета 

Пстали семинари из пбласти 
електрптехнике и 
инфпрматике 

Пп пријави Наставници електрптехнишке 
групе предмета 

Семинари из Српскпг језика и 
коижевнпсти/ матероег 
језика 

Пп пријави Наставници Српскпг језика и 
коижевнпсти/матероег 
језика 

Семинари из страних језика Пп пријави Наставници страних језика 

Семинари из пбласти 
математике 

Пп пријави Наставници математике 

Семинари из физике 3 Наставници физике 

Семинари из хемије 2 Наставници хемије 

Семинари из екплпгије и 
биплпгије 

2 Наставници екплпгије и 
биплпгије 

Семинари из пбласти истприје 3 Наставници истприје 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 
У пвпј щкплскпј гпдини екскурзије ће бити прганизпване на пснпву Плана извпђеоа екскурзија. Свака 
планирана екскурзија мпра да садржи и струшнп-едукативни деп. План ће бити дпстављен туристишким 
агенцијама кпје дпбију сагласнпст за извпђеое екскурзија, на пснпву кпга ће се сашинити ппнуде.  
План извпђеоа екскурзија за щкплску 2012/2013. 

Наставна гпдина Дестинација Тип Време реализације 

Прва гпдина Идвпр, рпднп местп 
Михајла Пупина 

Једнпдневна 
екскурзија 

Прплећни распуст 

Друга гпдина ХЕ „Бајина Бащта“ 
(Златибпр, Тара) 

Трпдневна  Прплећни распуст 

Трећа гпдина - Италија 
- Гршка 
- Будимпещта 
- Беш 

Петпдневна Прплећни распуст 

Шетврта гпдина - Италија-Француска-
Щпанија 

- Италија 
- Гршка 
- Будимпещта 
 

Седмпдневна Прплећни распуст 
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ДУЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ 

Дужности дежурног наставника 

 Дежурни наставник дплази на дежурствп 10 мин пре ппшетка смене, пбавља пријем и 
расппред дежурних ушеника, даје пбавещтеоа ушеницима, рпдитељима, наставницима и 
другим странкама, јавља се на телефпн и пренпси ппруке, евидентира настала пщтећеоа на 
пбјекту и инвентару. 

Дужности дежурног ученика 

Ушеници дежурају пп следећем расппреду: 1 ушеник дежура на главнпм улазу и 2 
ушеника дежурају на првпм спрату кпд збпрнице. Напущтаое дежурства евидентира се и 
кажоава кап и напущтаое шаса. Сви дежурни ушеници нпсе ппсебне легитимације за дежурне 
ушенике на кпјпј јаснп пище и местп на кпме дежурају. На улазима пд свих странака кпје улазе у 
зграду узимају лишну карту, евидентирају брпј лишне карте, време уласка и изласка кап и пспбу 
кпд кпје странка иде. Странкама се даје легитимација са пзнакпм „Гпст щкпле“, кпју мпрају 
вратити да би ппдигли свпју лишну карту. У слушају билп каквих прпблема, дежурни ушеници п 
тпме пбавещтавају дежурнпг прпфеспра, ппмпћника директпра или радника щкплскпг 
пбезбеђеоа. 

Дужности ученика у одељењу 

Ушеници у пдељеоу дужни су да впде рашуна п стаоу ушипнице.  Дужни су да пријаве сва 
евентуална пщтећеоа када уђу у ушипницу. Редар је дужан да свакпг шаса пбрище таблу и 
прпветри ушипницу. У слушају да је кпрпа за птпатке пуна, пбавещтава дежурну спремашицу кпја 
празни кпрпу, какп се не би птпаци прпсипали на ппд.  

 Дужности ученика у школи 

Ушеници су дужни да се са ппщтпваоем пднпсе једни према другима, према гпстима и 
према свим заппсленим пспбама у щкпли. Акп ушеници немају први шас мпгу замплити 
ппмпћника директпра или дежурнпг прпфеспра да им пткљуша оихпву ушипницу.  Ушеници 
путници мпгу напустити самп 7 шас и тп акп их је разредни старещина евидентирап у дневник уз 
знаое Управе кап путнике кпји путују вище пд 20км. Кпнзумираое и ппдстицаое на кприщћеое 
алкпхпла и пппјних средстава у щкпли је најстрпже забраоенп. Пущеое у щкпли није 
дпзвпљенп. У слушају да прпфеспр не дпђе на шас, ушеници мпрају шекати 15мин ппсле шега 
пбавещтавају дежурнпг прпфеспра или ппмпћника директпра, а  у слушају да замена није 
пбезбеђена мпгу пстати у ушипници и у миру шекати наредни шас или мпгу нешујнп изаћи у 
щкплскп двприщте. Задржаваое у хпднику за време наставе није дпзвпљенп. Кприщћеое 
мпбилних телефпна на шасу није дпзвпљенп.  
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САРАДЊА ШКОЛЕ СА ПРИВРЕДОМ 
 
Сарадоа Щкпле са привредпм пдвијаће се на вище нашина и у пба смера: 
 Сарадоа ради пбављаоа практишне наставе и наставе у блпку изван щкпле 
 Сарадоа ради струшнпг усаврщаваоа наставника 
 Дпквалификација и преквалификација кадрпва из привредних предузећа у щкпли 
 Дпбијаое ппвратних инфпрмација п пптребним кадрпвима, ради птвараоа нпвих 

пбразпвних прпфила 
 Испитиваое тржищта – ради мпгућнпсти заппслеоа ушеника накпн заврщене щкпле 
 Дпнације и сппнзпрствп 

 
 

АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА  

 

 Циљ Прпграма защтите ушеника пд насиља је псигурати безбедне и 
пптималне услпве за несметан бправак и рад у щкпли, кап и защтиту пд свих 
пблика насиља, злпстављаоа и занемариваоа ушеника. 
 Прпграм је сашиоен на пснпву Наципналнпг плана акције за децу, Закпна п пснпвама 
система васпитаоа и пбразпваоа, Закпна п средопј щкпли кап и Ппсебнпг прптпкпла за защтиту 
деце и ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама. 
 Ради успещнпг спрпвпђеоа пвпг Прпграма пптребна је интезивна и кпнтинуирана 
сарадоа щкпле, пргана лпкалне сампуправе, пплиције, центра за спцијалну защтиту, правпсуђа 
и невладиних прганизација. 
 Насиље се дефинище кап сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или 
невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, 
развпја и дпстпјанства деце/ушеника.  
          Врсте насиља: 

1. Физишкп насиље 
2. Емпципналнп/психплпщкп насиље 
3. Сексуалнп насиље 
4. Злпупптреба ушеника 
5. Занемариваое и немарнп ппсупаое 
6. Експлпатација 

 
Пплазећи пд става да се свакп насиље над ушеницима мпже спрешити, важнп је да се ствпри 
клима у кпјпј се:  

 уши, развија и негује култура ппнащаоа и ува- 

 жаваоа лишнпсти (крпз сваки наставни шас и све време бправка ушеника у щкпли) 
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 не тплерище насиље (сваки заппслени у щкпли кап и сваки ушеник је пбавезан да на 
насиље реагује адекватнп) 

 не ћути у вези са насиљем 

 развија пдгпвпрнпст свих 

 сви кпји имају сазнаое п насиљу пбавезују на ппступаое 
 
Ппщти циљ прпграма защтите деце пд насиља је унапређиваое квалитета живпта ушеника 
применпм следећих мера: 

 мере превенције (ствараое безбедне средине) 

 мере интервенције  
 
Превенцију пбухвата: 
 

 ствараое и негпваое климе прихватаоа, тплеранције и уважаваоа (теме за ШПС, 
прганизпваое радипница и врщоашку медијацију) 

 уппзнаваое свих интересних група ушеника, наставника, струшних сарадника, 
администратвнп ппмпћнпг пспбља, директпра и рпдитеља) са Ппщтим и Ппсебним 
Прптпкплпм за защтиту ушеника пд насиља, са Прпгрампм за защтиту ушеника пд насиља, 
са Правилникпм Щкпле п ппнащаоу ушеника и наставника, кап и са правнпм регулативпм 
васпитнп- дисциплинских мера. 

 ппдизаое нивпа свести и ппвећаое псетљивпсти свих заппслених у щкпли и ушеника за 
преппзнаваое насиља (крпз пгласну таблу, ппщтанскп сандуше,Ушенишки парламент, 
Наставнишкп веће и ппсебне састанке пдељенских старещина) 

 прганизпваое пбука за ненасилну кпмуникацију и кпнструктивнп рещаваое кпнфликата 

 награђиваое ушеника за алтруистишкп ппнащаое 

 прганизпваое разгпвпра, трибина, представа и излпжби п безбеднпсти и защтити 
ушеника 

 дефинисаое улпга и пдгпвпрнпсти у примении прпцедура и ппступака 

 анализа стаоа и увид у присутнпст насиља какп у сампј щкпли такп и у неппсреднпј 
пкплини щкпле 

 
 
Интервентне активнпсти: 
Интервентну активнпст представља заправп прпцедура и ппступци интервенције у защтити 
ушеника пд насиља. Пна ппдразумева пдгпвпр на следећа питаоа: 
да ли се насиље дещава или ппстпји сумоа на насиље? 

 где се дещава? 

 кп су ушесници? 

 пблик и интензитет насиља? 
Накпн тпга врщи се прпцена нивпа ризика за безбеднпст ушеника и на пснпву тпга пдређују се 
ппступци. Важнп је истаћи да свака пспба заппслена у шкпли кпја има сазнаоа п насиљу, 
злпстављаоу и занемариваоу пбавезна је да регује. Кпраци у интервенцији су пбавезујући за 
све.  
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     Кпраци у интервенцији: 

 насиље се дещава 

 прекидаое и заустављаое насиља 

 пбавещтаваое пдгпвпрне пспбе (РПДИТЕЉ,управа, ПП-служба, пбезбеђеое, пдељенски 
старещина, дежурни наставник , пп пптреби щкплскпг пплицајца, надлежне службе МУП-
а или здравствене службе) 

 смириваое ситуације 

 прикупљаое инфпрмаицја (разгпвпр са ушесницима и другим актерима) 

 кпнсултације у устанпви (приликпм исте пбавезнп је ппщтпвати принцип ппверљивпсти 
инфпрмација, кап и принцип защтите најбпљег интереса ушеника) 

 изрицаое васпитнп-дисциплинских мера 

 праћеое ефеката предузетих мера 
 
Тим за защтиту ушеника пд насиља кппрдинира свим ппступцима наведеним у пвпм прпграму. 
Такпђе прикупља и на сигурнпм месту шува дпкументацију п слушајевима насиља. 
 
Тим за защтиту ушеника пд насиља: 
Милан Вукпбрат, директпр 
Биљана Јпксимпвић, психплпг 
Ана Лпјанишић-Фехер, педагпг 
Милпрад Вујаклија, щкплски пплицајац 
Владан Микић, наставник 
 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

- Основ за доношење  програма 

 

Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања деце, којима се 

угрожава или нарушава физички, психички и морални интегритет личности детета, 

представљају повреду једног од основних права детета: право на живот, опстанак и развој, 

дефинисано је у Конвенцији Уједињених нација о правима детета. Конвенција је послужила 

као основ за међународне уговоре, документе и стратегије, које је потписала и донела и наша 

држава. 

Документа и закони на којима се заснива израда Посебног-програма-за заштиту деце 

и ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту Програма): 

1.   Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета 

(„Службени лист СФРЈ" - додатак: Међународни уговори, број 15/90 и „Службени лист СРЈ" 

-додатак: Међународни уговори, број 4/96 и 2/97), према овом Закону и Уговору држава   се   

обавезала   да   преузме   мере   за   спречавање   насиља   у   породици, институцијама и 

широј друштвеној средини и да обезбеди заштиту детета од: 

•     физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања (члан 19); 
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•    свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања (члан 34); 

•    отмице и трговине децом (члан 35); 

•    свих других облика искоришћавања (експлоатације) штетних по било који вид 

•    дететове добробити (члан 36); 

•    нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања (члан 37); 

•    да држава обезбеди мере подршке за физички и психички опоравак детета жртве 

насиља и његову социјалну реинтеграцију (члан 39) 

2. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС" бр. 

62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05, дефинисао је да се права детета и ученика остварују 

у складу са потврђеним међународним уговорима, и да је установа дужна да обезбеди 

њихово остваривање (члан 95). 

3. Национални план акције за децу - стратешки документ којим је Влада дефинисала 

општу политику земље према деци, за период до 2015. године. (усвојен фебруара 2004. 

године) 

4. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, усвојен од Владе 

Републике Србије августа2005. године 

5. Националним планом акције за децу предвиђена је и израда посебних протокола ( у 

оквиру: образовања, здравства, социјалне заштите и полиције и судства) 

 

-  Насиље, злостављање и занемаривање 

 

Општим протоколом су дефинисани појмови злостављање и занемаривање. 

Злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког и/или 

емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, 

као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног 

нарушавања дететовог здравља, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру 

односа који укључује одговорност, поверење или моћ.(дефиниција је усвојена на 

Консултацији о спречавању злоупотреба деце у Светској здравственој организацији у 

Женеви, 1 999. године, Општи протокол) 

У складу са природом делатности ЕТШ „Михајло Пупин", као и у складу са 

наведеним документима и законским основама, у Програму ће се користити појам насиље, 

који ће подразумевати различите врсте и облике насилног понашања,злостављања, 

занемаривања, злоупотребе и искоришћавања. 

Насиље може бити у оквиру вршњачких односа, као и односа одрасли-деца, који 

укључују одговорност, поверење и моћ. 

Насиље се овде дефинише као: сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

Насиље може имати следеће форме: 

1.Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. 

Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, 

дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, 

ускраћивање хране, сна и сл. 
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2. Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до 

тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства 

детета/ученика. 

Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и 

подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима 

детета/ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши: 

омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним 

именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, 

претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика, као и други облици 

непријатељског понашања. 

З. Социјално насиље представља искључивање из групе и дискриминацију. 

Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на основу 

различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, 

недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу. 

4.Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање 

у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не 

прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да пружи уживање или 

задовољи потребе друге особе. 

Сексуалним насиљем сматра се : 

•    сексуално   узнемиравање    -    ласцивно    коментарисање,    етикетирање, ширење    

прича,    додиривање,    упућивање    порука,    фотографисање, телефонски позиви и сл.; 

•    навођење  или  приморавање  детета/ученика на учешће  у  сексуалним 

активностима, 

•    било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или 

неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.); 

•    коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације. 

5. Насиље коришћењем информационих технологија (електронско насиље): 

поруке    послате    електронском    поштом,    СМС-ом,    ММС-ом,    путем    веб-

сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

6. Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или 

не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује 

могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан 

положај у односу на појединце и установу. 

7. 3анемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања 

установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим 

областима, што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, 

морални и друштвени развој. 

Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, односно 

друге особе која је преузела одговорност или обавезу да негује дете да обезбеди услове за 

развој по питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и 

безбедних животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице или 

пружаоца неге, што изазива, или може, са великом вероватноћом, нарушити здравље детета 

или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и 

пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у 

којој је то изводљиво. 
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8. Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или 

установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне 

експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног 

здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика. 

 

Основни принципи, циљеви и задаци програма ЕТШ „Михајло Пупин“ 
  

Основни принципи на којима почива Програм  ЕТШ "Михајло Пупин", а који уједно 

представљају и смернице за деловање су :                    

•    омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који 

доприносе њиховом оптимално максималном развоју; 

•    интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у 

школи или који учествују у раду школе
*
; 

•    обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и 

ученика; 

•    учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и 

континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и  разумевању ситуације 

и кроз могућност да изразе своје мишљење; 

Програм се односи на сву децу/ученике у школи без обзира на њихов пол, узраст, 

породични статус, етничко порекло и било које друге социјалне или индивидуалне 

карактеристике (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и 

специфичности детета; 

 

Задаци Школе у омогућавању реализације принципа Програма: 

У школи ћемо креирати климу у којој се: 

•  учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности 

•    не толерише насиље 

•    не ћути у вези са насиљем 

•    развија одговорност и поступање свих 

•    сазнања о насиљу обавезују да се реагује 

Општи    циљ    Посебног  Програма је    унапређивање    квалитета    живота 

деце/ученика применом : 

•    мера   превенције   за   стварање   безбедне   средине   за   живот   и   рад 

деце/ученика; 

•    мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у школи и установама. 

 

Превенција и интервенција  

 

Специфични циљеви у превенцији 

 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

                                                 
* Защтита заппслених у пбразпвнп-васпитним устанпвама регулисана је већ дпнетим закпнским у ппдзакпнским 

актима.  
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2. Укључивање   свих   интересних   група   (деца,   ученици,   наставници,   стручни 

сарадници, административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, 

локална заједница) у доношење и развијање програма превенције. 

3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе 

за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља. 

5. Информисање   свих  укључених  у  живот  и  рад  установе   о   процедурама  и 

поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, 

старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

Специфични циљеви у интервенцији 

 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите. 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу 

вршњака и живот установе. 

5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља. 

 

Задаци у области превенције: 

 

 Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у Школи са правном 

регулативом, Општим и Посебним програмом 

 Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 

 Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и интервентне 

активности); 

 Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

 Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-

образовних активности; 

 Организовање   обука   за   ненасилну   комуникацију   и   конструктивно решавања 

конфликата; 

 Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце/ученика од насиља; 

 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

 Умрежавање    свих    кључних    носилаца    превенције    насиља    (савет 

родитеља,школски    одбор,    ученички    парламент,    одељенско    веће, наставничко 

веће,). 
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Задаци у области интервенције 

 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља; 

 Сарадња са релевантним службама: 

 Континуирано евидентирање случајева насиља; 

 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

провере; 

 Подршка деци која трпе насиље; 

 Рад са децом која врше насиље; 

 Оснаживање   деце   која   су   посматрачи   насиља   за   конструктивно реаговање; 

 Саветодавни рад са родитељима. 

 

- Превентивне активности 

Превентивне активности, као саставни део Програма односи се на план и програм 

рада који подразумева реализацију циљева и задатака у овој области и уско су повезане са 

интервентним активностима. План и програм превентивних активности, биће саставни део 

Годишњег програма рада школе и сачињаваће се за сваку школску годину на основу 

интервентивних активности и евалуације превентивних и интервентивних активности. 

Програм ће бити саставни део годишњег програма рада). 

 

Постојеће превентивне активности 

 

Техничке мере за превенцију 

•    Школа треба да има инсталисану опрему за унутрашњи видео надзор којим су 

покривени   сви  ходници.   Сва  дешавања  у   зонама  покривања  видео надзора меморишу 

се и чувају седам дана, са могућношћу да се одређени догађаји сачувају трајно. 

•   Видео надзор треба да покрива и предњи део дворишта - главни улаз. 

•   У  другим  деловима дворишта где видео  надзора нема,  појачати осветљење. 

•    Уградити алармни противпровални систем који се укључује у току ноћи. 

 

Дежурства и обиласци 

•    У школи је организовано свакодневно дежурство наставника, ученика и помоћног 

особља. 

•    На сваком улазу, пред почетак наставе и током одмора дежура наставника. 

•    На главном улазу дежура један учениик старијих разреда током целог дана. 

Споредни улази се за време наставе закључавају. 

•    Обавеза је главног дежурног наставника да поред дежурства у дворишту у току 

дана више пута изврши обилазак најризичнијих места: спортских терена, простора између 

северног дела школске зграде и терена. 

•    Када   се   процени   да је   то   неопходно,   успоставља   се   контакт   са 

полицијском станицом Лиман, која нам шаље најближег позорника, или школског полицајца. 

По потреби дежурно особље на располагању има бројеве телефона Тима за безбедност 

који се налазе у књизи дежурства и на видном месту у наставничкој канцеларији. 

Свим ученицима и радницима школе на располагању је списак са именима чланова 

Тима за безбедност који је истакнут на видном месту у школи. 
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У случају сумње на могућу појаву насилног понашања укључујемо и школског 

полицајца како би својим присуством спречио инцидент. 

- Мере интервенције 

 (Процедуре и поступци интервенције у заштити деце од насиља) 

 

СВАКА   ОСОБА   КОЈА    ИМА    САЗНАЊЕ    О    НАСИЉУ,    ЗЛОСТАВЉАЊУ    

И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ 

 

1.   Интервентивне     процедуре    и    поступци    морају    уважавати    следеће 

критеријуме: 

•    да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 

•    где се дешава - да ли се дешава у школи или ван ње; 

•     ко су учесници насиља, злостављања и занемаривања; 

•    облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања; 

2.   На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 

одређују поступци и процедуре и начин реаговања: 

•    случај се решава у школи; 

•  случај се решава у школи у сарадњи са другим компетентним установама; 

•     случај се прослеђује надлежним службама 

3.   Ситуације у којима може бити присутно насиље: 

•    Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика 

•  Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране одрасле особе 

запослене у школи 

•  Насиље или сумња да се насиље дететом/учеником од стране одрасле особе која 

није запослена у школи 

 

Кораци и поступци при интервенцији 

 

Кораци и поступци имају обавезујући карактер. 

 

Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика 

 

1. Опажање или добијање информације да је насиље у току 

1.1 Сумња да се насиље дешава на основу: 

• препознавања    спољашњих    знакова    или    специфичног   понашања 

детета/ученика и породице, или 

•    путем поверавања, непосредно - од стране самог детета/ученика 

•     посредно - од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...) 

2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе 

Свака одрасла особа која има сазнање о насиљу (дежурни наставник, учитељ / 

васпитач / разредни старешина, предметни наставник, сваки запослени у установи) у обавези 

је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико процени да 

самостално не може да прекине насиље) 

2.1.Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби и 

насиље таквих размера да имају веће последице по учеснике насиља); 
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З. Смиривање ситуације - подразумева обезбеђивање сигурности за дете/ученика, 

раздвајање, разговор са учесницима насиља; 

3.1 Прикупљање информација: разговор са учесницима и другим актерима 

(прикупљање информација се односи и на насиље и на сумњу да постоји насиље). 

4. Консултације - остварују се непосредно по појави сумње или по стицању 

информација о насиљу или након непосредног насиља. Обављају се у оквиру установе на 

следићи начин: 

А) уколико је видео насиље или је обавештен да се насиље непосредно дешава, 

обавештава неког од наведених особа: дежурног наставника, психолога, разредног 

старешину, директора, члана Тима за заштиту деце/ученика од насиља, школског полицајца) 

Б) уколико код њега постоји сумња на насиље или је добио информације да постоји   

сумња на насиље, о томе обавештава стручну службу, разредног старешину, директора, 

члана Тима) 

4.1  Обевештавање  стручне  службе у  школи  - Након А и Б ситуације, 

информације о насиљу и чињенице о вршењу насиља прослеђују се стручној служби која је 

дужна да забележи све релевантне податке : 

-  Име и презиме особе која је дала информације о насиљу или сумњи да постоји 

насиље; 

-   Имена особа који су актери насиља или потенцијалног насиља 

-  опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објективно, без процена и 

тумачења 

-  белешке разговора са непосредним  актерима насиља и  учесницима догађаја у вези 

са догађајем опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја 

4.2.  Састанак стручне службе са Тимом и упознавање чланова са околностима и 

чињеницама; 

4.3.  Тим на основу података процењује ниво ризика и сачињава (уколико процени 

да је потребно ) план заштите и даље кораке поступања (реаговања) и праћења ситуације и 

последица ситуације и план реинтеграције учесника насиља; 

-  Тим одређује задатке, одговорности и улоге чланова тима и других запослених у 

школи; 

-    разговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су 

карактера, ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 

4.4. Тим се може, консултовати са службама изван установе: у зависности од 

сложености ситуације 

•    са Центром за социјални рад; 

•    специјализованим здравственим службама 

5.   Тим доноси одлуку о предузимању акција након откривања насиља и обављених 

консултација са релевантним стручњацима и/или институцијама које се односе на: 

-    информисање родитеља деце/ученика учесника у насиљу и о предузетим планом 

заштите и праћења развоја ситуације (родитељи се обавештавају и позивају непосредно 

после насиља и у време консултација); 

-    организовање     посебних    програма    оснаживања    деце/ученика    за 

конструктивно поступање у ситуацијама насиља); 

-    укључивање надлежних служби: здравствена служба,МУП, ЦЗС (уколико се 

процени да је потребно) 

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се понашање 

потенцијалних учесника (разредни старешина, предметни наставници, стручна служба,). 



План рада школе 2012/2013 

 

 

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 81 
 

Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се 

подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о детету/ученику и породици, 

који су у том моменту познати, и разлоге за упућивање. Пре пријаве потребно је обавити 

разговор са родитељима, осим ако тим установе процени да ће тиме бити угрожена 

безбедност детета/ученика. 

6.  Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у установи и 

релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера и активности због 

планирања новог циклуса Програма заштите деце/ученика од насиља. 

ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно 

је поштовати принцип поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса детета! 

ВАЖНО: у образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање 

злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. 

Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране одрасле особе 

запослене у школи 

Непосредно опажање или непосредно добијање информације да је насиље у току или 

да се насиље десило; 

1. Сумња да се насиље дешава на основу: 

•    препознавања    спољашњих    знакова    или    специфичног    понашања 

детета/ученика 

•    путем поверавања, непосредно - од стране самог детета/ученика 

•    посредно - од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

2.  Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе - 

свака одрасла особа која има сазнање о насиљу(дежурни 

наставник,учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки запослени у 

установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико 

процени да самостално не може да прекине насиље) 

2.1. Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби и 

насиље таквих размера да имају веће последице по учеснике насиља); 

3.   Особа   која  је   опазила   насиље  дужна  је  да   информације   саопшти 

директору школе, без обзира да ли је посредно или непосредно добила информацију о 

насиљу или има сумњу о насиљу,; 

4. Тим обавља консултације и прикупљање информација: Након сазнања да 

постоји  или се сумња на насиље директор је дужан да обавести Тим. Тим организује 

консултације и прибављање информација уз поделу задатака који се односе на: 

• обављање    разговора са учесницима и другим актерима насиља или сумње о 

насиљу ради прикупљања чињеничних информација или на неки други начин за који Тим 

процени да је адекватан ситуацији; 

•    имена особа који су актери насиља или потенцијалног насиља 

•    опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без процена и 

тумачења; 

• белешке  разговора  са  непосредним  актерима  насиља  и  учесницима догађаја у 

вези са догађајем или сумњом на насиље 

• опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја 

• разговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су карактера, 

ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 
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4.1 Уколико ја насиље или сумња на насиље потврђена предузимају се следеће 

мере: 

•    предузимају се мере према запосленом у складу са законима 

•    информишу се родитељи о предузетим мерама 

•  тим сачињава заштитне мере према детету/ученику на основу процене нивоа ризика 

•    организовање    посебних    програма    оснаживања    деце/ученика    за 

конструктивно поступање у случајевима насиља и план реинтеграције учесника насиља 

•  информишу се надлежене службе (уколико се процени да је потребно): 

-    Центар за социјални рад; 

-    специјализованим здравственим службама 

-   Министарство унутрашњих послова, у случајевима када је детету потребна физичка 

заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело или прекршај; 

5. Тим прати предузете мере: реализацију плана заштите и даље кораке поступања и 

праћења ситуације и последица ситуације, одређујући задатке, одговорности и улоге чланова 

тима; 

Напомене: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се понашање 

потенцијалних учесника (разредни старешина, предметни наставник, стручна служба, 

остали запослени у школи). 

Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се 

подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о детету/ученику и породици, 

који су у том моменту познати, и разлоге за упућивање. Пре пријаве потребно је обавити 

разговор са родитељима, осим ако тим установе процени да ће тиме бити угрожена 

безбедност детета/ученика. 

6. Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у установи и 

релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера и активности због 

планирања новог циклуса Програма заштите деце/ученика од насиља. 

ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно 

је поштовати принцип поверљивости , као и принцип заштите најбољег интереса детета! 

ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и 

доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других 

система. 

Насиље или сумња на насиље од стране одрасле особе која није запослена у установи 

1. Непосредно опажање или непосредно добијање информације да је насиље у току 

или да се насиље десило; 

•    прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе; 

•     смањивање напетости (смиривање учесника насиља...) 

•    консултације   Тима:       Тим   организује   консултације   и   прибављање 

информација уз поделу задатака који се односе на: 

-    обављање   разговора са учесницима и другим актерима насиља или на основу 

информације да се насиље десило ради прикупљања чињеничних   информација или на неки 

други начин за који Тим процени да је адекватан ситуацији; 

-    имена особа који су актери насиља; 

-  опис   ситуације   која   се   може   назвати   насиљем,   детаљно, објективно, без 

процена и тумачења; 

-    белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у вези 

са догађајем; 
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-    опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја или 

информација које особа име у вези са догађајем које се може назвати насиљем; 

-    разговори,   белешке   и   описане   ситуације   у   описаној   форми, поверљивог   

су   карактера,   ради   заштите   најбољег   интереса детета/ученика; 

-    процена нивоа ризика за учеснике насиља 

-    информисање родитеља, старатеља или друге особе од поверења 

-  информисање   надлежних   служби   (по   потреби-   ЦЗР,   МУП, Здравствене 

службе) 

-    предузимање заштитних мера и плана акције 

-    праћење ефеката предузетих мера и плана акције; 

2. Сумња да се насиље дешава на основу: 

•    препознавања    спољашњих    знакова    или    специфичног понашања 

детета/ученика 

•    путем    поверавања,    непосредно    -    од    стране    самог детета/ученика 

•    посредно - од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

Тим за заштиту деце/ученика врши консултације у установи тако што се консултује са 

другим надлежним службама, разговара са родитељима или особама од поверења, ако то не 

угрожава безбедност детета; 

На основу консултација Тим процењује да ли да: 

•  Неодложно пријави насиље МУП-у и Здравственој установи (ако постоји повреда 

или је угрожен живот); 

•  Одложи пријављивање ако је у питању изузетна ситуација и консултује се са више 

надлежних установа, служби и инстутуција 

•    Пријави насиље Центру за социјални рад.  

 

Такође, Тим одлучује да је потребно 

•   Пружање подршке детету/ученику кроз програм оснаживања и заштите и праћење 

реализације програма и развоја ситуације; 

•    Пружање   подршке   детету/ученику   у   оквиру   међусекторске   мреже заштите; 

ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно 

је поштовати принцип поверљивости , као и принцип заштите најбољег интереса детета! 

ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање 

злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. 

- Евиденција и документација 

Разредни старешина, стручна служба, директор су у обавези да воде евиденцију о 

појавама насиља. 

Тим  за заштиту ученика од  насиља води  евиденцију о  случајевима насиља који 

захтевају њихово укључивање. 

Документација  се  чува  на  сигурном  месту,  како  би  се  обезбедила поверљивост 

података. 

Задаци чланова Тима су да: 

Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Информишу  и  пруже  основну  обуку  за  све  запослене  у  Школи  о превенцији, 

препознавању и реаговању на насиље 

Организују упознавање родитеља и ученика за Програмом о заштити ученика 
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Координирају    израду    и    реализацију    програма    заштите    ученика 

(превентивне и интервентне активности) 

Организују  консултације  у  установи  и  процењују  нивое  ризика  за безбедност 

ученика 

Прате и процењују ефекте предузетих мера и заштити ученика 

Сарађују са релевантним установама 

Планирају план наступа школе у медијима 

Организују евидентирање појава насиља 

Прикупљају документацију 

Извештава стручна тела и органе управљања 

Тим за заштиту деце/ученика од насиља у Школи чине: 

 директор школе 

 стручна служба (психолог) 

 Наставници 

 

ОБАВЕЗА ЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА И УЧИТЕЉА ДА УПОЗНАЈУ 

РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ СА ОВИМ ДОКУМЕНТОМ 

 

За информисање о обавезама и  одговорностима проистеклим  из  Посебног програма, 

као и за његову примену, одговоран је директор установе. 

У случају непоштовања процедура прописаних Посебним програмом, поред примене 

мера прописаних Законом о основама система образовања и васпитања неопходно је 

предузети додатно информисање, саветодавни рад, обуке и друге педагошко-психолошке 

мере. 

Праћење примене Посебног Програма је у надлежности просветне инспекције и 

службе стручно-педагошког надзора. 

ОСТАЛИ ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ 
Израда прпјекта спларне куће – грејаоа на спларну енергију/ алтернативни извпри енергије 

Увпђеое електрпнскпг дневника 

Учествпваое на кпнкурсу „Креативна шкпла“ 

Медијска прпмпција шкпле  

Сарадоа са шкплама из инпстранства – Мађарска, Слпвенија, Македпнија, Француска, 
Немачка 

Учествпваое у „Интеркултуралнпј размени младих прпфесипналаца“ у прганизацији 
Францускп-Немачке канцеларије за младе, крпз размену ђака и наставника: 

9-15.децембра Ерфурт – Немачка; 8-14.априла Кемпер, Француска 

 
Прилпг 1. Ппдела шаспва пп предметима и наставницима 
Прилпг 2. Расппред шаспва 
Прилпг 3. Календар рада 


