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УВОД 

Школски развојни план је докуменат од изузетне важности за установу. Реализацијом 

предвиђених циљева у четворогодишњем периоду створиће се добра основа за даљи развој 

школе и стећи услови за израду нових сличних докумената којим ће се школа развијати и 

пружати све квалитетније образовање за њене полазнике. 

План је урађен према обрасцу који даје добру основу да се у њему прикажу основни 

елементи из којих ће се даље пројектовати смернице за рад и развој школе. За реализацију 

планских активности у овом документу обезбедили смо подршку свих субјеката који су од 

значаја за рад установе, а делују на овом прострору и окружењу. 
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1.ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН, ЗНАЧАЈ ПЛАНА И ЧЛАНОВИ ТИМА 

Школски развојни план је стратешки документ којим се дефинишу приоритети у оквиру 

васпитно-образовног рада а у циљу његовог унапређивања. За израду самог Плана је задужен 

Тим за Школско развојно планирање, али се у самом његовом креирању консултовали сви 

субјекти који утичу или који су директно укључени у рад Школе (ученици, наставници, 

родитељи, представници локалне заједнице, институције). План је такође основа за 

остваривање промена у школи и представља стратегију развоја компетенције наставника и 

ученика и као такав представља континуиран процес који је подложан и корекцијама и 

допунама током његове имплементације. Школски развојни план је израђен за период школске 

2020/21.до 2024/25. године. Школски развојни план Хемијско-технолошке школе Крушевац 

израђен је у циљу побољшања квалитета рада и садржи циљеве и задатке који су планирани за 

реализацију у наредних пет година. Желимо да наша школа буде подстицајна средина за учење 

и рад у којој постоји међусобна сарадња и остварују се потребе и интереси свих учесника у 

образовноваспитном процесу. Кроз постављене циљеве и задатке настојаћемо да подстакнемо 

развој и постигнућа ученика у складу са њиховим психо-физичким способностима и 

индивидуалним карактеристикама кроз побољшање квалитета наставе и васпиног рада кроз 

сарадњу и корелацију свих запослених у школи уз размењивање иновативних идеја, договора и 

расподеле обавеза и одговорности као и сарадњу са родитељима и другим законским 

заступницима, установама и институцијама. Школски развојни план урађен је у складу са 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања (члан 41. и члан 49.), Закона о 

средњем образовању и васпитању (члан 9.) и Правилникa о стандардима квалитета рада 

установе Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018.године С 

Чланови Тима за Школско Развојно планирање који су учествовали у изради су: 

1.  Александра Трајковић, 9. Биљана Пешић 

2.  Слободанка Динић 10. Виолета Цветковић 

3.  Марта Мишковић 11. 
Верица Агатоновић-Малиновић, 

директор школе 

4.  Иван Вукићевић, 12. Срђан Скоруп – локална самоуправа 

5.  Лидија Гвозденовић 13. Јована Ђорђевић -ученик 

6.  Кристина Вукашиновић, 14. Ивана Јовановић-родитељ 

7.  Јована Трајковић, 
 

8.  Данијела Крнета 
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2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

НАЗИВ ШКОЛЕ ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 

Адреса  Ћирила и Методија бр.30  37000  

Крушевац 

Контакт подаци школе:  

 Телефон/факс  037/439-741; 037/ 439-416 

 Званични мејл школе htsks@ptt.rs 

 Сајт  www.htsks.rs     

ПИБ 100481238 

Име и презиме директора школе Верица Агатоновић Малиновић 

 

Датум оснивања и Дан прославе школе 
 

ДАТУМ ОСНИВАЊА ШКОЛЕ 1962. 

Датум прославе Дана школе 27. јануар 

 

3.ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Нагли  развој  хемијске индустрије  у Крушевцу и недостатак стручних  кадрова  потребан  

за даљи  развој  хемијске  индустрије  утицао је да  се школске  1962/63 . год. при  Машинско - 

техичкој школи  у Крушевцу упишу  у први разред  први  ученици, будући  хемијски 

техничари. Због  тога  се 1962 година сматра  почетном  годином  стварања хемијске школе. 

Од 1962. до 1968. године одељења хемијских  техничара егзистирала су  у оквиру  

Техничке  школе  као  хемијски одсек. Нов живот  хемијска одељења започињу  1968. године 

када  је дошло  до формирања  Техничког школског центра  спајањем  школе ученика у 

привреди  „Пане Ђукић Лимар“ металопрерађивачке школе за обуку кадрова „14 октобар“ и 

Техничке школе. Центар је формиран са циљем  да  се новом  организацијом  осавремени  и 

унапреди  процес образовања кадрова  потребан  нашој  општини  и шире. 

У оквиру Техничког  центра  формирана су четири  одсека  стим  што  је хемијски одсек 

из бивше Техничке школе задржао  свој  првобитни назив  и функцију. Поред хемијских 

техничара одсек почео  је да школује и хемијски квалификоване раднике. Неколико  година 

касније због   развоја гумарске  индустрије одсек је почео да школује и неке профиле гумарских  

радника.  

Године 1977. Технички центар  доживљава  нову  реорганизацију  прелази на усмерено  

образовање и васпитање. Са преласком на заједничку основу  Центар  је формиран са Радном  

заједницом  и три одсека: Oдсек заједничке основе, електромашински одсек и одсек  

мешовитих  усмерења. Одсек  мешовитих усамерења  формиран је спајањем  Хемијског одсека  

http://www.htsks.rs/
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и одсека  бившег  Техничког  центра. У овако новоформираном одсеку примарно је било  

школовање ученика за занимања хемијско - технолошке струке( хемијски и гумарски  

техничари ,  израђивачи хемијских производа, вулканизери, итд.). Текстилне сруке (мушки  и 

женски кројач), струке прерађивача дрвета ( столар) и грађевинске  струке ( терацер, зидар). 

После  десет година, тачније 1987. године, дошло је до нове реорганизације Центра. 25 

августа на референдуму радници Центра су се  изјаснили за нову  шему: Радна организација са 

две: ООУР Електромашинска школа и ООУР Хемијско - технолошка  школа и Радна јединица – 

заједничке службе. Овако формиран Центар  је  регистрован код Привредног суда у Краљеву 

29. марта 1988. године. 

Основна организација Хемијско-технолошка школа у наредном периоду, поред већ 

поменутих  струка школује  занимања прехрамбене струке  поштујући  најновије захтеве 

законских  норматива  да се у оквиру једне школе могу школовати ученици обухваћени  у три 

струке. 

Оваква школа живи само три године. Нове законске промене наметнуле су нову 

реорганизацију Центра, односно укидање Радне заједнице и отварање две потпуно самосталне 

школе .  

Тако је 1990. године Хемијско–технолошка школа регистрована као  самостална радна 

организација.  
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3.1.ШКОЛА ДАНАС 

Школа обавља делатност средњег стручног образовања и васпитања под називом: 

Хемијско-технолошка школа, под шифром 8532, у складу са Законом о класификацији 

делатности и о регистру јединица разврставња („Сл.лист СРЈ“, бр.31/96). 

Наставу у школи изводи 93 наставника око 750 ученика ове школске године похађа 

наставу у 35 одељења 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

ТРАЈАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

Хемија, неметали и 

графичарство 

Хемијски лаборант 4 године 3 

Техничар за заштиту 

животне средине 

4 године 4 

Техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

4 године 

 

2 

Техничар за 

хемијску и 

фармацеутску 

технологију 

4 године 

 

2 

   

Техничар за 

полимере 

4 године 1 

Пољопривреда, 

производња и 

прерада  хране 

Прехрамбени 

техничар 

4 године 6 

Техничар за 

биотехнологију 

4 године 4 

Оператер у 

прехрамбеној 

индустрији / Пекар 

3 године  3  

Пољопривредни 

техничар 

4 године 2 

Трговина, туризам 

и угоститељство 

Конобар 3 године 3 

Кувар 3 године 3 

 

УКУПАН БРОЈ ОДЕЉЕЊА: 

 

33 

 

 

 



 ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ   ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

8 

 

4.МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

4.1.МИСИЈА ШКОЛЕ 

 

 
4.2.ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

 

Наш мото: „Први корак смо направили кад смо поверовали 

да можемо“ 

Ми смо средња стручна школа у којој је настава квалитетно организована  и стручно 

заступљена и у којој професори уз помоћ и подршку руководства професионално обављају свој 

посао. Ми смо школа која негује традицију једне од најстарије образовне установе у општини, а 

истовремено смо усмерени на реализацију савременог наставног процеса и развој 

међупредметних компетенција код свих наших ученика. Негујемо квалитетну наставу и 

континуирано подижемо професионалне комоптенције наставника, директора и стручних 

сарадника. Школа пружа подршку свим аспектима развоја ученика и подстиче их на 

перманентно образовање, односно стицање знања, вештина и компетенција који ће им 

омогућити даљи наставак образовања, будући успешан професионални развој и суочавање са 

животним изазовима. Школа негује блиску сарадњу свих актера школског живота- ученика, 

наставника, родитеља и локалне заједнице 

Желимо да постанемо отворена, савремена, квалитетна, ефикасна и безбедна шкoла, 

прилагођена потребама и интересима ученика и наставника у којој ученици и наставници у 

атмосфери поверења, уважавања, сигурности и  толеранције стичу квалитетна и трајна 

знања применљива у даљем професионалном развоју и у којој  радо проводе радно и слободно 

време. У наредном периоду бићемо школа која код ученика и запослених подстиче развој 

компетенција, омогућава савремено и подстицајно окружење за рад, као и савремену наставу 

уз примену модерних наставних средстава заснованих на ИК (информационо-комуникациона) 

технологијама. Сви значајни актери школе активно ће партиципирати у њеном животу и 

тиме допринети да школа остане лидер у образовању и васпитању у локалној заједници. 
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5.ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА  

Школа има формиран Тим за самовредновање и вредновање рада школе, који сваке 

школске године прати све области вредновања, са акцентом на вредновању појединих 

одабраних области. Запослени у школи су упознати са значајем самовредновања и вредновања 

рада Школе, као и ефектима ових активности на унапређење рада појединаца и Школе у 

целини. Сви запослени, ученици и родитељи ученика учествују у процесу интерне евалуације, а 

на основу добијених података на крају сваке школске године израђује се посебан извештај о 

самовредновању и вредновању рада Школе, који је саставни део Годишњег извештаја. Рад 

школе је заснован на актуелним, важећим општим прописима и интерним школским актима, 

која се редовно прате, израђују, прилагођавају и ажурирају и на тај начин омогућавају 

остварење циљева и стандарда образовања и васпитања, с једне, и задовољење потреба и 

интересовања ученика и радника школе, с друге стране. Све активности, које школа планира и 

реализује, усмерене су ка истом циљу - правилном психичком, физичком и социјалном развоју 

ученика, њиховом образовању и стварању климе поверења у школи као институцији која 

настоји да остане значајан фактор образовања и васпитања. У овој школској години посебно је 

до изражаја дошла сарадња и активно учешће свих чланова колектива на реализацији 

активности у школи и изради школских докумената. Адекватна опрема и практична настава у 

Школи и наставним базама, заједно са провереним и стално унапређиваним методама 

преношења и усвајања знања, добар су пут за успешно образовање нових генерација и њихово 

оспособљавање за самосталан рад. Стално унапређивање информационо-техничке 

опремљености школе доприноси адекватном одговору на захтеве новог начина вођења школске 

документације. Сви  родитељи наших ученика имају приступ електронском дневнику. Школа 

располаже са стручно-педагошки оспособљеним наставним кадром, а поред фактора стручне 

оспособљености колектив карактерише висок степен сарадничких односа, међусобног 

поштовања и уважавања, што ствара пријатну радну климу. Отвореност за нова сазнања, 

континуирано стручно усавршавање наставника, примена унапређених знања и компетенција у 

васпитно-образовном процесу, унутрашње и спољашње праћење, организација и реализација 

све већег броја интерних и екстерних облика усавршавања, ради размене знања, вештина и 

техника извођења наставе, само су неки од фактора који су допринели да ученици и наставници 

све више унапређују своје знање кроз практичне облике наставе у школи и наставним базама и 

континуирано допуњују постојећи фонд функционалних знања. Овом циљу доприноси и 

примена одговарајућих дидактичко-методичких решења на часу, подстицање ученика на 

коришћење различитих техника учења, прилагођавање рада васпитно-образовним потребама 
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ученика, стварање подстицајне атмосфере за рад на часу и све већа укљученост ученика у 

процену сопственог напретка и успеха. Са циљем ширења позитивних утицаја на даљи развој 

ученика, индивидуализације и модернизације наставног процеса, као и са циљем ефикаснијег 

суочавања са непредвидљивим ситуацијама у школи и окружењу.  Унапређењу процеса наставе 

и учења у Школи су допринеле активности додатног и допунског рада са ученицима.  Ученици 

Школе постижу успех у складу са постојећим образовним стандардима, а стопа успешности је 

већа из године у годину. О овом успеху сведоче повратне информације сарадника из наставних 

база, растуће интересовање кандидата за редовно, али и ванредно похађање Школе, као и 

велики број захтева за сарадњом и заједничким активностима од стране других школа и 

организација. Систем пружања подршке ученицима у Школи је добро постављен и у функцији 

је њиховог личног, професионалног и социјалног развоја, а у складу са постојећим 

стандардима. Школа перманентно усмерава наставнике и стручне сараднике на усавршавање са 

циљем развоја компетенција за самовредновање, праћење и индивидуализацију наставе, 

унапређивање система подршке ученицима из осетљивих група, развој међупредметних 

компетенција, као и за активности професионалног усмеравања, каријерног вођења и 

саветовања ученика и промоције Школе. Овај процес се и даље развија путем додатног 

подстицања и оснаживања ученика за вршњачку подршку и едукацију, као и интензивније 

укључивање наставника, ученика, родитеља и сарадника у реализацију активности у Школи и 

ван ње. Сви учесници у школском животу у највећој мери поштују писана правила и моралне 

норме, којима су регулисани међуљудски односи у школи. Сарадња постоји на свим нивоима, а 

посебан значај се придаје афирмативним иницијативама ученика, сарадника и родитеља, које се 

снажно подржавају у складу са могућностима и ресурсима школе. Конкретне мере и санкције, 

предвиђене за понашање које није прихватљиво и угрожава друге учеснике у образовно-

васпитном процесу, се доследно спроводе. Тим за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања својим активностима доприноси да школа буде безбедна за све, а 

додатне активности овог Тима, чланова колектива и ученика су оријентисане ка едукацији 

ученика и наставника о превенцији свих облика насиља, злоупотреби психоактивних 

супстанци, превенцији трговине људима и слично. Успеси и добри резултати ученика се 

подстичу и промовишу, посебно кроз додатни рад и рад у секцијама, као и кроз учешће у 

организованим хуманитарним акцијама. Школски амбијент је уређен у складу са просторним и 

материјално-техничким могућностима Школе, али топао и употпуњен радовима ученика. 

Планирање и програмирање у школи су међусобно усклађени, стручне службе функционишу у 

складу са најбољим интересом ученика и запослених, а руковођење је у функцији унапређења 
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рада Школе и омогућава њен континуирани развој. Системи евиденције се перманентно 

усавршавају и у функцији су праћења, вредновања и самовредновања рада у школи. У школи су 

обезбеђени адекватни људски ресурси, који су у функцији квалитета рада школе. Учинак 

чланова особља се ефикасно прати и процењује кроз системе преиспитивања, који за резултат 

имају акционо планирање и побољшања. Материјално-технички ресурси школе, простор, 

опрема и наставна средства, су у складу са могућностима и у том смислу максимално 

функционални и све више коришћени од стране ученика и наставника, тако да омогућавају 

реализацију квалитетне наставе из стручних и општеобразовних предмета, али и реализацију 

других активности у школи. Ипак, због сталног коришћења и општег технолошког развоја, ове 

ресурсе је неопходно континуирано одржавати и модернизовати. Исто важи и за потрошна 

средства за рад и наставу из стручних и општеобразовних предмета, чији се недостатак или 

застарелост компензује коришћењем расположивих ресурса заједнице и организацијом 

наставних и ваннаставних активности и изван школског простора.  
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6.СНАГЕ, СЛАБОСТИ И МОГУЋНОСТИ ШКОЛЕ 

SWOT  анализа 
 

Р. бр. Снаге 
1. Стручни наставни кадар спреман за даље усавршавање 

2. Дуга традиција школе 

3. Подршка бивших ученика 

4. Подмлађен кадар 

5. Добри резултати ученика на свим нивоима такмичења 

6. 
Добра комуникација на свим релацијама: ученик-ученик, наставник- 

наставник, наставник-ученик, директор-наставник 

7. Успешност у тимском решавању проблема 

8. Постојање и активност ђачког парламента 

9. 
Велики број ученика који се баве ваннаставним активностима и учествују у 

разним пројектима 

10. Разноврсност ваннаставних активности 

11. Отвореност за сарадњу са локалном заједницом 

12. Спој искуства и младости код запослених 

13. Све боља презентација школе у окружењу 

14. Квалитетна сарадња са наставним базама 

15. Континуирани рад на уређењу зграде 

16. Развој компетенција ученика и вршњачка едукација из различитих области 

17. Активан рад школских тимова 

 

Р.бр Слабости 
1. Недовољна унутрашња и спољашња мотивација ученика за учење. 

2. 
Велики број ученика путује (око 60%) што онемогућава да се ученици више 

посвете ваннаставним активностима 

3. Лош материјални положај ученика и настаника 

4. 
Неуједначени критеријуми и ангажованост наставника у оквиру 

ваннаставних активности 

5. Недефинисаност животног циља код ученика 

6. Неорганизованост ученика на нивоу генерације 

7. Недовољна индивидуализација наставе 

8. 
Недовољна оспособљеност ученика и наставника за евалуацију и 

самоевалуацију 

9. Велики отпор запослених према вршењу административне функције 

10. 
Недовољна информатичка писменост и непознавање страних језика 

појединих наставника 

11. Недовољно „хоризонтално“ и „вертикално“ повезивање садржаја наставних предмета 

12. Традиционална настава 

13. Недовољна опремљеност наставним средствима, кабинета, лабораторија 

14. Оптерећеност ученика бројем часова 

15. Рад професора у више школа 
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Р.рб. Могућности 
1. Верификација за нове атрактивне смерове 

2. Интензивнија екстерна промоција школе 

3. Заинтересованост локалне заједнице за живот школе 

4. 
Даљи развој мреже сарадње са организацијама у локалној заједници и на међународном 

нивоу 

5. Боља опремљеност школе и учионица 

6. Више стручних екскурзија и сусрета са другим средњим школама 
7. Отвореност других стручних школа за сарадњу 

8. Развој пројектних активности школе 

9. Укључивање у дигиталне платформе и развој дигиталне сарадње 

 

7.ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

Основни циљ коме треба да тежимо у 21. веку је побољшање квалитета наставног процеса 

и доступност квалитетног образовања свим ученицима, без обзира којој националности 

припадају, у каквим социјалним условима и у којим државама живе. Треба тежити и томе да сви 

учесници у наставном процесу познају што више страних језика, што ће им омогућити размену 

искустава са наставницима различитих националности у оквиру ЕУ, чиме ће се развити услови за 

што ширу сарадњу у будућности. 

Потребе: 

 квалитетан развој и модернизација образовања (развој нових метода и приступа за 

јачање образовног процеса) 

 професионални развој појединаца 

 развој језичних и ИКТ компетенција наставника и ученика 

 већа међукултурална свест наставника и ученика 

Циљеви: 

• унапредити квалитет образовања 

• развијати и и користити нова и савремена наставна средства 

 омогућити наставницима и ученицима да на часовима користе најсавременију 

опрему, 

 константно упознавање са тенденцијама развоја у стручним областима за које се 

школују ученици; 

• развијати дигиталне компетенције 

 побољшати икт вештине примењене у одговарајућим стручним областима, 

 побољшати икт вештине примењене у одговарајућим општеобразовним областима 

 (друштвене групе предмета, природне групе предмета, спорт,...), 

 унапредити компетенције за примену савремених информационо-комуникационих 

технологија у стручној пракси 

 стицати нове икт вештине и знања о начинима умрежавања школе са другим школама 

и организацијама; 

• изградити међународну препознатљивост школе 

 упознати европске системе образовања и васпитања, 

 упознати начин функционисања и примену нових технологија у

 страним компанијама, 

 побољшати знање и примену страних језика, 

 промовисати мултикултуралност; 

• побољшати мотивацију и задовољство послом и учењем. 
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8.ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: Програмирање, планирање и извештавање 

Приоритети у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоци активности, критеријуми и мерила за самовредновање планираних 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Снаге 

 Постоји међусобна повезаност и усклађеност Школског програма, Годишњег плана рада и Развојног плана школе. 

 Школски програм сачињен је на основу наставног плана и програма за све образовне профиле који су заступљени у 

школи. 

 У Годишњем плану рада наведене су активности планиране Развојним планом школе за текућу годину са јасном 

динамиком реализације и носиоцима задужења. 

 Годишњи план рада омогућава остваривање циљева образовања које су наставници поставили у својим глобалним 

плановима рада. 

 У оперативним плановима наставника наведена је корелација са садржајем осталих предмета и временском 

динамиком реализације. 

 Програмска документа школе омогућавају задовољење различитих потреба ученика у настави и ванннаставним 

активностима које су планиране на основу интереса ученика и постојећих ресурса. 

 Изборни предмети који се у школи изучавају планирани су на основу постојећих ресурса. 

 Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања је оперативан и у њему су наведене 

одговорности свих актера и време реализације планираних активности. 

 

Слабости 

 У глобалним плановима рада наставници нису планирали проверу остварености циљева образовања. 

 Недовољна подршка ученицима са тешкоћама у учењу посебно из осетљивих групација кроз индивидуализоване 

приступе рада. 
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Развојни циљ 1: Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

1.1. Коришћење 

међупредметних и 

предметних 

компетенција за 

глобално планирање 

наставе и исходе 

постигнућа за 

оперативно планирање 

наставе 

1.1.1.Упознавање наставника са предметним 

компетенцијама за сваки образовни профил 

Стручни активи 

школе 

Септембар сваке 

школске године 

Познавање 

предметних 

компетенција 

Записник стручног 

актива 

1.1.2. Упознавање наставника са 

међупредметним компетенцијама 

Тим за 

самовредновање 

Септембар шк. 2020/2021. 

год. и по потреби у 

развојном периоду 

Познавање 

међупредметних 

компетенција 

Записник тима 

1.1.3.Упознавање наставника са исходима 

постигнућа за сваки образовни профил 

Стручни активи 

школе 

Септембар сваке 

школске године 

Познавање исхода 

постигнућа 

Записник стручног 

актива 

1.1.4.Израда глобалних планова заснованих 

на предметним и међупредметним 

компетенцијама 

Предметни 

наставници 
Септембар сваке 

школске године 

Настава заснована на 

компетенцијама 
Глобални планови 

1.1.5.Израда оперативних планова заснованих 

на исходима постигнућа 

Предметни 

наставници 

Почетак сваког месеца у 

току 

планског развојног 

периода 

Настава заснована на 

исходима постигнућа 

Оперативни 

планови 

1.2. Планирање 

слободних активности 

ученика на основу 

резултата испитивања 

интересовања ученика 

1.2.1.Припремање електронског упитника о 

интересовањима ученика у вези са 

ваннаставним активностима 

Педагог, Тим за 

техничку 

подршку 

Септембар сваке 

школске године Креиран упитник Упитник 

1.2.2.Спровођење истраживања 

Одељењске 

старешине, 

Педагог 

Септембар сваке 

школске године 
Попуњен упитник Резултати 

истраживања 

1.2.3.Планирање слободних активности 

Одељењске 

старешине 

Педагог, 

предметни 

наставници 

Септембар сваке 

школске године 

Мотивисани 

ученици 

План слободних 

активности 

 



 ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ   ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

16 

 

 
1.3.Планирање 

васпитног рада са 

ученицима 

засновано је на 

аналитичко- 

истраживачким 

подацима, 

специфичним 

потребама ученика и 

условима 

непосредног 

окружења 

 
1.3.1. Прављење социјалне карте 

ученика 

 
Одељењске 

старешине и 

педагог 

 
Сваке школске године 

1. септембра 

 

Упитник, образац 

за истраживање 

 
 

Годишњи план рада 

1.3.2.Спровођење истраживања о 

каријерном вођењу 

Педагог, 

Тим за КВ 

Друго полугодиште 

сваке школске 

године 

Упитник за 

истраживање 

Извештај педагога и 

Тима за КВ 

1.3.3. Рад и подршка ученицима са 

специфичним проблемима 
Педагог и 

одељењске 

старешине 

 
Током школске 

године 

 
Евиденција 

педагога 

 
Извештај педагога 

1.3.4. Истраживања у вези са 

очекивањима од педагога у раду са 

ученицима првог разреда 

 
Педагог 

Почетак првог 

полугодишта сваке 

године 

Реализоване 

радионице на 

часовима ОЗ 

Евиденција педагога, 

Књига евиденције 

образ. 
васп. рада 

1.4.Припремање 

наставног рада који 

садржи 

самовредновање рада 

наставника и/или 

напомене о 

реализацији 

планираних 

активности 

 
1.4.1.Оспособљавање наставника за 

свакодневно самовредновање рада 

кроз повратну информацију од 

ученика или кроз евалуацију 

наставног часа 

 

 

Педагог 

Предметни 

наставници 

 

 

Прво полугодиште шк. 

2020/2021. и по 

потреби у току 

планског периода 

 

 

 
Реализован 

саветодавни рад 

 

 

 
Евиденција педагога у 

раду са наставницима 

1.4.2.Рад наставника на слабостима 

из личног самовредновања и 

ревидирању наставних планова 

 
 

Предметни 

наставници 

 
 

Свакодневно током 

планског периода 

 
Извршено 

самовредновање 

наставника 

 

 
Припреме за час 
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9.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД  НАСИЉА,  

ЗЛОСТАВЉАЊА И  ЗАНЕМАРИВАЊА 

У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и документима које 

је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за 

заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике Србије је 

објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама као и Правилник о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање којим је 

прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе. 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем 

могућности да искажу своје мишљење 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота 

ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника 

и родитеља 

 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање 

насиља и злостављања 

 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, препознавање и 

решавање проблема насиља 

 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање
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 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих 

учесника у школском животу о томе 

 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање насиља 

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 

социјалних вештина 

 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних  и 

групних разговора 

 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности  

спровођења Програма заштите 

 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

На основу овог Протокола Хемијско-технолошка школа је формирала Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, који је израдио овај Програм, као 

саставни део Годишњег плана рада школе. Тим за заштиту ученика чине: 

- Верица Агатоновић Малиновић, директор школе  

- Александра Трајковић, помоћник директора 

- Лидија Гвозденовић, координатор практичне наставе 

- Богољуб Ђукић, професор – координатор 

- Бојана Панић, секретар 

- Марта Мишковић, психолог 

- Слободанка Динић, педагог  

- Тамара Ненадић, професор - записничар 

- Јелена Здравковић, професор 

- Иван Вукићевић, професор 

- Миљко Ђокић, професор 

- Марија Станковић, професор  

- Саша Катанић, професор  
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Задаци тима су: 

 Анализирање стања безбедности ученика у школи у циљу процене безбедности 

 Израда Програма заштите 

 Планирање превентивних активности. У планирање и реализацију укључити ученике и 

родитеље. 

 Дефинисање интервентних активности у складу са нивоима ризика из Посебног протокола 

Правилника и процедуре у ситуацијама када се деси насиље – унутрашња заштитна мрежа. 

 Развијање сарадње са релевантним установама и институцијама у циљу ефикаснијег 

реаговања на насиље – спољашња заштитна мрежа.    

 Организовање активности у школи у циљу заштите ученика од насиља. 

 Извештавање директора, наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља о 

превентивним и интервентним активностима и реализацији Програма заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

 

ПЛАН РАДА ТИМА 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 

Израда Програма заштите 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

август 2020. год Марта Мишковић 

Израда Акционог плана август 2020. год 

 

Марта Мишковић, 

 

 

Израда  инстумената за 

евиденцију 

 

август 2020. год Марта Мишковић 

 

Упознавање НВ, ШО, СР са 

радом тима 

 

август, септембар 2020. год Марта Мишковић 

 

Извештавање директора о 

стању безбедности у школи 

 

фебруар 2021. год. 

јуни 2021. год. 
Марта Мишковић 
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Анкетирање ученика о насиљу 

у школи и обрада резултата 

I разред 

II разред 

III разред 

IV разред 

 

мај 2021. године 

 

 

Иван Вукићевић 

Тамара Ненадић 

Јелена Здравковић 

Марија Станковић 

 

 

Прикупљање података о 

случајевима насиља од 

разредних старешина 

I разред 

II разред 

III разред 

IV разред 

 

квартално 

 

 

 

 Иван Вукићевић 

Тамара Ненадић 

Јелена Здравковић 

Саша Катанић 

Анализа извештаја 

одељењских старешина  

о I нивоу насиља 

квартално 
Богољуб Ђукић 

Александра Трајковић 

 

Анализа стања безбедности  

у школи 

 

квартално 

Богољуб Ђукић 

Александра Трајковић 

Марта Мишковић 

Слободанка Динић 

 

Праћење реализације 

активности предвиђених 

акционим планом 

 

 

фебруар 2021. године 

јуни 2021. године 

 

 Александра Трајковић 

Богољуб Ђукић 

 Марта Мишковић 

Слободанка Динић 

 

Праћење активности 

предвиђених Индивидуалним 

планом заштите 

 

По завршетку трајања ИПЗ 

 

 Александра Трајковић 

Богољуб Ђукић 

 Марта Мишковић 

Слободанка Динић 

 

Сазивање састанака 
jедном месечно или чешће по 

потреби 
Богољуб Ђукић 

 

Вођење записника 

 

током школске године 

 

Тамара Ненадић 

 

 

Предлагање радионица, 

предавања,  спортских 

активности, израда паноа у 

циљу смањења насиља 

 

током школске године 

Слободанка Динић, 

Саша Катанић 

Марија Станковић 

Јелена Здравковић 

 

Чување документације 

 

током школске године Марта Мишковић 
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Програмом заштите ученика дефинисане су превентивне активности, као и кораци и 

процедуре у поступању у заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, које све врсте и облике 

обухвата. 

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, 

односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 

стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности 

детета и ученика или запосленог. 

Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, 

другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело бригу о 

детету и ученику (у даљем тексту: родитељ); детета и ученика према другом детету и 

ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и ученику и према 

запосленом. 

Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално), 

социјално и дигитално. 

 Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног 

или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко 

кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

 Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или 

трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 

запосленог. 

 Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и 

ученик из групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, 

неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од 

заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

 Дигитално насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија 

која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и 

остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web 

site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл.  
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Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, 

сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и 

ученика и др. 

Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини или 

не чини, што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и 

здрав развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или установи (злоупотреба у 

спорту, у политичке, верске, комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба подразумева и 

прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на дете и ученика од стране 

родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање 

нормалног психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално 

узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не 

схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и 

друге облике сексуалне експлоатације.    

Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и 

учествовање у идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, 

верских, политичких и других циљева. 

Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, 

путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, 

обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца или 

користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем у циљу 

експлоатације. 

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је 

другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу 

угрожавање физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја 

детета и ученика, његову економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу 

избора. 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је 

преузела бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих 

средстава обезбеди услове за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што може 

да наруши његово здравље и развој. 
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АНАЛИЗА СТАЊА 

У мају 2020. године извршено је електронско истраживање о насиљу у Хемијско-

технолошкој школи на узорку од 50 ученика I, II, III и IV разреда. На основу анализе 

упитника добијени су следећи резултати: 

 85 % ученика сматра да се насиље у школи дешава ретко 

 најчешћи облици насиља су исмевање, вређање, називање погрдним именима (80%), 

затим оговарање, ширење лажи и неистина (60%) 

 Ови облици насиља најчешће се дешавају ван школе (80%), у ходницимa (30%),  

делимично у учионици (10%). 

 Насилни облици понашања најчешће се дешавају између ученика после школе (70%), 

за време одмора (20%), и за време наставе (5%)  

 Насиље најчешће изазивају ученицe (50%), па ученици (30%) и особе са стране (20%).  

 Анкетирани ученици (90%) сматрају да се не понашају насилно према професорима, а 

ако се тако нешто и деси односи се на ометање наставе (причање, добациваење, коришћење 

мобилног телефона, самовољни излазак са часа - 50%) и на оговарање и исмевање 

наставника (30%).  

 У случају насилног понашања професора према ученицима, 80% ученика није било 

изложено насиљу, а они који јесу кажу да се оно односи на „ловљење” незнања и давање 

оцена „од ока”(50%) и игнорисање појединих ученика (20%).  

 У ситуацији када се насиље дешава 70% ученика су пасивни посматрачи, 10% 

покушавају сами да помогну, а 10% се обраћа за помоћ одраслој особи запосленој у школи.  

 Велики број ученика (65%) би пријавио случајеве насиља у школи.  

 Најчешће случајеве пријављују одељенском старешини (50%), затим педагогу и 

психологу школе (30%) и школском полицајцу (10%).  

 У решавању сукоба који настану у школи најчешће учествује одељенски старешина 

(50%). педагог, психолог (40%), школски полицајац (10%).  

 На основу савета родитеља ако се деси насиље у школи ученици треба да то одмах 

пријаве надлежнима у школи и затраже помоћ (65%) и да покушају речима или поступцима 

сами да се заштите (25%).     
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Од 2. септембра 2019. до 19. јуна 2020. године пријављено је 9 случајева насиља на II и 

III нивоу (осам другог нивоа и један трећег) и један случај електронског насиља над 

наставником. За све ученике, актере догађаја, су израђени индивидуални планови заштите. 

Активности предвиђене ИПЗ-ом су успешно спроведене до тренутка преласка на онлајн 

наставу и позитивно су деловале на ученике. Комплетна документација која се односи на 

случајеве насиља на трећем нивоу урађена је уз консултације са саветницима и прослеђена је 

Школској управи, као и документација о ефектима предузетих мера. 

У просторијама школе, школском дворишту, током извођења практичне наставе и 

праксе, на путу од куће до школе или од школе до куће, на излетима, екскурзијама, 

такмичењима, за време учествовања у активностима ван школе (културне, спортске и друге 

активности) ниједан ученик није повређен.  

У школској 2019/2020. години вођени су  васпитно-дисциплински поступци за два 

ученика као дисциплински поступци против два наставника. И ова документација је 

прослеђена Школској управи. 

У оквиру часова одељенског старешине ученици се упознају са насиљем и правилима у 

школи. Организују се и предавања на тему насиља у оквиру појединих предмета. Као и 

претходних година, обезбедиће се ризична места у оквиру зграде и дворишта у ризичним 

периодима дана и активности појачати дежурством наставника који имају искуства у раду на 

превенцији и сузбијању насиља. 

У школи постоји сва потребна документација неопходна за спровођење Протокола 

(Кућни ред и Статут школе, правилници). Сви актери школе су упознати са Протоколом и 

умрежавањем свих кључних носиоца превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент, Наставничко веће). Организује се дежурство наставника и помоћно - 

техничког особља ради осигурања безбедности ученика у школи и дворишту. Редовно се 

води књига дежурстава у коју се бележе све активности везане за нарушавање реда. 

Остварује се сарадња са МУП-ом (око регулације саобраћаја око школе, дежурства приликом 

школских забава и осталих манифестација). Сарађује се са Центром за социјални рад. 

Организују се разноврсне ваннаставне активности у оквиру школе у смислу осмишљавања 

слободног времена ученика као и предавања стручњака из других институција. Израђују се 

панои на тему толеранције, ненасиља и  учествује у хуманитарним акцијама са циљем да се 

код ученика развије емпатија и солидарност.  

Запослени нису похађали семинаре о борби против насиља, па је стручно усавршавање 

један од приоритета за ову школску годину. 
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ПРЕВЕНЦИЈА:  

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима 

се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације. 

Задаци у области превенције: 

 Упознавање са Протоколом за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања  

 Израда програма за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања 

 Дефинисање улога и одговорности у примени Протокола 

 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

 Организовање обука за запослене 

 Организовање презентација, трибина, предавања о спречавању насиља 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

 Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће) 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ:  

 Формирање Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља 

 Упознавање свих актера школе са протоколом за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и Правилником о поступању установе у случају сумње 

или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности. 

 Редовно обавештавање директор, наставничког већа, Школског одбора, Савета 

родитеља о превентивним и интервентним активностима и реализацији Програма 

заштите ученика  

 Анализа безбедности и насиља у школи  

 Доношење правила понашања и формирање унутрашње и спољашње заштитне 

мреже 

 Израда листе за евиденцију насилног понашања 

 Редовно стручно усавршавање професора 

 Развијање способности и вештина запослених, ученика, родитеља за решавање 

сукоба и интервенисање у ситуацијама дискриминације и насиља 
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 Учествовање ученика у хуманитарним акцијама, са циљем да се код њих развије 

емпатија и солидарност 

 Учешће ученика у планирању и реализацији различитих активности које имају 

за циљ превенцију насиља 

 Утврђено је да се насилни облици понашања дешавају између ученика за време 

одмора па се обезбеђују ризична места у оквиру зграде и дворишта у ризичним 

периодима дана и појачавају дежурства наставника који имају искуства у раду на 

превенцији и сузбијању насиља 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у 

учењу 

 Сарадња са родитељима, Саветом  родитеља, Школским одбором 

 Сарадња са установама, институцијама и службама ван школе које могу да 

помогну у превазилажењу проблема насиља у школи. 

Предмети из којих се реализују превентивне активности су: српски језик, физичко 

васпитање, информатика и психологија. Све активности планиране Акционим планом су у 

потпуности остварене до тренутка прекида школске године због пандемије (детаљи се налазе 

у Извештају о остваривању програма заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2019/20). 

ИНТЕРВЕНЦИЈА: 

Циљ интервенције је да се заустави насиље, злостављање и занемаривање, да се 

обезбеди сигурност, смањи ризик од понављања и да се ублаже и отклоне последице. 

Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, 

али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. 

Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и 

активности. 

На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, 

наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном 

групом, одељенском заједницом, групом ученика и индивидуално. 

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, у сарадњи 

са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у 

смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор 

покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру. 
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На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, 

здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља 

није у најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или 

омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију 

или јавног тужиоца. 

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама 

ученика, као и покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере. Ако је за рад 

са учеником ангажована и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са 

њом и међусобно усклађују активности. 

Задаци у области интервенције: 

 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем запажања и 

истраживања  

 Евидентирање случајева насиља 

 Сарадња са релевантним службама 

 Рад са ученицима који трпе насиља 

 Рад са ученицима који врше насиље 

 Оснаживање деце која посматрају насиље за конструктивно реаговање 

 Саветодавни рад са родитељима 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља у складу са 

Протоколом 

 Формирање заштитних мрежа 

 Евиденција насиља 

 Израда индивидуалног плана заштите уколико се насилно понашање понавља 

 Праћење и процењивање предузетих мера 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље или посматрају 

насиље 

 Дефинисање механизама за обезбеђивање квалитета сарадње између унутрашње и 

спољашње заштитне мреже 
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Критеријуми на основу којих се врши процена нивоа ризика одређују поступци 

реаговања су: 

 Да ли се насиље дешава у школи или ван ње 

 Да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље 

 Ко су учесници насиља 

 Облик и интензитет насиља 

Обавезујући кораци у случају интервенције (без обзира да ли је у питању 

вршњачко насиље, насиље од стране запослених у школи или од стране одрасле особе 

која није запослена у школи) су: 

1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања - обавља се 

прикупљањем информација - директно или индиректно. 

Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу 

којих се потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. 

Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и 

занемаривању и врши преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над 

простором. Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према 

његовом детету, директор поступа у складу са законом. 

У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. 

Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за 

извршено насиље, злостављање и занемаривање. 

2. Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у 

установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, да одлучно 

прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени 

процени да је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити 

помоћ. 

3. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, 

обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се 

одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или 

његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах 

обавештава центар за социјални рад. 

4. Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница 

на што објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и 

предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања 
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некоординисане акције, односно ради успостављања и развијања усклађеног, уједначеног и 

ефикасног поступања. У консултације у установи укључују се: одељењски старешина, 

дежурни наставник, васпитач, психолог, педагог, тим за заштиту, директор, ученички 

парламент. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених 

околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, 

као и да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге 

организације и службе: министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем 

тексту: Министарство) - надлежну школску управу, центар за социјални рад, полицију, 

правосудне органе, здравствену службу и др. 

5. Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план 

заштите (у даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег 

нивоа за сву децу и ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и 

који су сведоци насиља и злостављања). План заштите сачињава тим, заједно са одељењским 

старешином и родитељем, а по потреби и са другима надлежним службама. За ученике који 

се образују по иоп-у, у израду плана заштите укључује се и тим за инклузивно образовање. 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним 

органима, организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну 

школску управу, у року од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако 

тим за заштиту, надлежни јавни тужилац, полиција или центар за социјални рад процене да 

тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је 

директор учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са 

медијима остварује председник органа управљања. 

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да запослени 

трпи насиље од стране ученика, родитеља или трећег лица у установи или за време 

организовања активности установе. 

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да одмах 

обавести родитеља и центар за социјални рад, дапокрене васпитно-дисциплински поступак и 

да изрекне васпитно-дисциплинску меру,  а ако постоје елементи кривичног дела или 

прекршаја, пријаву подносе надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду. 

Када је родитељ или треће лице починилац насиља према запосленом, директор је 

дужан да одмах обавести јавног тужиоца и полицију, 
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6. Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, 

тим за заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и 

других активности установе. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и 

које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били 

укључени (сведоци). Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, 

организација и служби. Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.  

Уколико установа има сазнање да се насиље у које су укључени ученици догодило 

ван установе, дужна је да појача васпитни рад са ученицима уз обавезно укључивање 

родитеља, осим када се ради о насиљу у породици, када је нужно укључити надлежни 

центар за социјални рад. 

У циљу спречавања појаве насилног понашања, а на основу позитивног искуства 

од прошле школске године, спроведене предузете су следеће мере: 

 Улазна врата се закључавају у 7
30 

у преподневној и 13
30

 у поподневној смени, а 

откључавају се само за време великих одмора 

 Уведено је дежурство ученика 

 Појачана су дежурства професора на првом спрату 

 Стари план дежурстава је ревидиран и појачан 

ПЛАНИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Планирано је да током следеће године 10 професора прође обуку из области превенције 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. За школску 2020/21. предложен је 

следећи семинар: 

 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске 

климе - каталошки број 125, К4, приоритети: 4, 8 сати 

У зависности од понуде Центра за стручно усавршавање биће узети у обзир и други 

семинари из ове области. 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

За ефикасну интервенцију у ситуацијама насиља школа формира унутрашњу заштитну 

мрежу коју чине сви запослени и ученици школе. У оквиру ове мреже функционише и 

вршњачки тим који чине изабрани представници ученика и то: 

1. Јована Ђорђевић IV3 

2. Невена Вучетић IV3 

3. Вања Ристивојевић IV3 

4. Александра Добрић IV3 

5. Jaсмина Павловић, професор, координатор ШП 
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Унутрашња заштитна мрежа се активира онда када професор односно одељењски  

старешина не може сам да реши случај насиља. У оквиру ове мреже дефинисане су улоге и 

одговорности запослених и ученика када постоји сумња на насиље или се оно дешава. 

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ УНУТАР УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ 

професор 
дежурни 

професор 

одељењски 

старешина 
члан тима 

помоћно – 

техничко 

особље 

ученици 

- уочава и 

пријављује 

случај 

- покреће 

процес заштите 

ученика 

(реагује одмах 

у случају 

насилног 

понашања 

користећи неку 

од стратегија) 

- обавештава 

одељењског 

старешину о 

случају 

- евидентира 

случај 

- сарађује са 

другима који 

треба да 

обезбеде 

заштиту 

- дежура у 

складу са 

распоредом 

- уочава и 

пријављује 

случај 

- покреће 

процес заштите 

ученика 

(реагује одмах 

у случају 

насилног 

понашања 

користећи неку 

од стратегија) 

-обавештава 

одељењског 

старешину о 

случају 

- евидентира 

случај 

- сарађује са 

Тимом за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

- уочава 

случајеве 

насилног 

понашања 

- покреће 

процес заштите 

ученика 

(реагује одмах 

у случају 

насилног 

понашања 

користећи неку 

од стратегија, 

учествује у 

процесу 

заштите, 

разговара са 

учесницима 

насиља) 

- информише 

родитеље и 

сарађује са 

њима 

- сарађује са 

Тимом за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

- евидентира 

случај 

- по потреби 

комуницира 

сарелевантним 

установама 

 

- уочава случајеве 

насилног 

понашања 

- покреће процес 

заштите ученика 

(реагује одмах у 

случају насилног 

понашања 

користећи неку од 

стратегија) 

-обавештава 

одељењског 

старешину и 

сарађује са њим, 

по потреби и са 

родитељима 

- обавља 

консултације 

- сарађује са 

другим установама 

које треба да 

обезбеде заштиту 

- пружа помоћ и 

подршку 

ученицима, 

вршњачком тиму, 

професорима 

- разматра случај 

(2. и 3. ниво 

ризика) и 

осмишљава 

стратегије за 

поступање 

- евидентира 

случај 

- предлаже 

заштитне мере, 

прати ефекте 

предузетих мера 

 

 

- дежура по 

распореду 

- прекида 

насиље 

- уочава и 

пријављује 

случајеве 

насилног 

понашања 

 

члан 

вршњачког 

тима: 

- уочава 

случајеве 

насилног 

понашања 

- реагује одмах 

-евидентира 

случај 

- за теже 

случајеве 

консултује 

члана школског 

тима 

- учествује у 

мерама заштите 

 

ученик: 

- уочава 

случајеве 

насилног 

понашања 

- пријављује 

случајеве 

насилног 

понашања 

- учествује у 

мерама заштите 

 



 ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ   ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

32 

 

На почетку школске 2017/18. године постављен је видео надзор у циљу повећања 

безбедности ученика у школи. Школа нема плаћено обезбеђење. 

Ове школске године поново је уписано подручно одељење Хемијско – технолошке 

школе, смер пољопривредни техничар, у Великом Шиљеговцу. Због физичке удаљености од 

матичне школе, као и боље безбедности, формирана је унутрашња заштитна мрежа од 

запослених у ОШ у Шиљеговцу (у чијим се просторијама налази  одељење ХТШ). Мрежу 

чине: 

1.  Драган Игњатовић – директор ОШ 

2.  Есад Попара -  педагог 

3.  Томислав Степановић -  наставник 

4.  Наташа Ђорђевић – наставник 

5.  Лела Јанковић – наставник 

У случају насиља, чланови унутрашње заштитне мреже из ОШ су у обавези да одмах 

обавесте директора Хемијско-технолошке школе. 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

Уколико Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља процени да је реч о 

тежем облику насиља (трећи ниво) или сумња да се насиље дешава ван школе или од стране 

одрасле особе, обавезан је да укључи друге институције из локалне заједнице (МУП, Центар 

за социјални рад, здравствене службе) и тада се активира спољашња заштитна мрежа. 

Начини и поступци ових система дефинисани су Општим и посебним протоколом за заштиту 

деце од насиља.  

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

У случајевима насиља родитељи ученика који врши или над којим се врши насиље 

позивају се да учествују у разговору и решавању настале ситуације. Након тога се  родитељи  

обавезују да чешће долазе у школу код одељенског старешине или стручне службе како би 

редовно били информисани о понашању и учењу своје деце. Оваква активност има 

позитиван ефекат и код ученика и код родитеља јер  родитељи добијају значајне 

информације о животу и раду детета у школи. Заједничке активности доприносе позитивној 

промени у понашању код већине ученика. 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА 

Евиденцију о случајевима дискриминације или насиља (образац договорен на нивоу 

школе) води професор, одељењски старешина и Тим за заштиту када се укључује у 

интервенисање.  

Одељењски старешина, бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује 

делотворност предузетих мера и активности; евидентира у педагошкој документацији и 

подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком предвиђеном програмом заштите. 

О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) 

документацију (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, 

догађају, предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе психолог. 

Тим за заштиту периодично анализира учесталост, појавне облике и последице 

насилног понашања, како би се пратило стање безбедности у школи и изабрале адекватне 

превентивне и интервентне мере и о томе води записник. Тим извештава директора школе 

два пута годишње о спровођењу Програма заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

 

 

 

 

 

 



 ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ   ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

34 

 

10.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 

Најдрастичнијим обликом неуспеха сматра се напуштање школовања. Иако је у нашој 

земљи познато постојање оних ученика који напуштају школу, није познато да постоје 

истраживања узрока и последица најдрастичнијег облика школског неуспеха. Због тога је 

оправдано тражити узроке напуштања школовања међу узроцима који доводе до неуспеха 

уопште, односно у породици, школи, личним карактеристикама ученика, па и у широј 

друштвеној заједици (Крнета, 1972).  

Нека ранија истраживања страних аутора указују на то да социоекономски статус 

представља најважнији фактор који утиче на напуштање школе. Међутим новије студије 

указују да то не мора увек бити случај. Напуштање школовања може бити и израз  дуготрајног 

и континуираног доживљавања неуспеха са пратећим социјалним и емоционалним 

последицама. Разочараност, неповерење у сопствене могућности, одбаченост од вршњачке 

групе, притисак од стране породице, школе и шире друштвене заједнице могу довести до 

физичког и менталног терета са којим ученици не могу да се изборе, па алтернативу за 

решавање проблема виде у напуштању школовања (Малинић,2009).  

Када је у питању Хемијско-технолошла школа евидентно је да мали број ученика напушта 

школу из било којих разлога. Ученици у високом проценту завршавају започето школовање.   

Фактори који утичу на рано напуштање школовања 

Разлози за рано напуштање школовања јесу индивидуални и потребно их је анализирати 

на регионалном, државном и школском нивоу. Међутим, постоје неки фактори за које се може 

рећи да важе за већину земаља.  

Дакле, млади који рано напусте школовање вероватно да:   

 потичу из сиромашних и друштвено маргинализованих породица;  

 потичу из маргинализованих мањина;  

 припадају рањивим групама; 

 доприносе породичном буџету, преузимају одговорности одраслих;  

 имају породичне проблеме или потичу из дисфункционалне породице;  

 уколико су родитељи рано напустили школу вероватније је да ће и деца;  

 полна димензија – више дечака него девојчица има проблеме у учењу, прилагођавању, 

имају више емотивних проблема и проблема у понашању.   

Када је у питању број уписаних ученика у први разред, у протеклом периоду он је у 

константном паду а највећи разлог томе јесте драстично смањење броја деце на подручју наше 

општине. Шанса да се постојећи ученици са подручја наше општине „задрже“ јесте да се 
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мотивишу да упишу и заврше школовање, као и добро и плански спроведен план маркетинга 

школе у циљу мотивисања ученика и са подручја других општина да изаберу неки од профила 

који постоје у нашој школи. 

МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

МЕРЕ 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА И 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

КРИТЕРИЈУМИ 

И МЕРИЛА 

ОСТВАРЕНОСТИ   

Систем 

каријерног 

вођења  

1.Формирање 

Тима за каријерно 

вођење 

2.Усвајање плана 

рада Тима  

  3.Рад у тиму 

  4. Подношење 

извештаја 

-директор,  

-Тим за 

каријерно 

вођење  

Координатор 

тима, 

континуирано 

-ученици су 

припремљени за 

даље напредовање 

у каријери  

-ученици знају 

свој каријерни пут 

након средње 

школе  

 

Политика уписа 

ученика 

1.дефинисати 

циљеве политике 

уписа  

2.праћење 

трендова и 

потреба на 

тржишту рада 

-директор, 

 -наставници  

-стручни 

сарадници 

директор 

школе сходно 

календару 

уписа сваке 

школске 

године 

децембар, 

април 

-у првом кругу 

извршен упис  

-испуњена прва 

жеља ученика на 

упису  

-ученици са 

бољим успехом 

уписују образовне  

профиле  

-промене 

образовних 

профила  

Промоција свих 

занимања 

1.формирање тима 

за промоцију 

2.израда 

пропагадног 

материјала  

3. медијско 

представљање  

4. посета 

основним 

школама 

5.ажурирање сајта 

6.организација 

долaска ученика у 

школу 

7.присуство 

родитељским 

састанцима 

ученика ОШ 

8.промотери 

-директор,  

-Тим за 

промоцију 

Директор, 

тим за 

промоцију 

школе сваке 

школске 

године у 

периоду од 

јануара до 

јуна месеца 

-основци упознати 

са профилима у 

школи  

-профили 

медијски 

представљени 
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школе успешни 

ученици  

9.израда филма о 

школи...  

10.израда плана 

припремне 

наставе за 

основце-

волонтери 

наставници 

Модуларизација 

програма 

1.примеравање 

наставног 

програма 

тржишним 

трендовима 

-предметни 

наставници 

-предметни 

наставници 

континуирано 

- ученици 

оспособљени за 

свет рада  

- ученици 

поседују актуелна 

знања, вештина и 

ставова 

Пружање 

системске 

подршке 

наставницима 

за рад са 

ученицима са 

проблемима у 

понашању 

1.идентификовање 

потреба 

2.организовање 

подршке 

директор, 

наставници 

директор, 

предметни 

наставници 

два пута у 

свакој 

школској 

години 

-наставницима 

пружена помоћ,  

-организовани 

семинари 

подршке 

 -реализоване 

посете 

институцијама 

које се баве 

проблемима у 

понашању 

Јачање сарадње 

са 

послодавцима 

1.обилазак 

послодаваца 

2.израда акта о 

Сарадњи 

3.Организовање 

заједничког 

састанка  

директор, 

организатор 

практичне 

наставе 

организатор 

практичне 

наставе, 

континуирано 

сваке 

школске 

године 

-послодавци 

спремни да 

запосле свршене 

ученике -

послодавци 

познају ученике 

Јачање сарадње 

са родитељим 

1.организовање 

предавања за 

родитеље  

2.чести 

родитељски 

састанци 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог 

директор Родитељи имају 

сигурност у 

запослене у 

школи 

Афирмација 

програма 

финансијске 

помоћи 

ученицима 

лошег 

материјалног 

статуса 

1.идентификовање 

ученика лошег 

материјалног 

стања 

2.осмишљавање 

помоћ 

Одељенске 

старешине 

директор -идентификовани 

ученици којима је 

потребна помоћ -

ученицима је 

финансијски 

помогнуто 
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Још неке мере превенције су:  

 Радити на унапређењу школске климе, квалитета наставе и сарадње школе са 

послодавцима.  

 Радити на смањењу броја изостанака.  

 Стандардизовати критеријуме оцењивања, у редовном систему и приликом полагања 

завршних и матурских испита. Ученицима не сме бити награда да буду искључени из 

школе и на лаган начин положе испите и добију диплому, већ се од свих ученика мора 

захтевати једнака озбиљност и знање.  

 Ревносно сакупљати податке и пратити сваког ученика кад напушта школу.  

 Испитати и њега и његове родитеље, ако је могуће, да ли је то његова крајња одлука и 

могућност.  

 Пратити ученике се посебним образовним потребама, да ли се искључују пошто се 

упишу у редовну школу и из којих разлога.  

 Јачати систем каријерне орјентације 
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11.ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: Настава и учење 

 
 

 

 

 

 

 

Снаге 

 Наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења: 

 истичу циљеве часа, 

 дају јасна упутства којима се проверава да ли су ученици разумели градиво или практични задатак, 

 користе наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. 

 На часовима су заступљене и користе се различите технике учења. 

 Наставници уче ученике да повежу ново градиво са претходно наученим, са садржајима и примерима из 

свакодневног живота и различитих области. 
 Ученици су заинтересовани за рад и учествују у раду на часу. 

 Ученици могу да користе различите доступне изворе знања (интернет, карте, наставни листићи, уџбеници, 

презентације, шеме, филмови…). 

 У школи постоје информатички опремљени кабинети који омогућавају ученицима квалитетну наставу. 

 На часу се ствара подстицајна атмосфера за рад уз испољену емпатију и исказано поштовање према 

ученицима. 

 Наставници користе различите поступке за мотивисање ученика (похвала, награда у виду добре оцене). 

 

 

Слабости 

 Недовољно ефикасно управљање процесом учења на часу. 

 Недовољно прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

 Недовољно стицање знања, усвајања вредности, развијања вештина и компетенција ученика на часу. 

 Поступци вредновања нису у потпуности у функцији даљег учења. 

 Ученици немају довољно прилика да буду довољно успешни. 
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Развојни циљ 1. Eфикасније управљање процесом учења на часу 

 

Задатак 

 

Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

1.1. Обезбедити да 

ученику буду јасни 

циљеви часа/исходи 

учења и зашто то што 

је планирано треба да 

научи 

1.1.1.Наставници упознају ученике са 

циљевима/ исходима предмета и 

корелацијом са другим предметима 

предметни 

наставници 

септембар – 

први час 

Упознатост са 

циљевима/ 

исходима 

Књига евиденције 

образовно- васпитног 

рада 

1.1.2.Наставници упознају ученике са 

циљевима часа/исходима у уводном 

делу часа и истичу их током часа 

предметн 

наставници 

током наставне 

године 

Присутност 

циљева/исхода у 

припремама за час 

наставника 

припреме за час 

1.2. Ученик разуме 

објашњења, упутства и 

кључне појмове 

1.2.1.Наставник провера да ли ученик 

разуме добијена упутства, објашњења 

и кључне појмове 

предметни 

наставник 

током 

наставне 

године 

Ученици разумеју, 

јасно им је 

упутство за рад 

Евалуација на часу 

1.3. Успешно 

структуирање и 

повезивање делова часа / 

успешно спровођење 

обуке у оквиру 

занимања/профила 

Наставник примењује различите 

облике и методе рада кроз 

интерактивности са ученицима. 

Подсећа ученике на профил у служби 

функционалног знања и примене у 

струци. 

 

 

 

предметни 

наставник 

 

 

 

током 

наставне 

године 

 

 

Мотивисаност 

ученика и активно 

учешће у свим 

деловима часа 

припрема за час; 

евиденција директора 

и педагога са 

педагошко- 

инструктивног рада 

1.4. Поступно 

постављање 

питања/задатака/за хтева 

различитог нивоа 

сложености 

1.4.1. Наставник поставља питања која 

су различитог нивоа знања како би 

активирао што већи број ученика 

 

 

предметни 

наставник 

 

 

током 

наставне 

године 

мотивисаност 

ученика за 

одговарањем на 

питања наставника 

као и осталих 

његових захтева 

 

припрема за час, 

евиденција директора и 

педагога о 
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1.4. Поступно 

постављање 

питања/задатака/за хтева 

различитог нивоа 

сложености 

1.4.2.Обрада наставне јединице од 

једноставнијих ка сложенијим 

појмовима 

 

предметни 

наставник 

 

током наставне 

године 

 

сатисфакција 

ученика при 

давању тачних 

одговара 

педагошко- 

инструктивном раду, 

упитник о 

самоевалуацији рада 

наставника 

1.5. Интеракција међу 

ученицима је у 

функцији учења 

(користе се питања, 

идеје, коментари 

ученика, подстицање 

вршњачког учења) 

1.5.1.Подстицање ученика да дају 

своје идеје, коментаре, шта би они 

предузели 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

мотивисаност 

и 

сатисфакција 

ученика 

Припрема за час, упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење), 

евиденција директора и 

педагога о педагошко- 

инструктивном раду, 

Књига евиденције (ЧОС,) 

1.5.2.Организовање групног рада 

на часу 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

1.5.3. Оспособити ученике да 

постављају питања 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

1.5.4.Организовање вршњачког 

учења (помоћ и сарадња у учењу 

и ван школе) 

предметни 

наставници, 

одељењски старешина 

 

током наставне 

године 

 

1.5.5.Реализација радионица на 

часовима одељењске заједнице и 

грађанског васпитања (развој 

социјалних и комуникацијских 

вештина) 

 

педагог, предметни 

наставници и 

одељењски 

старешина 

 

 

током сваке 

наставне године 

 

социјалне и 

комуникацијске 

вештине ученика 

су на високом 

нивоу 

 

1.6. Функционално 

коришћење постојећих 

наставних средстава и 

доступних извора 

знања 

1.6.1.Саветодавни рад са 

наставницима о коришћењу 

дидактичких наставних средстава 

 

 

педагог 

 

током сваке 

наставне године 

 

оспособље

ни 

наставниц

и 

 

евиденција 

педагога 
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1.6. Функционално 

коришћење 

постојећих наставних 

средстава и доступних 

извора знања 

1.6.2.Техничко одржавање 

рачунарске опреме и 

мултимедијалних средстава као 

и њихово коришћење 

 

тим за техничку 

подршку 

 

периодично, по 

потреби 

Исправно 

коришћење техничке 

и електронске 

опреме 

 

евиденција тима за 

техничку подршку 

1.6.3 Усмеравање и 

информисање ученика о месту 

доступних информација 

 

 

 

наставници 

 

 

током сваке 

наставне године 

 

 

квалитетнија 

настава 

припрема за час, 

евиденција 

директора и 

педагога о 

педагошко- 

инструктивном раду 

 

 

Развојни циљ 2. Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 

Задатак 

 

Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

2.1. Прилагођавање 

захтева наставника 

могућностима сваког 

ученика 

2.1.1.Индивидуални рад са 

ученицима код којих постоје 

потешкоће 

 

предметни 

наставници 

 

Током сваке 

наставне године 

задовољство ученика 

који имају тешкоће 

припрема за час, 

педагошка 

евиденција 

наставника 

2.1.2.Додатно појашњавање 

ученицима код којих постоји 

потреба за тим 

 

предметни 

наставници 

 

Током сваке 

наставне године 

 

задовољство ученика 

који имају тешкоће 

припрема за час, 

педагошка 

евиденција 

наставника 

2.1.3. Оспособити ученике за учење 

кроз прилагођене технике за 

савладавање градива тог предмета 

 

предметни 

наставници 

Током сваке 

наставне године 
Ученици су упознати 

са техникама учења 

датог предмета 

Припреме 

наставника; 

самоевалуација 

наставника 
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2.1. Прилагођавање 

захтева наставника 

могућностима сваког 

ученика 

2.1.4.Упућивање ученика на 

коришћење различитих техника 

учења 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, педагог 

Током сваке 

наставне године 

 

ученици познају 

више различитих 

техника учења 

књига евиденције 

образовно- васпитног 

рада (ЧОС) 

2.1.5.Упућивање ученика како да 

ново градиво повежу са претходно 

наученим, са другим предметима, 

са примерима из живота 

 

 

предметни 

наставници 

 

 

Током сваке 

наставне године 

 

ученици познају 

више различитих 

техника учења 

 

књига евиденције 

образовно- васпитног 

рада (ЧОС) 

2.1.6. Способност наставника за 

упрошћавањем питања како би сви 

ученици разумели 

 

предметни 

наставници 

 

Током сваке 

наставне године 

 

Већа активност 

ученика 

Припрема наставника; 

реализација часа 

2.2. Прилагођавање 

начина рада и 

наставног материјала 

индивидуалним 

карактеристикама 

сваког ученика 

2.2.1.Употреба дидактичког 

материјала прилагођеног 

могућностима и способностима 

сваког ученика 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

 

мотивисаност 

ученика за рад 

припрема за час, 

евиденција директора 

и педагога о 

педагошко- 

инструктивном раду, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

2.2.2. Усмеравање ученика на циљ 

који је потребно остварити у 

учењу 

 

 

предметни 

наставници 

 

 

током наставне 

године 

 

 

мотивисаност 

ученика за рад 

2.3. Посвећивање 

времена и пажње 

сваком ученику у 

складу са његовим 

образовним и 

васпитним потребама 

2.3.1.Охрабривање ученика да 

самостално износе своја мишљења 

и ставове у складу са својим 

способностима 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

сви ученици су 

укључени у рад на 

часу 

евиденција директора и 

педагога о педагошко- 

инструктивном раду, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

2.3.2.Мотивисање ученика да 

активно учествује у наставном 

процесу 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 
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 2.3. Посвећивање 

времена и пажње сваком 

ученику у складу са 

његовим образовним и 

васпитним потребама 

2.3.3.Стварање подстицајне 

атмосфере за рад у циљу подизања 

мотивације ученика 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 
мотивисаност 

ученика за рад 

 

сви ученици су 

укључени у рад на 

часу 

евиденција директора 

и педагога о 

педагошко- 

инструктивном раду, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

2.3.4.Развијање свести код ученика 

да критички оцењује свој рад 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

2.4. Примена 

специфичних 

задатака/активност 

и/материјала на основу 

ИОП-а и плана 

индивидуализације 

2.4.1.Употреба дидактичког 

материјала прилагођеног 

могућностима и способностима 

ученика по ИОП-у 

 

 

 

 

предметни 

наставници 

 

 

 

 

током наставне 

године 

 

постигнућа ученика 

са посебним 

потребама на 

личном образовном 

плану 

 

сатисфакција 

ученика 

извештај Тима за 

инклузивно образовање, 

 

извештаји 

предметних 

наставника 

 

припреме наставника 

2.5. Учествовање 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у 

активностима за 

подстицање њиховог 

напретка и 

интеракције са другим 

ученицима 

2.5.1.Пружање могућности 

ученицима да сами бирају радне 

активности 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

 

 

 

 

 

 

 

задовољство и 

сатисфакција 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка 

 

 

 

 

 

 

припрема за час, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

2.5.2.Пружање могућности 

ученицима да међусобно 

проверавају своје радне активности 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

2.5.3.Укључивање ученика којима 

је потребна додатна подршка у 

групни рад и рад у пару 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 

2.5.4.Развијање свести о 

одговорности за сопствено 

напредовање 

 

предметни 

наставници 

 

током наставне 

године 



 ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ   ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

44 

 

 

2.6. Прилагођавање 

темпа рада 

различитим 

образовним и 

васпитним потребама 

ученика 

2.6.1.Примена различитих облика, 

метода и техника рада на часу у 

складу са потребама ученика 

предметни 

наставници 

током наставне 

године 

задовољство и 

сатисфакција 

ученика 

припрема за час, 

евиденција директора и 

педагога о педагошко- 

инструктивном раду, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

2.6.2.Стрпљивост наставника да 

сачека одговор сваког ученика 

предметни 

наставници 

током наставне 

године 

задовољство и 

сатисфакција 

ученика 

 

Развојни циљ 3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 

 

Задатак 

 

Активн

ост 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

3.1. Ученици разумеју 

предмет учења на часу, 

умеју да примене 

научено и образложе 

како су дошли до 

решења 

3.1.1.У току часа наставник 

више пута проверава да ли 

ученици разумеју предмет 

учења/како су дошли до 

решења 

предметни 

наставници 

током 

наставне 

године 

 

 

 

већи степен 

усвојености 

практичних 

вештина и знања 

евиденција 

директора и 

педагога о 

педагошко- 

инструктивном 

раду, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

3.1.2. Наставник све време 

прати активност ученика 

предмети 

наставници 

током 

наставне 

године 

3.2. Ученик повезује 

предмет учења са 

претходно наученим у 

различитим областима, 

професионалном праксом 

и свакодневним животом 

3.2.1. Наставник инсистира 

на тачним примерима које 

износе ученици 

 

предметни 

наставници 

 

током 

наставне 

године 

већи степен 

усвојености 

практичних 

вештина и 

знања 

евиденција 

директора и педагога 

о педагошко- 

инструктивном раду, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 
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3.2.Ученик повезује 

предмет учења са 

претходно наученим у 

различитим областима, 

професионалном 

праксом и 

свакодневним животом 

3.2.2.Наставник у току часа наводи 

ученике да повезују предмет учења 

са претходним градивом из 

истог/других предмета/практичне 

наставе/реалних ситуација из 

живота 

предметни наставници током наставне године 

већи степен 

усвојености 

практичних 

вештина и знања 

евиденција директора и 

педагога о педагошко- 

инструктивном раду, 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

3.3. Ученик 

прикупља, критички 

процењује и 

анализира идеје, 

одговоре и решења 

3.3.1.Упућивање ученика у 

самостални истраживачки рад 

 

 

 

 

 

 

предметни 

наставник 

 

 

 

 

 

 

током наставне 

године 

 

 

 

 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

 

 

 

Припрема за час 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

3.3.2. Наставник оспособљава 

ученике да критички процењују и 

анализирају свој и туђ рад 

3.3.3.Подстицање радозналости и 

интересовања ученика применом 

разноврсних метода и облика рада 

3.4. Ученик излаже 

своје идеје и износи 

оригинална и 

креативна решења 

3.4.1.Подстицање ученика на 

самостално коришћење различитих 

извора знања 

 

 

 

предметни 

наставник 

 

 

 

у току сваке 

наставне године 

 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 
3.4.2.Охрабривање ученика 

приликом изношења креативних 

идеја и решења (похвалом, 

оценом…) 

3.5. Ученик 

примењује повратну 

информацију да реши 

задатак/унапреди 

учење 

3.5.1. Наставник константном 

повратном информацијом 

охрабрује ученике да траже 

додатна појашњења како би 

самостално дошли до решења 

 

 

предметни 

наставник 

 

 

у току сваке 

наставне године 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 
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3.5. Ученик 

примењује повратну 

информацију да 

реши 

задатак/унапреди 

учење 

3.5.2. Примена повратних 

информација за решавање 

задатака и унапређивање учења 

предметни 

наставник 

у току 

сваке 

наставне 

године 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

ученици су 

научени да 

унапреде своје 

учење 

 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

3.6. Ученик планира, 

реализује и вреднује 

пројекат у настави 

самостално или уз 

помоћ наставника 

3.6.1. Усмеравање ученика да 

самостално планирају пројекат 

у настави 

 

предметни 

наставник 

 

 

у току 

сваке 

наставне 

године 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

3.6.2.Усмеравање ученика да 

самостално или уз помоћ 

наставника реализују пројекат 

 

предметни 

наставник 

 

 

у току сваке 

наставне 

године 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

3.6.3.Усмеравање ученика да 

самостално вреднују резултате 

свог рада (презентација, 

постер, проблемска 

ситуација…) 

 

предметни 

наставник 

 

у току сваке 

наставне 

године 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 
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Развојни циљ 4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

 
Задатак 

 
Активност 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

4.1. Формативно и 

сумативно 

оцењивање у складу 

са прописима 

4.1.1.Подсећање наставника на 

Правилник о оцењивању у 

средњем образовању и 

васпитању и одредби ЗОСОВ-а 

које се тичу праћења и 

напредовања ученика - праћење 

и оцењивање ученика) 

 

 
стручна већа, 

одељењка већа 

 

 
септемар сваке 

школске године и 

по потреби 

 

 

 
поштовање 

Правилника о 

оцењивању 

 

 

записници са састанка 

стручних и 

одељењских већа 

4.1.2.Постојање педагошке свеске 

о евиденцији за сваког ученика 

 
предметни 

наставници 

 
септембар сваке 

наставне године 

 
Отворена 

евиденција 

педагошка свеска, 

евиденција педагога 

4.1.3.Континуирано оцењивање 

и систематско праћење рада 

ученика 

 

 

 

предметни 

наставници 

 

током школске 

године 

(минимум две 

оцене у сваком 

класификационом 

периоду) 

редовна евиденција у 

педагошкој свесци 

(осим бројчаних оцена 

у свесци постоји и 

коментар о ученику 

(активност на часу, 

понашање, мотивација 

и сл.)) 

 

 
Књига евиденције 

образовно- васпитног 

рада, педагошка 

свеска наставника 

4.2. Познати су и 

јасни критеријуми 

оцењивања ученицима 

4.2.1.Израђени критеријуми 

оцењивања по групама предмета 

 
стручна већа 

 
септембар, октобар 

2021. године 

постоје критеријуми 

оцењивања по 

групама предмета 

база података са 

критеријумима 

оцењивања по 

групама предмета 
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4.2. Познати су и 

јасни критеријуми 

оцењивања ученицима 

4.2.2.Наставници упознавају 

ученике са критеријумима 

оцењивања 

 
предметни 

наставници 

први час на почетку 

сваке школске године 

ученици познају 

критеријуме 

оцењивања 

Књига евиденције 

образовно- васпитног 

рада 

4.2.3.Наставници подсећају 

ученике на критеријуме 

оцењивања 

предметни 

наставници 

 
током године 

ученици познају 

критеријуме 

оцењивања 

књига евиденције 

образовно- васпитног 

рада 

4.3. Давање потпуне 

и разумљиве 

повратне 

информације 

ученицима о 

њиховом раду и 

препоруке о 

наредним корацима 

4.3.1.Обавезна повратна 

информација ученику о његовом 

раду 

 

предметни 

наставници 

 
 

током године 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење) 

4.3.2. Обавезна препорука 

ученику о наредним корацима, 

смернице и сугестије за даљи рад 

 

предметни 

наставници 

 

 
током године 

 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 

упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење) 

4.4. Ученик поставља 

себи циљеве у учењу 

4.4.1.Помоћ ученику да на 

основу препорука себи поставља 

циљеве у учењу и уме да 

објективно процени свој рад 

 

 
предметни 

наставник 

 

 
у току сваке 

наставне године 

 
задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 
упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење) 

4.4.2.Развијање одговорности за 

сопствено напредовање ученика 

и постигнуте резултате 

 
предметни 

наставник 

 
у току сваке 

наставне године 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење) 

4.5. Ученик уме 

критички да процени 

свој напредак и 

напредак осталих 

ученика 

4.5.1.Усмеравање интеракције 

међу ученицима која је у 

функцији процене сопственог 

напретка и напретка других 

 

 
предметни 

наставник 

 

 
у току сваке 

наставне године 

 
задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

 
упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење) 
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4.5. Ученик уме 

критички да процени 

свој напредак и 

напредак осталих 

ученика 

4.5.2. Подстицање ученика на 

самооцењивање 

 

предметни 

наставник 

 
у току сваке 

наставне године 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење) 

4.5.3.Подстицање и развијање 

критичке свести код ученика 

 
предметни 

наставник 

 
у току сваке 

наставне године 

задовољство 

ученика, 

мотивисаност 

ученика за рад 

упитник 

(самовредновање области 

Настава и учење) 

 

Развојни циљ 5. Подстицање сваког ученика да буде успешан 

 
Задатак 

 
Активност 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

5.1. Наставник и 

ученици се 

међусобно уважавају, 

наставник подстиче 

ученике на 

међусобно 

уважавање и на 

конструктиван начин 

успоставља и 

одржава дисциплину 

у складу са 

договореним 

правилима 

5.1.1. Наставник инсистира на 

међусобном уважавању личности 

у обраћању свих актера у настави 

 

 

 

 

 

 

 
Наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 
током сваке 

школске године 

 

 

 

 

 

 

међусобно 

поштовање и 

уважавање 

 

евиденција директора 

и педагога о 

педагошко- 

инструктивном раду, 

 
упитник за наставнике и 

ученике 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

 
5.1.2. Наставници у договору са 

ученицима одржавају радну 

дисциплину 
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5.2. Наставник 

користи разноврсне 

поступке за 

мотивисање ученика 

уважавајући њихове 

различитости и 

претходна постигнућа 

5.2.1.Похваљивање ученика код 

којих постоји позитивна 

промена у учењу 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

у току наставне 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задовољни/мотиви 

сани ученици за 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење), педагошка 

свеска 

5.2.2.Конструктиван разговор са 

учеником - давање препорука за 

даљи рад уз охрабрење 

 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

у току наставне 

године 

5.2.3.Вредновање побољшања 

постигнућа ученика 

 

предметни 

наставник 

 

у току наставне 

године 

5.2.4.Похваљивање ученика 

који постижу изузетан успех 

током целе школске године 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

у току наставне 

године 

5.2.5.Помагање ученицима са 

слабијим успехом од стране 

ученика са бољим успехом 

 

 

ученици 

 

у току наставне 

године 

5.2.6.Похваљивање и награђивање 

ученика који су помагали слабијим 

ученицима 

 

предметни 

наставници 

 

у току наставне 

године 

5.3. Наставник 

подстиче 

интелектуалну 

радозналост и 

слободно изношење 

мишљења 

5.3.1.Омогућити ученицима да 

слободно износе своје мишљење и 

коментаришу излагање наставника 

 

 

предметни 

наставници 

 

одељењске 

старешине 

 

 

 

у току наставне 

године 

 

 

 

задовољни/мотиви 

сани ученици за 

рад 

 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 5.3.2.Охрабривати ученике да 

слободно износе своје ставове и 

идеје 
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5.4. Ученик има 

могућности избора у 

вези са начином и 

обрадом теме, 

обликом рада или 

материјала 

5.4.1.Наставник омогућава 

ученику да може сам да 

бира/користи себи одговарајућу 

методу рада у презентовању свог 

рада, замене улоге са 

наставником 

 

 
Наставник и 

ученици 

 

 

у току наставне 

године 

 

 
задовољни/мотиви 

сани ученици за рад 

 

упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 

5.5. Наставник 

показује поверење у 

могућности ученика 

и има позитивна 

очекивања у погледу 

успеха 

5.4.2.Охрабривање и давање 

могућности ученицима да користе 

своје потенцијале за проширење 

знања, вештине и способности 

којима располажу 

 
предметни 

наставник, 

одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 
у току наставне 

године 

 

 

 

 

задовољни/мотиви 

сани ученици за рад 

 

 

 

 
упитник 

(самовредновање 

области Настава и 

учење) 5.4.3. Стално подстицање 

ученика да они могу да науче, 

реше, израде и др. 

 
предметни 

наставник 
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12. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕИЦИМА 

Опште карактеристике свих даровитих ученика су изузетне способности и особине које 

омогућавају натпросечна постигнућа. Пошто од развоја и неговања ових способности зависи да 

ли ће појединац остварити неке нове вредности од општедруштвеног значаја, Школа ће 

наставити да реализује активности испланиране претходним школским развојним планом. 

 Развојни циљ:  Стварање услова за  оптималан развој и пружање подршке у 

неговању талената даровитих ученика кроз организацију подстицајних  активности. 

Рад са даровитим ученицима се одвијаће се  кроз следеће етапе: 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

Потребно је препознати таленат код ученика уз помоћ наставника,одељенских 

старешина, родитеља, ПП службе. 

Најчешће особине које испољавају талентована деца су: 

-     креативност 

-     натпросечне интелектуалне способности 

-     широка знања из разних области 

-     радозналост 

-     брзина учења и схватања 

-     добро памћење 

-     богат речник 

-     необичне и неуобичајене идеје 

-     социјална и емотивна стабилност 

-     духовитост 

-     потреба за независношћу 

-    мотивација, истрајност и посвећеност 

Врсте даровитости: 

1. Општа интелектуална даровитост – висок коефицијент интелигенције 

2. Школска, академска даровитост – висока постигнућа 

3. Социјална даровитост – рођени лидери, иницијатори, медијатори,  

4. Психомоторна даровитост – спортисти 

5. Уметничка даровитост – музика, ликовно стваралаштво,књижевност, глума... 
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АКТИВНОСТИ У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 

У оквиру редовне наставе у зависности од предмета и потреба ученика реализоваће 

се три модела рада са даровитим ученицима 

1. Диференцирана настава – акцелерација, убрзани темпо рада 

- коришћење напреднијих уџбеника 

- прилика да брже прође кроз базично градиво 

- коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави 

2. Индивидуализована настава  - посебни , додатни захтеви 

- самосталан истраживачки рад 

- рад са ментором 

- сложенији задаци, нерутински задаци, виши нивои знања 

3. Проблемска настава – усмерена на самостално стицање знања путем решавања проблема 

- дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења 

- задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена 

За даровите ученике школа ће обезбедити флексибилне временско-просторне услове 

за рад. 

АКТИВНОСТИ ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

Задатак у оквиру ваннаставних активности јесте да даровитим ученицима омогући 

проширивање и продубљивање знања из одређених области, да их подстиче на самосталан, 

истраживачки рад, развија логичко, стваралачко и критичко мишљење. 

Врсте активности: 

- секције 

- додатна настава 

-припрема за такмичења 

- семинари за ученике 

- посете специјализованим  институцијама и гимназијама за рад са талентованим и 

надареним ученицима 

- пројекти и сл. 

МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 

- јавно похваљивање и награђивање (додела диплома , књига обавештења, сајт или 

школски часопис, други медији) 

- укључивање у презентацију Школе 
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- вршњачка едукација – постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују 

друге ученике 

-вођење часа  и сл. 

13.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја деце и ученика и нивоа њиховог постигнућа . Саставни и обавезни део 

професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и 

усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно образовног рада. 

Стручно усавршавање се планира у складу са потребама и приоритетима образовања и 

васпитања деце и ученика. Стручно усавршавање установе планира се на основу исказаних 

личних планова професионалног развоја наставника, стручних сарадника и Директора, 

резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе.  

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  

1. Предузима установа у оквиру својих развојних активности: извођењем угледних часова, 

односно активности са дискусијом и анализом; излагањем на састанцима стручних органа и 

тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног 

усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног 

чланка, различите врсте истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном 

дискусијом и анализом; остваривањем:  

- истраживања (научна, акциона, адхок и др.);  

- пројекта образовно-васпитног карактера у установи;  

- програма од националног значаја у установи;  

- програма огледа, модел центар; 

2.Похађањем акредитованих семинара 
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ЗАДАТАК 
 

АКТИВНОСТ 
 

НОСИОЦИ 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 
 

Стручно 

усавршавање у 

оквиру рада 

Наставничког 

већа. 

 

Тематска 

предавања,стручне 

презентације 

 

ПП служба, 

наставници-

предавачи 

 

током године 

 

Одржана 

предавања и 

презентације 

 

Стручно 

усавршавање у 

оквиру рада 

стручних 

актива 

 

Посете огледним у 

угледним 

часовима 

Усклађивање 

крит. оцењивања и 

праћење 

методологије рада 

Професори, 

Пед., псих., 

Директор, 

Помоћ. дир 

током године 

 

Повећан степен 

коришћења 

савремених 

метода у 

настави 

 

Стручни 

семинари 

 

Присуство и 

учешће на 

акредитованим 

програмима и 

семинарима 

 

Руководиоци 

стручних већа, 

руководство 

школе 

 

током године 

 

Повећан број 

семинара и 

одзив чланова 

колектива 

 

Индивидуално 

усавршавање 

 

Праћење стручне 

литературе 

Присуство и 

учешће на 

саветовањима и 

симпозијумима 

Директор, 

пом.дир. 

пед. псих. сви 

професори 

током године 

 

Професори 

остварују 

активности у 

складу са 

правилником о 

интерном СУ 

 

Менторски рад 

 

Менторски рад са 

приправницима 

Менторски рад са 

студентима на 

пракси 

Пед., псих., 

наставници 

 

током године 

 

Остварује се 

менторски рад 

 

Рад са 

приправницима 

 

Вођење 

документације 

школе 

Упознавање са 

год. прог. Школе 

Праћење и 

унапрежење рада 

приправника у 

настави 

Пед., псих. 

Директор, 

Пом. директора 

током године 

 

Приправници 

раде у складу са 

стратегијом 

рада школе 
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14.ДРУГЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ 

ПРЕДМЕТА 

На основу анализе података које је обрадио Тим за самовредновање Хемијско-технолошке 

школе Крушевац, уочено је да су основне слабости Школе мотивација ученика и применљивост 

стечених знања у приватном и професионалном животу. Тим за развојно планирање спровео је 

анкету међу запосленима Школе са циљем да свако од колега да своје виђење који су то 

циљеви који превазилазе предметне програме и садржаје и које су то мере којим би се достигли 

ти васпитно-образовни циљеви. 

Дефинисани су следећи циљеви: 

- Развијање критичког и аналитичког мишљења 

- Развијање дивергентног мишљења коришћењем разноврсних приступа 

- Развијање истраживачког духа и упућивање на самосталан рад 

- Оспособљавање да се научено примени у стварности 

- Афирмисање позитивних вредности –толеранција, мултикултуралност, 

патриотска 

- свест, слобода, људска права и одговорност 

- Неговање тимског рада и добре сарадње као и неговање поверења у 

односу ученик-наставник 

1. Задатак 

Организовање трибина. 

Активности:  

- Упознати ученике са правилима дебате 

- Спровести дебатне радионице 

- Усвојити теме и распоред дебата 

- Организовати дебате 

- Извршити анализу дебате и наградити учеснике 

2. Задатак 

Организовање екскурзија и посета. 

Активности: 

- Утврдити план посета и екскурзија на основу предлога стручних већа 

- Организовати екскурзије и посете 

- Извршити анализу екскурзије и посете 
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3. Задатак 

Презентација књига и сајтова. 

Активности:  

- Усвојити план презентација на основу предлога стручног већа 

- Организовати презентације 

- Извести презентације 

- Анализирати заинтересованост ученика за тему презентације 

4. Задатак 

Обука ученика и професора. 

Активности: 

- Спровести анкету са циљем утврђивања теме обуке које су у вези са 

практичним вештинама (писање биографија, курсеви језика, ...) 

- Организовање обуке 

- Анализа полазности и успешности обуке 
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15.ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: Подршка ученицима 

 

 

 

 

 

 

 
Снаге 

 У школи се пшромовишу здрави стилови живота и заштита човекове  околине. 

 Постоји добра сарадња са релевантним институцијама у граду и дугогодишња сарадња са Центром за Социјални рад и Домом  

здравља. 

 Постоји добра организација допунске и додатне наставе. 

 Кроз рад са ученицима и родитељима пристуна је квалификована саветодавна помоћ одељенских старешина, педагога , психолога и 

свих запослених у школи у прилагођавању ученика школском животу, социјализацији у новој средини и методама  учења. 

 Савет родитеља је упознат са свим видовима подршке које школа предузима. 

 Школа учествује у реализацији разноврсних ваннаставних активности и програма за развијање социјалних вештина кроз 

укључивање ученика у тематске пројекте и радионице на часовима одељенске  заједнице. 

 У многим наставним и ваннаставним активностима се подстиче професионални развој ученика и сви актери школе су усмерени ка 

овим активностима. 

 Кроз планиране наставне програме, ученици су у прилици да у симулираном или стварном радном окружењу у току наставе 

решавају професионалне задатке помоћу којих стичу вештине потребне за будућу  професију. 

 Постоји развијена традиција промоција Високих школа и посета Сајмовима образовања у циљу избора даљег професионалног 

напредовања  

 Постоји отвореност школе за упис ученика из осетљивих група. 

Слабости  Ученици нису довољно информисани о врстама подршке у учењу. 
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Развојни циљ 1: Оснаживање функционалног система пружања подршке свим ученицима 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

1.1. Предузимање разноврсних 

мера за пружање подршке 

ученицима у учењу 

 

1.1.1.Саветодавни рад са 

ученицима којима је потребна 

додатна подршка 

 
Педагог 

Током 

школске 

године 

реализован 

сааветодавни рад 

евиденција 

педагога 

1.1.2. Пружање подршке ученицима 

у процесу учења из одређених 

предмета 

Одељењски 

старешина, 

предметни 
наставници 

 

по потреби 

током школске 

године 

 

упућеност 

ученика 

утипник (самовредновање 

области Подршка 
ученицима) 

1.1.3. Праћење напредовања 

ученика у зависности од 

предузетих мера 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 
педагог 

 

по потреби 

током планског 

периода 

 

Напредовање 

ученика 

утипник (самовредновање 

области Подршка 

ученицима) 

 

 

16.МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА ПОСЛОДАВЦЕМ 

1.         . Активан дијалог са социјалним партнерима 

2.           Промоција сарадње школе и послодавца са локалним ТВ станицама 

3.          Стална едукација родитеља и деце о занимањима која су тражена на тржишту рада или представљају занимања будућности (потребна 

сарадња са Националном службом за запошљавање) 

4.            Сарадња са локалном самоуправом и Регионалном привредном комором 

5.          Учешће на сајму запошљавања (ученици се представљају послодавцима; школа на тај начин постаје проактивни актер у локалној 

привреди) 

6.            Једнодневна школска посета 

7.           Пројектни рад у настави ( написати пројекат,, Споразум о сарадњи“ и ,,Уговор о пројекту“за образовне профиле у 4-годишњем 

трајању са компанијама) 
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17.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ОДГОВОРНА ОСОБА ВРЕМЕ 

1. Анализа реализације плана 

уписа ученика у I разред  

стручни тим за инклузивно 

образовање, педагошки колегијум 
директор 

август -  септембар  

2020. године 

2. Идентификовање ученика за 

које треба израдити ИОП 

стручни тим за инклузивно 

образовање, разредне старешине 
директор 

септембар – октобар  

2020. године 

3. Формирање ИОП тимова 

(тимова за додатну 

подршку) 

разредни старешина, предметни 

наставници, родитељ, психолог, 

педагог, педагошки асистент по 

потреби 

директор 
август -  септембар  

2020. године 

4. Обука чланова ИОП тимова 
чланови стручног тима за инклузивно 

образовање 
директор 

август -  септембар  

 2020. године 

5. Израда педагошких профила 
чланови ИОП тимова, стручни тим за 

инклузивно образовање 
директор током школске године 

6. Усвајање индивидуалних 

образовних планова на 

педагошком колегијуму 

чланови ИОП тимова, стручни тим за 

инклузивно образовање, педагошки 

колегијум 

директор 

више пута током школске године у 

зависности од специфичности  

или на полугодишту 

7. Усаглашавање ИО са 

самовредновањем 

(заједничка анализа 

резултата везаних за 

инклузију, предлагање мера 

за унапређење, праћење 

спровођења мера ) 

стручни тим за инклузивно 

образовање, ИОП тимови, тимови за 

самовредновање 

директор током школске године 
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8. Усаглашавање ИО са Програмом 

за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

(узајамна размена информација и 

договор око превентивних и 

интервентних мера)  

стручни тим за инклузивно образовање, 

ИОП тимови, тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

директор током школске године 

9. Усаглашавање ИО са развојним 

планом (анализа приоритета, 

циљева и задатака, анализа 

пројекције за пружање подршке 

деци из осетљивих група) 

стручни тим за инклузивно образовање, 

ИОП тимови, тим за развојно планирање 
директор током школске године 

10. Укључивање ученичког 

парламента у ИО стварањем 

климе за прихватање ученика са 

сметњама у развоју и формирање 

вршњачког тима за пружање 

подршке ученицима за које се 

припрема ИОП) 

стручни тим за инклузивно образовање, 

ИОП тимови, наставник ментор, чланови 

ученичког парламента 

директор 
јануар 

2021. године 

11. Евалуација ИО и ИОП  

стручни тим за инклузивно образовање, 

чланови ИОП тимова, педагошки 

колегијум 

директор 

на свака два или три месеца за 

ученике за које се ИОП примењује 

први пут, 

 за остале ученике два пута 

годишње 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 

 

1. Марта Мишковић, психолог – координатор 

2. Јасмина Павловић, професор 

3. Данијела Крнета, професор 

4. Александра Гвозденовић, професор 
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18.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И 

ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Забрана дискриминације прописана је и Законом о забрани дискриминације („Службени 

гласник РС”, број 22/09), Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС”, бр. 33/06 и 13/16), Законом о равноправности полова („Службени 

гласник РС”, број 104/09), Законом о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – други закон, у даљем тексту: Закон), Законом о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17), Законом о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – други закон), 

Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 

– други закон), Законом о дуалном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

27/18), Законом о образовању одраслих („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 88/17 – др. закон и 

27/18 – др. закон), другим законима, Правилником о Протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 30/10) – (у 

даљем тексту: Правилник о протоколу) и Правилником о ближим критеријумима за 

препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у 

установи образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 22/16) – (у даљем тексту: 

Правилник) и другим прописима.  

Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, подразумева се 

понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано 

прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, 

ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове 

њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком 

пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 

оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 

другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као 

и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. 

Извршилац дискриминације јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ или 

треће лице, као и установа, њени органи и тела који својим чињењем или пропуштањем 
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чињења врше дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим, у свим 

релацијама. 

Дискриминисано лице јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ и треће 

лице, група – учесника у образовању, запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и 

тела установе који су претрпели дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези 

са њим.  

Насиље и злостављање јесте сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства личности учесника у образовању, запосленог и 

родитеља. 

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно 

јесте насилно. 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или 

групе лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Kада 

се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, 

понашање се квалификује као дискриминација. 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

На основу Правилника Хемијско-технолошка школа је формирала тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, који је израдио овај Програм, као 

саставни део Годишњег плана рада школе. Тим за заштиту ученика чине: 

- Верица Агатоновић Малиновић, директор школе  

- Александра Трајковић, помоћник директора 

- Лидија Гвозденовић, координатор практичне наставе 

- Богољуб Ђукић, професор – координатор 

- Бојана Панић, секретар 

- Марта Мишковић, психолог 

- Слободанка Динић, педагог  

- Тамара Ненадић, професор - записничар 

- Јелена Здравковић, професор 

- Иван Вукићевић, професор 

- Миљко Ђокић, професор 

- Марија Станковић, професор  

- Саша Катанић, професор  
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Задаци тима су: 

 Анализирање стања безбедности ученика у школи у циљу процене безбедности 

 Планирање превентивних активности. У планирање и реализацију укључити ученике и 

родитеље. 

 Дефинисање интервентних активности у складу са нивоима ризика из Правилника и 

процедуре у ситуацијама када се деси дискриминација – унутрашња заштитна мрежа. 

 Развијање сарадње са релевантним установама и институцијама у циљу ефикаснијег 

реаговања на дискриминацију и насиље – спољашња заштитна мрежа.    

 Организовање активности у школи у циљу заштите ученика од насиља. 

 Извештавање директора, наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља о 

превентивним и интервентним активностима и реализацији Програма превенције 

дискриминаторног понашања и вређења угледа, части или достојанства 
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ПЛАН РАДА ТИМА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 

Израда Програма 

превенције дискриминаторног 

понашања и вређења угледа, 

части или достојанства 

 

август 2020. год Марта Мишковић 

Израда Акционог плана август 2020. год 

 

Марта Мишковић, 

 

 

Израда  инстумената за 

евиденцију 

 

август 2020. год Марта Мишковић 

 

Упознавање НВ, ШО, СР са 

радом тима 

 

август, септембар 2020. год Марта Мишковић 

 

Извештавање директора о 

стању безбедности у школи 

 

фебруар 2020. год. 

јун 2021. год. 
Марта Мишковић 

 

Анкетирање ученика о 

дискриминаторног понашања у 

школи и обрада резултата 

 

I разред 

II разред 

III разред 

IV разред 

 

мај 2021. године 

 

 

 

 

Иван Вукићевић 

Тамара Ненадић 

Јелена Здравковић 

Марија Станковић 

 

 

Прикупљање података о 

случајевима дискриминаторног 

понашања од разредних 

старешина 

I разред 

II разред 

III разред 

IV разред 

квартално 

 

 

 

Иван Вукићевић 

Тамара Ненадић 

Јелена Здравковић 

Марија Станковић 

 

 

Анализа извештаја 

одељењских старешина  

о I нивоу насиља  

 

квартално 
Богољуб Ђукић 

Александра Трајковић 
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Анализа стања безбедности 

у школи 

 

квартално 

 

Богољуб Ђукић 

Александра Трајковић 

Марта Мишковић 

Слободанка Динић 

 

 

Праћење реализације 

активности предвиђених 

акционим планом 

 

 

фебруар 2021. године 

јуни 2021. године 

 

Богољуб Ђукић 

Александра Трајковић 

Марта Мишковић 

Слободанка Динић 

 

Праћење активности 

предвиђених Индивидуалним 

планом заштите 

 

По завршетку трајања ИПЗ 

 

Богољуб Ђукић 

Александра Трајковић 

Марта Мишковић 

Слободанка Динић 

 

Сазивање састанака 
jедном месечно или чешће по 

потреби 

 

Богољуб Ђукић 

 

 

 

Вођење записника 

 

током школске године 

 

Тамара Ненадић 

 

 

Предлагање радионица, 

предавања,  спортских  

активности, израда паноа у 

циљу смањења насиља 

 

током школске године 

 

Слободанка Динић, 

Саша Катанић 

Марија Станковић 

Јелена Здравковић 

 

Чување документације 

 

током школске године Марта Мишковић 

У школској 2019/2020. години није пријављен ниједан случај дискриминаторног 

понашања, а против ученика није вођен ниједан васпитно-дисциплински поступак, као ни 

против запослених.  

У оквиру часова одељенског старешине ученици се упознају са дискриминаторним 

понашањем и правилима у школи.  

У школи постоји сва потребна документација неопходна за спровођење Протокола (Кућни 

ред и Статут школе, правилници). Сви актери школе су упознати са Правилником и 

умрежавањем свих кључних носиоца превенције дискриминације и насиља (Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће). Организује се дежурство наставника 

и помоћно - техничког особља ради осигурања безбедности ученика у школи и дворишту. 



 ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ   ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

67 

 

Редовно се води књига дежурстава у коју се бележе све активности везане за нарушавање реда. 

Остварује се сарадња са МУП-ом (око регулације саобраћаја око школе, дежурства приликом 

школских забава и осталих манифестација). Сарађује се са Центром за социјални рад. 

Организују се разноврсне ваннаставне активности у оквиру школе у смислу осмишљавања 

слободног времена ученика као и предавања стручњака из других институција. Израђују се 

панои на тему толеранције, ненасиља и  учествује у хуманитарним акцијама са циљем да се код 

ученика развије емпатија и солидарност.  

ПРЕВЕНЦИЈА 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, у 

смислу овог акта, јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик 

дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство 

личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим негативним 

последицама на лица, групу лица, односно установу. 

Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, 

кроз једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације: 

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на све 

облике дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности; 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, 

спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности; 

3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и 

ван ње (спољашња заштита – породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган 

унутрашњих послова, центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за 

послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Повереник, Заштитник грађана, 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, 

поступају хитно, ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању дискриминаторног 

понашања. 

Задаци у области превенције: 

 Упознавање са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

 Израда програма превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности  
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 Дефинисање улога и одговорности у примени Правилника 

 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

 Организовање обука за запослене 

 Организовање презентација, трибина, предавања о спречавању дискриминације и 

насиља 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

 Умрежавање свих кључних носилаца превенције (Савет родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент, Наставничко веће) 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ:  

 Формирање Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља 

 Упознавање свих актера школе са протоколом за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и Правилником о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности. 

 Редовно обавештавање директор, наставничког већа, Школског одбора, Савета 

родитеља о превентивним и интервентним активностима и реализацији Програма 

превенције дискриминаторног понашања и вређења угледа, части или достојанства 

 Анализа безбедности и насиља у школи  

 Доношење правила понашања и формирање унутрашње и спољашње заштитне 

мреже 

 Израда листе за евиденцију насилног и дискриминаторног понашања 

 Редовно стручно усавршавање професора 

 Развијање способности и вештина запослених, ученика, родитеља за решавање 

сукоба и интервенисање у ситуацијама дискриминације и насиља 

 Учествовање ученика у хуманитарним акцијама, са циљем да се код њих развије 

емпатија и солидарност 

 Учешће ученика у планирању и реализацији различитих активности које имају за 

циљ превенцију дискриминације и насиља 

 Утврђено је да се насилни облици понашања дешавају између ученика за време 

одмора па се обезбеђују ризична места у оквиру зграде и дворишта у ризичним периодима 

дана и појачавају дежурства наставника који имају искуства у раду на превенцији и 

сузбијању насиља 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 
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 Сарадња са родитељима, Саветом  родитеља, Школским одбором 

 Сарадња са установама, институцијама и службама ван школе које могу да 

помогну у превазилажењу проблема насиља у школи 

Предмети из којих се реализују превентивне активности су грађанско васпитање и верска 

настава. 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или 

достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, 

хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или 

других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, 

раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и 

културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима. 

               У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно 

понашање, и то, када се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању 

(дете–дете, ученик–ученик, одрасли–одрасли; учесник у образовању – запослени; учесник у 

образовању – родитељ; учесник у образовању – треће лице у установи); запосленог (запослени 

– учесник у образовању, запослени–родитељ, запослени–запослени, запослени – треће лице); 

родитеља (родитељ – учесник у образовању, родитељ–родитељ, родитељ–запослени, родитељ – 

треће лице); треће лице (треће лице – учесник у образовању, треће лице – родитељ, треће лице – 

запослени; треће лице – треће лице). 

Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је 

утврђена, предузму мере и активности у установи према учеснику у образовању прописане 

Законом. 

Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према 

запосленом, родитељу и трећем лицу као извршиоцу дискриминације и пријави 

дискриминацију надлежним државним органима, органима аутономне покрајине и локалне 

самоуправе. 

У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у 

дисциплинском поступку. 

Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог 

детета које је ученик школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају 

када је родитељ извршилац дискриминације, одговорност се утврђује пред Повереником или у 

судском поступку. 
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Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у 

поступку пред Повереником или у судском поступку. 

Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја. 

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од 

стране учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења 

васпитно-дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору 

установе у време образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере 

појачаног васпитног рада, покреће, води и окончава васпитно-дисциплински поступак. 

Уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног 

понашања, у зависности од: 

I  УЗРАСТА УЧЕСНИКА: 

Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: 

лице у односу на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према 

млађем лицу и групе лица према лицу, односно групи лица, и то: 

(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (дете– дете, 

ученик–ученик, одрасли–одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво; 

(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем 

лицу, квалификује се као други ниво; 

(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој 

групи, квалификује се као трећи ниво. 

II ИНТЕНЗИТЕТA, ТРАЈАЊA И УЧЕСТАЛОСТИ ДИСКРИМИНАТОРНОГ 

ПОНАШАЊА 

Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, 

односно лица са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској 

припадности или етничком пореклу, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, 

имовном стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 

инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

III  УЗНЕМИРАВАЊА И ПОНИЖАВАЈУЋЕГ ПОСТУПАЊА 

Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних 

порука или предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са 

сигурношћу може закључити да вређају њихово достојанство на основу личног својства, 

проузрокују осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх или 

непријатељство, односно ствара понижавајуће и увредљиво окружење. 
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Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, 

односно дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација 

другог нивоа. 

Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, 

понижавајуће и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања 

или одбацивања лица или групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као 

дискриминација трећег нивоа. 

IV  ПОСЛЕДИЦA ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до 

угрожавања физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га 

квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена 

служба, установа социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна школска управа 

Министарства, јединица локалне самоуправе, Повереник, правосудни органи и др.) тим за 

заштиту га увек квалификује као трећи ниво дискриминације. 

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ 

Установа поступа у складу са овим актом увек када је учесник у образовању 

дискриминисано лице, извршилац дискриминације, односно сведок. 

Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на 

основу сумње или информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. 

Информација може да се добије непосредно – усмено, у писаном облику, коришћењем 

дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању или 

посредно – од његовог родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као и на 

основу анонимне пријаве. 

Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или се 

догодило обавља се прикупљањем информација – директно или индиректно. Циљ проверавања 

информације јесте утврђивање одлучујућих чињеница на основу којих се потврђује или 

одбацује сумња на дискриминаторско поступање. Током прикупљања информација поштују се 

принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује 

малолетно лице – дете и ученик. 

2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника јесте обавеза свих 

запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог, дежурног наставника, 
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односно васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све активности, раздвоји и 

смири учеснике. 

3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза установе. Одмах након заустављања 

сукоба учесника – детета или ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца 

дискриминације) установа обавештава и позива родитеља на пријављени број контакт 

телефона. Уколико родитељ није доступан, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 

4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у установи ради: 

разјашњавања околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа 

дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања 

конфузије и спречавања некоординисане акције. Нивои дискриминације, на основу овог акта, за 

учесника у образовању су: први, други и најтежи – трећи ниво. Процену нивоа увек врши тим 

за заштиту. Да би извршио правилну процену, тим за заштиту прикупља све релевантне податке, 

консултује, осим директора, одељењског старешину, дежурног наставника, односно васпитача, 

радника обезбеђења, другог запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим 

за заштиту информише родитеље и укључује их у појачан васпитни рад и план заштите од 

дискриминације. 

5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое 

дискриминације. План заштите од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког 

од нивоа и за све учеснике – дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План 

заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и нивоа 

дискриминације, последица по лице и колектив и сл. 

За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву 

надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство – надлежну 

школску управу, у року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, 

осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде 

угрожен најбољи интерес детета и ученика. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако постоји 

сумња или је утврђено да је директор извршилац дискриминације. У том случају комуникацију 

са медијима остварује председник органа управљања. 

6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, 

васпитач, тим за заштиту, психолог и педагог, ако нису чланови тима) ради провере успешности, 

даљег планирања заштите и других активности установе. Установа прати понашање учесника у 

образовању које је дискриминисано лице и које је извршилац дискриминације, али и оних који 

су индиректно били укључени (сведоци). 
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Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. 

Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

ЗАПОСЛЕНОГ ПРЕМА УЧЕСНИКУ У ОБРАЗОВАЊУ 

Установа поступа у складу са Законом и овим актом када је запослени извршилац 

дискриминације, а дискриминисано лице, односно сведок–учесник у образовању. 

Редослед поступања у интервенцији је: 

1) Заустављање дискриминаторног понашања је обавеза сваког лица које има сазнање о 

дискриминаторном понашању да реагује прекидањем таквог поступања запосленог и 

позивањем помоћи. 

2) Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у 

образовању. 

3) Обавештавање и позивање родитеља и информисање васпитача, односно одељењског 

старешине одвија се паралелно са заустављањем поступања и смиривањем учесника, са 

најминималнијим временским размацима. 

4) Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се 

прикупљају информације о дискриминаторском поступању запосленог и на основу релевантних 

чињеница предузимају мере у складу са Законом. Тим за заштиту предузима мере и активности 

у односу на дискриминисано лице, односно лица – учесника у образовању. 

5) Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних 

чињеница за доношење плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера за учесника 

у образовању као дискриминисано лице. Тим за заштиту по потреби обавља консултације са 

одговарајућим стручњацима и установама и укључује надлежне службе. Одељењски старешина, 

у сарадњи са тимом, информише родитеље и укључује их даље у васпитни рад или план 

заштите. 

6) Обавештавање Министарства – надлежне школске управе, од стране директора 

установе у року од 24 сата од извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном понашању 

запосленог према учеснику у образовању и на основу релевантних чињеница покреће и води 

дисциплински поступак. 

7) Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и 

сведоку–учеснику у образовању врши се континуирано 

У случају када дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у 

установи, кораци су исти, уз обавезу установе да поднесе притужбу Поверенику. 
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Уколико се сумња у дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује 

Министарству. 

Сегрегација представља издвајање учесника у образовању на основу личног својства. 

У зависности од врстe сегрегације прописане Правилником, тим за заштиту и тим за 

инклузивно образовање у сарадњи спроводе следеће активности које су обавезни део плана 

десегрегације, а које су усмерене на појединачно дете и ученика: 

– израда плана подршке за свако дете и ученика који је био изложен сегрегацији и који 

треба да буде премештен у другу групу или одељење, другу школу. Установа израђује план 

транзиције, обезбеђује мере психосоцијалне подршке у циљу развијања самопоуздања, 

самопоштовања, комуникационих вештина, организује мере индивидуализације, по потреби 

израђује индивидуални образовни план, а на основу претходно остварених, евидентираних и 

вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила детета и ученика и 

остварује га у сарадњи са родитељем; 

– укључивање детета и ученика који су због свог личног својства били изложени 

сегрегацији у све школске активности, уз извршена прилагођавања на основу плана подршке за 

дете и ученика или индивидуалног образовног плана; 

– организовање интензивног учења (индивидуализована допунска настава, додатна 

настава и индивидуални рад), одговарајуће подршке вршњака деци и ученицима који не познају 

језик наставе (препоручљиво је формирати парове за подршку где ученик који боље зна језик 

може помоћи другом ученику); 

– организовање вршњачког учења, свакодневних заједничких активности и образовно-

васпитног рада са вршњацима из других одељења и израда плана транзиције ка редовним 

одељењима у циљу инклузије; 

– организовање распореда седења деце и ученика у оквиру одељења или групе који 

подразумева честе ротације. 

Задаци у области интервенције: 

 Праћење и вредновање врста и учесталости дискриминације и насиља путем 

запажања и истраживања  

 Евидентирање случајева насиља 

 Сарадња са релевантним службама 

 Рад са ученицима који трпе дискриминацију и насиља 

 Рад са ученицима који врше дискриминацију и насиље 
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 Оснаживање деце која посматрају дискриминацију и насиље за конструктивно 

реаговање 

 Саветодавни рад са родитељима 

ПЛАНИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Планирано је да током следеће године 10 професора прође обуку из области превенције 

дискриминаторног понашања. За школску 2020/21. предложен је следећи семинар: 

 Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације - каталошки број 132, К4, приоритети: 4, 8 сати 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

За ефикасну интервенцију у ситуацијама насиља школа формира унутрашњу заштитну 

мрежу коју чине сви запослени и ученици школе. У оквиру ове мреже функционише и 

вршњачки тим који чине изабрани представници ученика и то: 

1. Јована Ђорђевић IV3 

2. Невена Вучетић IV3 

3. Вања Ристивојевић IV3 

4. Александра Добрић IV3 

5. Jaсмина Павловић, професор, координатор ШП 

Унутрашња заштитна мрежа се активира онда када професор односно одељењски 

старешина не може сам да реши случај дискриминације или насиља. У оквиру ове мреже 

дефинисане су улоге и одговорности запослених и ученика када постоји сумња на 

дискриминацију или насиље или се она дешавају. 

У школској 2019/2020. години није пријављен ниједан случај дискриминаторног 

понашања, а против ученика није вођен ниједан васпитно-дисциплински поступак, као ни 

против запослених. 

У оквиру часова одељенског старешине ученици се упознају са дискриминаторним 

понашањем и правилима у школи.  

У школи постоји сва потребна документација неопходна за спровођење Протокола (Кућни 

ред и Статут школе, правилници). Сви актери школе су упознати са Правилником и 

умрежавањем свих кључних носиоца превенције дискриминације и насиља (Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће). Организује се дежурство наставника 

и помоћно - техничког особља ради осигурања безбедности ученика у школи и дворишту. 

Редовно се води књига дежурстава у коју се бележе све активности везане за нарушавање реда. 
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Остварује се сарадња са МУП-ом (око регулације саобраћаја око школе, дежурства приликом 

школских забава и осталих манифестација). Сарађује се са Центром за социјални рад. 

Организују се разноврсне ваннаставне активности у оквиру школе у смислу осмишљавања 

слободног времена ученика као и предавања стручњака из других институција. Израђују се 

панои на тему толеранције, ненасиља и  учествује у хуманитарним акцијама са циљем да се код 

ученика развије емпатија и солидарност.  

ПРЕВЕНЦИЈА 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, у 

смислу овог акта, јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик 

дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство 

личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим негативним 

последицама на лица, групу лица, односно установу. 

Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, 

кроз једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације: 

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на све 

облике дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности; 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, 

спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности; 

3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и 

ван ње (спољашња заштита – породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган 

унутрашњих послова, центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за 

послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Повереник, Заштитник грађана, 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, 

поступају хитно, ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању дискриминаторног 

понашања. 

Задаци у области превенције: 

 Упознавање са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

 Израда програма превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности  
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 Дефинисање улога и одговорности у примени Правилника 

 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

 Организовање обука за запослене 

 Организовање презентација, трибина, предавања о спречавању дискриминације и 

насиља 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

 Умрежавање свих кључних носилаца превенције (Савет родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент, Наставничко веће) 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ:  

 Формирање Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља 

 Упознавање свих актера школе са протоколом за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и Правилником о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности. 

 Редовно обавештавање директор, наставничког већа, Школског одбора, Савета 

родитеља о превентивним и интервентним активностима и реализацији Програма 

превенције дискриминаторног понашања и вређења угледа, части или достојанства 

 Анализа безбедности и насиља у школи  

 Доношење правила понашања и формирање унутрашње и спољашње заштитне 

мреже 

 Израда листе за евиденцију насилног и дискриминаторног понашања 

 Редовно стручно усавршавање професора 

 Развијање способности и вештина запослених, ученика, родитеља за решавање 

сукоба и интервенисање у ситуацијама дискриминације и насиља 

 Учествовање ученика у хуманитарним акцијама, са циљем да се код њих развије 

емпатија и солидарност 

 Учешће ученика у планирању и реализацији различитих активности које имају за 

циљ превенцију дискриминације и насиља 

 Утврђено је да се насилни облици понашања дешавају између ученика за време 

одмора па се обезбеђују ризична места у оквиру зграде и дворишта у ризичним периодима 

дана и појачавају дежурства наставника који имају искуства у раду на превенцији и 

сузбијању насиља 
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 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

 Сарадња са родитељима, Саветом  родитеља, Школским одбором 

 Сарадња са установама, институцијама и службама ван школе које могу да 

помогну у превазилажењу проблема насиља у школи 

Предмети из којих се реализују превентивне активности су грађанско васпитање и верска 

настава. 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или 

достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, 

хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или 

других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, 

раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и 

културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима. 

У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно 

понашање, и то, када се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању 

(дете–дете, ученик–ученик, одрасли–одрасли; учесник у образовању – запослени; учесник у 

образовању – родитељ; учесник у образовању – треће лице у установи); запосленог (запослени 

– учесник у образовању, запослени–родитељ, запослени–запослени, запослени – треће лице); 

родитеља (родитељ – учесник у образовању, родитељ–родитељ, родитељ–запослени, родитељ – 

треће лице); треће лице (треће лице – учесник у образовању, треће лице – родитељ, треће лице – 

запослени; треће лице – треће лице). 

Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је 

утврђена, предузму мере и активности у установи према учеснику у образовању прописане 

Законом. 

Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према 

запосленом, родитељу и трећем лицу као извршиоцу дискриминације и пријави 

дискриминацију надлежним државним органима, органима аутономне покрајине и локалне 

самоуправе. 

У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у 

дисциплинском поступку. 

Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог 

детета које је ученик школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају 
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када је родитељ извршилац дискриминације, одговорност се утврђује пред Повереником или у 

судском поступку. 

Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у 

поступку пред Повереником или у судском поступку. 

Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја. 

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од 

стране учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења 

васпитно-дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору 

установе у време образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере 

појачаног васпитног рада, покреће, води и окончава васпитно-дисциплински поступак. 

Уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног 

понашања, у зависности од: 

I  УЗРАСТА УЧЕСНИКА: 

Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: 

лице у односу на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према 

млађем лицу и групе лица према лицу, односно групи лица, и то: 

(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (дете– дете, 

ученик–ученик, одрасли–одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво; 

(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем 

лицу, квалификује се као други ниво; 

(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој 

групи, квалификује се као трећи ниво. 

II ИНТЕНЗИТЕТA, ТРАЈАЊA И УЧЕСТАЛОСТИ ДИСКРИМИНАТОРНОГ 

ПОНАШАЊА 

Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, 

односно лица са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској 

припадности или етничком пореклу, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, 

имовном стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 

инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

III  УЗНЕМИРАВАЊА И ПОНИЖАВАЈУЋЕГ ПОСТУПАЊА 

Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних 

порука или предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са 

сигурношћу може закључити да вређају њихово достојанство на основу личног својства, 
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проузрокују осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх или 

непријатељство, односно ствара понижавајуће и увредљиво окружење. 

Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, 

односно дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација 

другог нивоа. 

Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, 

понижавајуће и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања 

или одбацивања лица или групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као 

дискриминација трећег нивоа. 

IV  ПОСЛЕДИЦA ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до 

угрожавања физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га 

квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена 

служба, установа социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна школска управа 

Министарства, јединица локалне самоуправе, Повереник, правосудни органи и др.) тим за 

заштиту га увек квалификује као трећи ниво дискриминације. 
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УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ УНУТАР УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ 

професор 
дежурни 

професор 

одељењски 

старешина 
члан тима 

помоћно – 

техничко 

особље 

ученици 

 

- уочава и 

пријављује 

случај 

- покреће 

процес заштите 

ученика 

(реагује одмах 

у случају 

насилног 

понашања 

користећи неку 

од стратегија) 

- обавештава 

одељењског 

старешину о 

случају 

- евидентира 

случај 

- сарађује са 

другима који 

треба да 

обезбеде 

заштиту 

 

- дежура у 

складу са 

распоредом 

- уочава и 

пријављује 

случај 

- покреће 

процес заштите 

ученика 

(реагује одмах 

у случају 

насилног 

понашања 

користећи неку 

од стратегија) 

-обавештава 

одељењског 

старешину о 

случају 

- евидентира 

случај 

- сарађује са 

Тимом за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

 

- уочава 

случајеве 

насилног 

понашања 

- покреће 

процес заштите 

ученика 

(реагује одмах 

у случају 

насилног 

понашања 

користећи неку 

од стратегија, 

учествује у 

процесу 

заштите, 

разговара са 

учесницима 

насиља) 

- информише 

родитеље и 

сарађује са 

њима 

- сарађује са 

Тимом за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

- евидентира 

случај 

- по потреби 

комуницира 

сарелевантним 

установама 

 

 

- уочава 

случајеве 

насилног 

понашања 

- покреће 

процес заштите 

ученика 

(реагује одмах 

у случају 

насилног 

понашања 

користећи неку 

од стратегија) 

-обавештава 

одељењског 

старешину и 

сарађује са 

њим, по 

потреби и са 

родитељима 

- обавља 

консултације 

- сарађује са 

другим 

установама које 

треба да 

обезбеде 

заштиту 

- пружа помоћ 

и подршку 

ученицима, 

вршњачком 

тиму, 

професорима 

- разматра 

случај (2. и 3. 

ниво ризика) и 

осмишљава 

стратегије за 

поступање 

- евидентира 

случај 

- предлаже 

заштитне мере, 

прати ефекте 

предузетих 

мера 

 

 

 

- дежура по 

распореду 

- прекида 

насиље 

- уочава и 

пријављује 

случајеве 

насилног 

понашања 

 

 

члан 

вршњачког 

тима: 

- уочава 

случајеве 

насилног 

понашања 

- реагује 

одмах 

-евидентира 

случај 

- за теже 

случајеве 

консултује 

члана 

школског 

тима 

- учествује у 

мерама 

заштите 

 

ученик: 

- уочава 

случајеве 

насилног 

понашања 

- пријављује 

случајеве 

насилног 

понашања 

- учествује у 

мерама 

заштите 
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У школи постоји видео надзор у циљу повећања безбедности ученика. Школа нема плаћено 

обезбеђење. 

Ове школске године поново је уписано подручно одељење Хемијско – технолошке школе, смер 

пољопривредни техничар, у Великом Шиљеговцу. Због физичке удаљености од матичне школе, као и 

боље безбедности, формирана је унутрашња заштитна мрежа од запослених у ОШ у Шиљеговцу (у 

чијим се просторијама налази  одељење ХТШ). Мрежу чине: 

1.  Драган Игњатовић – директор ОШ 

2.  Есад Попара -  педагог 

3.  Томислав Степановић -  наставник 

4.  Наташа Ђорђевић – наставник 

5.  Лела Јанковић – наставник 

У случају насиља, чланови унутрашње заштитне мреже из ОШ су у обавези да одмах обавесте 

директора Хемијско-технолошке школе. 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

Уколико Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља процени да је реч о тежем 

облику насиља (трећи ниво) или сумња да се насиље дешава ван школе или од стране одрасле особе, 

обавезан је да укључи друге институције из локалне заједнице (МУП, Центар за социјални рад, 

здравствене службе) и тада се активира спољашња заштитна мрежа. Начини и поступци ових система 

дефинисани су Општим и посебним протоколом за заштиту деце од насиља  и Правилником 

превенције дискриминаторног понашања и вређења угледа, части или достојанства 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

У случајевима насиља родитељи ученика који врши или над којим се врши дискриминација или 

насиље позивају се да учествују у разговору и решавању настале ситуације. Након тога се  родитељи  

обавезују да чешће долазе у школу код одељенског старешине или стручне службе како би редовно 

били информисани о понашању и учењу своје деце. Оваква активност има позитиван ефекат и код 

ученика и код родитеља јер  родитељи добијају значајне информације о животу и раду детета у 

школи. Заједничке активности доприносе позитивној промени у понашању код већине ученика.  

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА 

Евиденцију о случајевима дискриминације или насиља (образац договорен на нивоу школе) 

води професор, одељењски старешина и Тим за заштиту када се укључује у интервенисање.  
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Одељењски старешина, бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност 

предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком 

предвиђеном програмом заштите. 

О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију 

(службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим радњама 

и др.) води, чува и анализира за потребе установе психолог. 

Тим за заштиту периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилног 

понашања, како би се пратило стање безбедности у школи и изабрале адекватне превентивне и 

интервентне мере и о томе води записник. Тим извештава директора школе два пута годишње о 

спровођењу Програма превенције дискриминаторног понашања и вређења угледа, части или 

достојанства 

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 
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19.ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: Образовна постигнућа ученика 

 

Снаге 
 Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 

 Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним 

циљевима. 

 

Слабости 
 Недовољна посећеност часовима допунске наставе. 

 Стагнирање успеха постигнутог на матурском/завршном испиту. 

 

Развојни циљ 1: Континуирано доприношење бољим образовним постигнућима ученика 

Задатак Активнос

т 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

1.1. Остваривање 

постигнућа код ученика 

којима је потребна додатна 

образовна подршка, у 

складу са индивидуалним 

циљевима учења одн. 

прилагођеним образовним 

стандардима 

1.1.1. Идентификовање ученика 

којима је потребна додатна 

образовна подршка 

Одељењски 

старешина, 

предметни 
наставници 

Септембар и 

октобар сваке 

школске године 

 

Идентификовани 

ученици 

 

Евиденција 

наставника 

1.1.2. Израда педагошког 

профила (према стандардима 

ИОП-а) 

предметни 

наставници, Тим за 

ИОП 

Октобар и 

новембар сваке 

школске године 

 

Израђен педагошки 

профил 

Педагошки профил, 

Извештај тима за 

ИОП 

 

1.1.3. Рад са ученицима који ма 

је потребна додатна образовна 

подршка 

 

Предметни 

наставници 

 

Током сваке 

школске године 

 

Постигнућа ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

 

 

Књига евиденције 

1.2. Укључивање ученика у 

допунску наставу у складу са 

њиховим потребама 

 

1.2.1.Идентификација ученика за 

допунску наставу 

Одељењски 

старешина, 

предметни 
наставници 

Септембар и 

октобар сваке 

школске године 

 

Идентификовани 

ученици 

 

Књига евиденције 
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1.2. Укључивање ученика 

у допунску наставу у 

складу са њиховим 

потребама 

 

1.2.2. Организација допунске 

наставе 

Предметни 

наставници, 

одељењски 
старешина 

Октобар и 

новембар 

сваке школске 

године 

 

Организована 

допунска 

настава 

 

Распоред 

допунске 

наставе 

1.2.3.Рад са ученицима који 

похађају допунску наставу 
Предметни 

наставници 

Током сваке 

школске 

године 

 

Постигнућа 

ученика 

 

Књига евиденције 

1.3. Напредовање у учењу 

код ученика који похађају 

допунску наставу 

 

1.3.1.Вредновање рада ученика 

који похађају допунску 

наставу 

 

Предметни 

наставници 

 

Током сваке 

школске 

године 

Побољшање 

постигнућа 

ученика који 

похађају допунску 

наставу 

 

 

Књига евиденције 

1.4.Реализација 

квалитетног програма 

припреме ученика за 

матурски и завршни 

испит 

1.4.1.Организација припремне 

наставе за матурски и завршни 

испит 

 

Предметни 

наставници 

Четврти 

класификациони 

период сваке 
школске године 

 

Организоавана 

припремна 

настава 

 

Распоред 

припремне 

наставе 

1.4.2.Континуирана 

реализација припремне 

настава 

 

Предметни 

наставници 

Четврти 

класификациони 

период сваке 
школске године 

Реализовани 

часови 

припремне 

наставе 

 

Књига евиденције 
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У Хемијско-технолошкој школи полажу се МАТУРСКИ и ЗАВРШНИ испити у складу са 

Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о полагању испита, Наставним 

програмом и Приручником о полагању матурског, односно завршног испита за одређени образовни 

профил. 

Заједнички део Матурског испита  код четворогодишњих образовних профила је:  Писмени 

испит из српског језика и књижевности, који се полаже писмено према програму који су ученици 

остварили током школовања. 

 Посебан део обухвата Матурски практичан рад са усменом провером знања и усмени испит 

из Изборног предмета, који важи за сваки образовни профил осим за прехрамбеног и 

пољопривредног техничара који полажу Испит за проверу стручно-теоријског знања. 

Завршни испити код трогодишњих образовних профила полажу се на основу Приручника за 

полагање завршних испита. 

Након полагања матурског и завршног испита врши се анализа резултата. Резултати се 

верификују на Испитном одбору кога чине сви чланови комисија а разматрају се на Наставничком 

већу, Савету родитеља и Школском одбору, као саставни део Извештаја о реализацији плана рада 

Школе. 

На основу резултата матурског и завршног испита предвиђају се активности у циљу 

побољшања резултата у наредној школској години. 

Активност 
Носиоци 

активности 
Динамика Извори доказа 

Информисање 

ученика завршних 

разреда о полагању 

матурског и 

завршног испита 

 

Представник 

испитног одбора 

Одељењски 

старешина 

Почетак другог 

полугодишта 

Евиденција у 

дневнику образовно 

васпитног рада 

Упознавање 

родитеља на 

родитељским 

састанцима са 

полагањем 

матурског и 

завршног испита 

Одељењски 

старешина 

Наставник који 

учествује комисији 

матурског и 

завршног испита 

Почетак другог 

полугодишта 

Записник са 

родитељског 

састанка 

20. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА 

ОДРЕЂЕНИ НИВО И ВРСТА ОБРАЗОВАЊА (МАТУРСКИ И 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ) 
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Упознавање Савета 

родитеља са 

концептом 

матурског и 

завршног испита 

 

 

Директор 

 

Почетак 

другог полугодишта 

 

Записник са Савета 

родитеља 

Формирање 

Испитног одбора за 

спровођење 

матурског и 

завршног испита 

 

 

Наставничко веће 

 

Новембар текуће 

школске године 

Записник са 

седнице 

Наставничког већа 

Формирање и 

усвајање испитних 

питања из Изборних 

предмета и тема 

Матурски рад  

 

Стручна већа 

Наставничко веће 

 

Крај првог 

полугодишта текуће 

школске године 

Записници са 

Стручних већа и 

седнице 

Наставничког већа 

Одређивање 

ментора за 

припрему ученика 

за матурски и 

завршни испит 

 

 

         Директор 

 

Крај првог 

полугодишта текуће 

школске године 

 

 

Решење директора 

Израда и 

објављивање 

распореда 

припремне наставе 

за матурски и 

завршни испит 

 

 

Директор Април текуће 

године 

Распоред 

припремне наставе 

Одржавање 

четвртог писменог 

задатка као пробног 

писменог испита из 

Српског језика и 

књижевности 

 

 

Предметни 

професори 

Април текуће 

године 
Књига евиденције 

Реализација 

припремне наставе 

 

Ментори 

 

Април – мај    

текуће године 

Књига евиденције 

осталих облика 

образовно 

васпитног рада 

Одређивање лица за 

умножавање тестова 

 

Директор 

 

Мај   текуће године 

 

 

Решење директора 

Обезбеђење 

материјалних и 

техничких услова за 

спровођење 

матурског и 

завршног испита 

 

Директор 

Лице задужено са 

спровођење 

матурских и 

завршних испита 

 

 

 

Јуни текуће године 

У школи се 

остварују сви 

услови за 

спровођење 

матурских и 

завршних испита 
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21.ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: ЕТОС 

 

 

 

Снаге 

 Постоје јасна правила понашања ученика и наставника у школи. 

 У школи функционише мрежа за реаговање против насиља у складу са Посебним протоколом о заштити 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. 

 У уређењу школског простора присутни су ученички радови. 

 Школа сарађује са локалном заједницом. 

 У школи се организују различите школске активности за ученике у којима свако може имати прилику да 

постигне резултате/успех. 

Слабости  Недоследност у поштовању прописаних норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. 

 

 

 

Стратешки циљеви 

 

1. Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и запослених истицањем њених основних и посебних 

обележја, промоцијом постигнућа ученика и резултатима рада наставника, као и подизањем нивоа културе 

понашања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна област  ETОС 
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Задатак 1. 
Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у школи. 

Активности 
Носиоци активности 

/ партнери 
Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

Активност 1.1.1 Успешна 

комуникација – повећати 

проток и доступност 

информација свим 

запосленима и ученицима 

Запослени 

Ученици 

Континуирано током 

школске године 

Објављивање и 

прослеђивање 

информација 

Резултати анкета Извештаји 

Активност 1.1.2 Редовно 

извештавање о учешћу 

чланова колектива и ученика 

у школским активностима 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Реализатори 

активности 

Континуирано, на 

седницама Одељенских 

већа 

Објављивање и 

прослеђивање 

информација 

Резултати анкета 

Активност 1.1.3 Архивирање 

новинских чланака, радио и 

ТВ емисија о школи 

Тим за културне и 

спортске 

манифестације 

Новинарска 

секција 

Током школске године 

Приказ истих на 

седницама 

Наставничких 

већа или у данима 

које школа 

обележава као 

значајне 

Извештаји 

Активност 1.1.4 

Наставити са досадашњом 

праксом награђивања и 

мотивисања ученика и 

наставника 

Управа школе 

Председници 

синдиката 

Чланови актива 

 

Током школске године 

Приказ истих на 

седницама 

Наставничких 

већа 

Извештаји 

 

Активност 1.1.5. 

Учесталије организовање 

екскурзија, излета и дружења 

за све запослене 

 

Директор 

Запослени 

Током школске 

године 

Реализоване  екскурзије 

и излети на годишњем 

нивоу 

Извештаји  

Фотографије 

Активност 1.1.6. 

Хуманитарно-еколошка  

 

Ученици, родитељи 

, наставници 

Током школске 

године 

Подизање свести 

ученика о очувању 

животне средине 

.Прикушпљена средстав 

за рециклажу. 

Извештаји 

Фотографије 
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Задатак 2. 

Подршка и помоћ локалне заједнице, родитеља и Школског одбора у промоцији школе. 

Активности 
Носиоци активности / 

партнери 
Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

Активност 1.2.1 
Организовање 

продајних изложби, 
приредби и радних 

акција 

Ученици 
Родитељи 
Запослени 

Током празника 
предвиђених 

акционим планом 

Извештај садржи 
опис свих изложби, 
приредби и радних 

акција које су 
организоване 

Извештаји 
Записници 

Активност 1.2.2 
Израда промотивног 
и презентационог 
материјала везаног 
за школу у циљу 
боље промоције 

Директор 
Психолог 
Запослени 

Континуирано 
током школске 

године 

Урађен 
презентациони и 
промо материјал 

Фотографије Промотивни и 
презентациони материјал 

 

 

 

Задатак 3. 

Презентовати школу преко званичног Веб – cajтa; делове сајта превести на енглески језик; редовно ажурирати 

информације 

Активности 
Носиоци активности / 

партнери 
Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

Активност 1.3.1 
Оформити WEB 

редакцију (за 
постављање вести и 

обавештења, праћењењ 
догађаја и 

активности.Поделити 
одговорности 

члановима Тима за 

 

Наставници   

информатичког 

образовања 

 

Наставници српског 

језика и Књижевности 

 

 

Континуирано током 

школске године 

 

Официјални сајт школе 

се редовно ажурира и 

обнавља 

Школски сајт 
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редовно одржавање Наставници енглеског 

Активност 1.3.2 
Унапређење идејног 

решења сајта 

Наставници 
информатике Запослени 

Континуирано током 
школске године 

Направљено је 
побољшање школског 

сајта 
Школски сајт 

Активност 1.3.3  
Превођење делова 
сајта на енглески језик 

Наставници енглеског 
језика 

Континуирано током 
школске године 

Најзначајнији делови 
сајта су преведени на 

енглески и 
немачкијезик 

Школски сајт 

Активност 1.3.4 
Извештај о 
реализацији 

Председник Тима 
На крају школске 

године 

Постоје извештаји о 
унапређењу сајта на 

годишњем нивоу 
Извештај Тима 

 

Задатак 4. 

Проширити сарадњу школе са школама у окружењу. 

Активности 
Носиоци активности / 

партнери 
Време реализације Критеријум успеха Извор доказа 

Активност 1.4.1 

Направити 

договоре у 

вези посета 

школе 

другим школама 

Директор школе 

Наставници 

Психолог 

У току 

школске 

године. 

Постигнути договори 
о сарадњи и посетама 

Код директора 

Извештај Тима 

Активност 1.4.2 

Адекватно 

представљање 

школе и 

града гостима 

Директор школе 

Наставници 

Ученици 

Психолог 

Током 

наредних 

школских 

година 

Адекватно 

представљена школа 

и 

град Крушевац 

Извештај Тима 

 

 

 



 ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ   ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

92 

 

 

 

 

22.   ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И 

ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

Социјални 

партнери 

План  

активности 

Начин 

реализације 

Носиоци активности Време 

реализације 

 

-Министарство 

просвете 

- Школска управа 

- Заједнице 

стручних школа 

из области  Хемије, 

неметали и 

графичарство; 

Пољопривреда, 

производња и 

прерада 

хране,Трговине, 

угоститељства и 

туризма. 

 

-предлози  и 

верификација  

нових  образованих 

профила у свим 

подручјима рада 

- снимање  часова 

стручних предмета 

из свих подручја 

рада за портал 

Министарства 

просвете за онлине 

наставу 

-израда плана 

републичких 

такмичења 

-реализација 

републичких 

такмичења                                

-усаглашавање 

предлога плана 

уписа 

ученика у I разред  

 

 

 

 

-разговори 

-посете 

-саветовања 

-саветници 

-директор 

-наставници  

-управни одбор Заједнице 

 

 

 

-децембар 

сваке школске 

године 

- октобар, 

децембар 

-март – мај 

сваке школске 

године 

 

Органи и стручне 

службе 

локалне управе 

Града Крушевца  

 

 

-израда предлога 

финансијског плана 

за припрему буџета 

Републике Србије 

-израда 

финансијског плана 

школе 

-финансирање 

текућих расхода 

-капиталне 

инвестиције 

-планирање уписа 

ученика у I разред 

- развојно 

планирање школе 

 

 

 

 

-посете 

-договори 

-извештаји 

 

- стручне службе локалне управе 

-управа школе 

-наставници 

-шеф рачуноводства школе 

 

 

- у току сваке 

школске 

године 
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Полицијска 

управа Крушевац 

 

-учешће 

представниика 

полицијске управе 

Крушевац  у 

спровођењу 

превентивних мера 

за безбедност 

ученика као и 

превенцији 

деликвенције и 

друштвено 

неприхватљивог 

понашања 

-провера 

испуњености услова 

за реализацију 

екскурзије 

-реализација  

заједничких 

пројеката – 

форензика 

 

 

- посете 

- саветовања 

-предавања 

-представници ПУ Крушевац 

-школски полицајац 

-ученици 

- током целе 

школске 

године 

 

 

 

Основне школе у 

Крушевцу  

-промоција школе и 

образовних  

профила 

-учешће на сајму 

професионалне 

оријентације 

 

 

-посете 

-анализе 

-заједничке 

активности 

 

 

-тим за презентацију  

делатност школе  -представници 

основних школа 

Март – април 

сваке школске 

године 

 

Високошколске 

установе у 

Крушевцу и 

окружењу 

-Промоција 

високошколских 

установа – 

професионална 

оријентација 

ученика 

- промоције 

факултета 

-консултације 

 

 

 

-представници високошколских 

установа 

- педагог школе 

-матуранти 

Април-мај 

 

Привредна 

друштва, 

Социјални 

партнери 

-Организација и 

реализација 

практичне 

наставе и наставе у 

блоку и 

 професионалне 

праксе 

- реализација 

наставе по дуалном 

моделу 

- реализација 

практичне 

наставе,наставе у 

блоку 

-наставе по 

дуалноммоделу 

 

  

 

 

-представници привредних 

друштава-организатор практичне 

наставе школе 

У току сваке 

школске 

године 

 

 

 

Центар за стручно 

усавршавање 

 

Научни клуб 

-Перманентно 

стручно 

усавршавање 

наставника и 

директора школе 

-Размена искустава 

у циљу бољег и 

квалитетнијег 

наставног процеса 

-саветовања 

-предавања 

-разговори 

-директор 

-професори опште образовних и 

стручних предмета за све профиле 

У току сваке 

школске 

године 
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Привредна 

комора 

-сарадња у циљу 

верификације нових 

образовних профила 

-саветовања 

-разговори 

 

-директор 

-одговорна лица 

 

У току 

школске 

године 

 

Здравствени 

центар - 

Крушевац 

-организација 

систематских 

прегледа ученика и 

запослених 

-предавања за 

ученике и запослене 

-прегледи ученика 

-предавања 

-едукација  

-лекари Здравственог центра 

Крушевац 

Периодично у 

току сваке  

године 

 

 

 

Културни центар 

Крушевац 

Градска 

библиотека 

-Реализација 

културне 

активности школе, 

представе 

- Коришћење услуга

  

- учешће у 

такмичењима 

позоришних 

представа 

-Наставници драмске секције 

-Ученици 

-Април-мај             

- у току 

школске 

године 

 

 

 

Војска Републике 

Србије 

 

-Помоћ у 

организацији и 

обезбеђивању 

појединих 

манифестација 

 

-саветовања 

-разговори 

-Директор 

-Професори опште образовних 

предмета и стручних предмета за 

све профиле 

-Ученици 

-Управа школе 

 

У току целе 

школске 

године 

 

 

Канцеларија за 

младе и невладине 

организације 

 

 

-Вршњачко 

подучавање, учешће 

у пројектима, 

радионице 

 

 

-саветовање 

-радионице 

- вршњачко 

подучавање 

-Представници удружења и 

организација  

-Психолог школски 

-Ученици 

- У току сваке 

школске 

године по 

плану и 

програму 

 

 

РТК, медији 

 

-Промоција  школе 

 

- израда 

пропагандног 

материјала 

-гостовања 

-интервју 

Тим за презентацију и културну 

делатност школе 

-Представници медија 

-Директор школе 

 

- У току сваке 

школске 

године 

 

Центар за 

социјални рад 

- Подршка 

ученицима и 

породици 

-саветовања -психолог школе 

-надлежна лица центра за 

социјални рад 

- У току сваке 

школске 

године 

 

Црвени Крст 

- Акција 

добровољног 

давања крви 

-добровољно 

давање крви 

-запослени у школи 

-ученици 

- У току сваке 

школске 

године 

 

Спортски центар 

Напредак 

- Бољи квалитет 

физичке културе и 

унапређење спорта 

 

-тренинзи 

-ученици 

-наставници физичког васпитања 

- У току сваке 

школске 

године 

Туристичка 

организација 

Крушевац 

 

-сарадња у циљу 

промовисања нових 

образовних профила  

-разговори 

-посете 

-наставници подручја рада 

трговина,туризам,угоститељство  

У току целе 

школске 

године 

Народни музеј 

Крушевац 

-поставка музеја 

хемије 

-саветовања 

-разговори 

-управа школе 

-наставници хемије 

-ученици 

У току 

школске 

године 
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ 

ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Планира се сарадња са: 

 Министарство просвете, Школска управа, Заједнице стручних школа из области  Хемије, 

неметали и графичарство; Пољопривреда, производња и прерада хране,Трговине, 

угоститељства и туризма. 

 Органи и стручне службе локалне управе Града Крушевца  

 Полицијска управа Крушевац 

 Основне школе у Крушевцу 

 Високошколске установе у Крушевцу и окружењу 

 Привредна друштва, социјални партнери 

 Центар за стручно усавршање 

 Научни клуб 

 Привредна комора 

 Здравствени центар Крушевац 

 Културни центар Крушевац, градска библиотека 

 Војска Републике Србије 

 Канцеларија за младе и невладине организације 

 Медији, РТК 

 Центар за социјални рад 

 Црвени крст 

 Спортски центар Напредак 

 Туристичка организација Крушевац 

 Народни музеј Крушевац 
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23.ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снаге 

 Директор организује несметано одвијање рада у школи у складу са јасним процедурама и  носиоцима 

одговорности и са утврђеним распоредом задужења и задацима запослених 

 У школи су формирани тимови и стручна тела и директор учествује у њиховом раду 

 Директор ствара услове за учешће ученика у одлучивању о организацији рада, а у процесу доношења одлука уважава 

предлоге родитеља 

 Рад стручних органа и тимова у школи је организован, уз учешће директора и укључивање запослених у процес 

доношења одлука 

 Школа остварује добру сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом и обезбеђује 

остваривање заједничких циљева који доприносе развоју школе и задовољењу потреба ученика 

 Педагошко-инструктивни рад у школи реализују директор и педагог, у складу са планом рада и потребама  школе 

 Рад и лидерско деловање деловање директора омогућава развој школе 

 Наставници и стручни сарадници се стручно усавршавају у складу са могућностима школе 

 Школа има годишњи план стручног усавршавања запослених 

 Школа је опремљена потребним наставним средствима за извођење квалитетне наставе 

 Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остваривања циљева наставе и учења 

 

Слабости 
 Резултати праћења и вредновања у настави не користе се довољно за унапређивање образовно-васпитног рада 

 Недовољно коришћење наставних средстава у циљу побољшања квалитета наставе 
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Развојни циљ 1: Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

 

1.1. Стварање услова за 

континуирано праћење и 

вредновање дигиталне 

зрелости школе 

1.1.1.Праћење новина у 

примени инструмената за 

самоевалуацију и процену 

дигиталне зрелости школе 

 

Тим за 

самовредновање 

 

током 

развојног 

периода 

учествовање у 

селфи 

истраживању 

 

уверење о 

учешћу 

 

1.1.2. Учествовање у процесу 

самовредновања дигиталне 

зрелости школе употребом 

Селфи инструмената 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

током 

развојног 

периода 

 

дигитална 

зрелост 

школе 

уверење о 

учешћу, 

извештај о 

тренутном 

стању 
развоја са 

Селфи 
платформе 

 

1.2. Предузимање мера за 

унапређење образовно- 

васпитног рада на основу 

резултата праћења и 

вредновања 

1.2.1.Стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника 

 

директор и тим 

за 

професионални 

развој 

 

 

током 

развојног 

периода 

унапређен 

образовно- 

васпитни 

рад, 

задовољство 

ученика 

припреме 

наставника, 

извештај о 

самовредновањ

у области 

квалитета 
Настава и 

учење 

 

1.2.2.Саветодавни педагошко- 

инструктивни рад 

 

педагог  

током 

развојног 

периода 

задовољство 

наставника и 

ученика 

извештај о 

самовредновањ

у области 

квалитета 
Настава и 

учење 
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Развојни циљ 2: Материјално-технички ресурси користе се функционално 

Задатак Активно

ст 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

2.1. Наставници     припреме 

континуирано користе 

наставна средства у циљу 

побољшања квалитета 

наставе 

2.1.1.Коришћење наставних 

средстава у настави 

 

предметни 

наставници 
током сваке 

наставне 

године 

припреме 

наставника 

наставника, 

евиденција 

директора и 

педагога о 

обиласку 

часова 

 

Развојни циљ 3: Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух  

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Критеријуми за 

вредновање 

Мерила за 

вредновање 

3.1. Развијање међународне 

сарадње и пројеката 

усмерених на развој 

кључних компетенција за 

целоживотно учење 

ученика и наставника 

3.1.1.Праћење конкурсних 

пројеката 

Руководство 

школе и 

наставници 

током 

развојн

ог 

периода 

 

одабран пројекат 
конкурсна 

документација 

3.1.2.Учествовање на конкурсима 
Руководство 

школе и 

наставници 

током 

развојн

ог 

периода 

 

одабран пројекат 
конкурсна 

документација 

 

3.1.3.Реализација међународне 

сарадње и пројеката 

 

Руководство 

школе и 

наставници 

 

током 

развојн

ог 

периода 

постигнута 

међународна 

сарадња и 

развијене 

кључне 
компетенције 

 

 

документација 
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24.ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНЕ И МАТУРСКЕ ИСПИТЕ 

У току целог трајања школовања, предметни наставници раде на постизању исхода, и припреми 

ученика за успешно полагање матурских и завршних испита. Резултати који постижу наши ученици, 

говоре о квалитетном раду наставника. 

Активности Носиоци Време реализације 

 

Разговор са ученицима и 

родитељима 

 

предметни наставници 

одељењске старешине , 

директор, 

педагог 

 

Септембар 

 

Упознавање 

ученика са 

Правилницима 

о полагању 

испита 

 

одељењски 

стрешина, 

предметни 

наставници 

 

октобар 

 

Утврђивање садржаја 

потребних 

за полагање испита 

 

Предметни наставници Током године 

 

Усвајање тема за завршни и 

матурски рад 

 

Наставничко веће Децембар 

 

Израда распореда 

припремних 

часова 

 

Стручна већа Септембар 

Реализација припремне 

наставе 

Предметни наставници Према распореду 

Менторски рад Предметни наставници Јануар- мај 

 

Пробни матурски и завршни 

испити 

 

Предметни наставници Април- мај 

 

Утврђивање броја 

кандидата и 

динамике полагања 

 

директор 

Школе,стручни 

сарадник 

мај 

 

Реализација матурских и 

завршних испита 

 

Предметни наставници, 

директор 

Јун 
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25.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

Ради остваривања образовно-васпитних задатака и циљева и ради разматрања питања од 

заједничког интереса за живот и рад Школе, сталној сарадњи са родитељима ће бити посвећена 

посебна пажња и то: 

- Кроз појединачне сусрете одељењских старешина, стручних сарадника Школе и 

родитеља, који ће се организовати према плану раду одељењских старешина; 

- На родитељским састанцима одељења, који ће се одржавати према потреби, а 

најмање пет пута у току године, и то на почетку школске године, на крају класификационих 

периода и на крају наставне године. 

Стручни сардник школе ће посебну пажњу посветити сарадњи са родитељима, који ће својим 

стручним и саветодавним радом помагати решавању социјалних и других проблема ученика и 

породице. Стручни сарадник ће, такође, снимити социо-економску структуру ученика и 

предузимати одговарајуће мере да реши уочене проблеме. 

Директор ће у непосредном контакту са представницима родитеља у Савету родитеља, 

решавати проблеме и омогућити спровођење одлука Савета које су у њиховој надлежности. 
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26.ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПО КЉУЧНИМ ОБЛАСТИМА  

Постављене циљеве и задатке Стручни актив за развојно планирање пратиће у континуитету током целокупног периода за који 

је предвиђен. 

Евалуација приоритетних области ће се вршити од стране Стручног актива за развојно планирање и Тима за самовредновање и 

других тимова школе, према потребама. 

Стручни актив за развојно планирање ће током и на крају школске године анализирати инструменте евалуације о реализованим 

активностима током школске године. 

Тим за самовредновање ће у складу са планираном динамиком одредити које кључне области ће анализирати у току одређене 

школске године и резултати анализе ће бити показатељ успеха за одређену кључну област квалитета. 

 

Област 

квалитета 

 

Развојни циљеви 

 

Задаци 
Инструменти 

евалуације 

 

 

 

 

Програмирање, 

планирање и 

извештавање 

 

 

 

1.Планирање образовно- 

васпитног рада усмерено 

је на развој и остваривање 

циљева образовања и 

васпитања 

1.1. Коришћење међупредметних и предметних компетенција за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе 

 

 

Извештаји, записници, 

упитници, евиденција, 

документација и др. 
1.2.Планирање слободних активности ученика на основу резултата 

испитивања интересовања ученика 

1.3.Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на 

аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама 

ученика и условима непосредног окружења 

1.4.Припремање наставног рада који садржи самовредновање рада 

наставника и/или напомене о реализацији планираних активности 

 

 

Настава и 

учење 

 

 

1.Eфикасније управљање 

процесом учења на часу 

1.1.Обезбедити да ученику буду јасни циљеви часа/исходи учења и зашто 

то што је планирано треба да научи 

 

Писане припреме за час, 

евиденција о педагошко- 

инструктивном раду, 

извештаји и др. 

1.2.Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове 

1.3.Успешно структуирање и повезивање делова часа / 
успешно спровођење обуке у оквиру занимања/профила 

1.4.Поступно постављање питања/задатака/захтева различитог нивоа 

сложености 
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  1.5.Интеракција међу ученицима је у функцији учења (користе се питања, 

идеје, коментари ученика, подстицање вршњачког 
учења) 

 

1.6.Функционално коришћење постојећих наставних средстава и 

доступних извора знања 

 

 

 

 

2.Прилагођавање рада на 

часу образовно- 

васпитним потребама 

ученика 

2.1.Прилагођавање захтева наставника могућностима сваког 

ученика 

 

 

 

Писане припреме за 

час, педагошка 

евиденција, упитници, 

извештаји и др. 

2.2.Прилагођавање начина рада и наставног материјала индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика 

2.3. Посвећивање времена и пажње сваком ученику у складу 
са његовим образовним и васпитним потребама 

2.4. Примена специфичних задатака/активности/материјала на основу 

ИОП-а и плана индивидуализације 

2.5. Учествовање ученика којима је потребна додатна подршка 

у активностима за подстицање њиховог напретка и интеракције са другим 

ученицима 

2.6. Прилагођавање темпа рада различитим образовним и васпитним 

потребама ученика 

 

 

 

 

3. Ученици стичу знања, 

усвајају вредности, 

развијају вештине и 

компетенције на часу 

3.1. Ученици разумеју предмет учења на часу, умеју да примене научено 

и образложе како су дошли до решења 

 

 

 

 

Писане припреме за 

час, педагошка 

евиденција и др. 

3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 
свакодневним животом 

3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и 

решења 

3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења 

3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди 

учење 

3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника 

4. Поступци вредновања су 

у функцији даљег учења 

4.1. Формативно и сумативно оцењивање у складу са прописима Педагошка 

евиденција, књига 

евиденције, 4.2. Познати су и јасни критеријуми оцењивања ученицима 
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  4.3. Давање потпуне и разумљиве повратне информације ученицима о 

њиховом раду и препоруке о наредним корацима 
електронски дневник 

и др. 

4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу 

4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 

ученика 

 

 

 

 

 

5. Подстицање сваког 

ученика да буде успешан 

5.1. Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче 

ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља 

и одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима 

 

 

 

 

Упитници, 

извештаји, 

педагошка 

евиденција и др. 

5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика 

уважавајући њихове различитости и претходна 
постигнућа 

5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно 

изношење мишљења 

5.4. Ученик има могућности избора у вези са начином и 

обрадом теме, обликом рада или материјала 

5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има 

позитивна очекивања у погледу успеха 

 

 

 

Образовна 

постигнућа 

ученика 

 

 

1.Континуирано 

доприношење бољим 

образовним 

постигнућима ученика 

1.1. Остваривање постигнућа код ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка, у складу са индивидуалним циљевима 

учења одн. прилагођеним образовним стандардима 

 

 

Педагошка евиденција, 

књига евиденције 

осталих облика 

образовно- васпитног 

рада и др. 

1.2. Укључивање ученика у допунску наставу у складу са њиховим 

потребама 

1.3. Напредовање у учењу код ученика који похађају допунску наставу 

1.4. Реализација квалитетног програма припреме ученика за матурски и 

завршни испит 

 

Подршка 

ученицима 

1. Оснаживање 

функционалног система 

пружања подршке свим 

ученицима 

 

1.1. Предузимање разноврсних мера за пружање подршке ученицима у 

учењу 

Педагошка 

евиденција, књига 

евиденције и др. 

 

Етос 

1. Успостављање и 

одржавање добрих 

међуљудских односа 

1.1.У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано 

понашање и одговорност свих 

Записници, 

извештаји и др. 
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 2. Резултати ученика се 

подржавају и промовишу 

2.1.У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и 

запослених за постигнуте резултате 

 

3. Развијање сарадње у 

школи 

3.1.Организоавање заједничких активности у циљу јачања осећања 

припрадности школи и побољшању радне атмосфере и међуљудских 

односа у колективу 

 

 

Организација 

рада школе, 

управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима 

1. Функционисање система 

за праћење и вредновање 

квалитета рада 

1.1. Стварање услова за континуирано праћење и вредновање 
дигиталне зрелости школе 

 

 

 

Упитници, извештаји, 

записници, пројекти и 

др. 

1.2. Предузимање мера за унапређење образовно-васпитног рада на 

основу резултата праћења и вредновања 

2. Материјално-технички 

ресурси користе се 

функционално 

2.1. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу 

побољшања квалитета наставе 

3. Школа подржава 

иницијативу и развија 

предузетнички дух 

3.1. Развијање међународне сарадње и пројеката усмерених на развој 

кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника 

 

Евалуација осталих области развојног плана биће реализована према законским прописима, на крају сваке школске године или 

на крају четворогодишњег развојног периода у зависности од области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


