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1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ је приватна стручна
школа за средње и послесредње специјалистичко образовање. Школа је до краја
школске 2011/12. користила простор ОШ "Антон Скала" на Сењаку, у општини Савски
Венац у улици Петра Чајковског 2а, а од 1. септембра 2012. налази се у Узун Мирковој
улици 3 на трећем спрату. Школа испуњава прописане услове за рад, располаже
савременим електронским наставним средствима, видео бимом, стручним атласима,
вежбаоницома за извођење вежби и стручно оспособљавање кадрова које образује.

Школа је отпочела са радом школске 2005/6. Године. Оснивач школе је дипл.
фарм. Сенка Мазић спец. козметолог, истакнути стручњак и педагошки радник. Радну
каријеру започела је као здравствени, а затим као просветни радник, руководилац
школе и, даље, као просветни саветник и начелник службе за средње образовање СР
Србије у Републичком заводу за унапређивање васпитања и образовања у Београду.
Године 1983. Просветни савет СР Србије доделио јој је звање педагошког саветника.
Поред великог броја стручних радова објављених у земљи и иностранству, Сенка
Мазић је и истакнути стручњак у области козметолошких наука. Писац је осам
средњешколских и два универзитетска уџбеника и више приручника. Оснивање школе
није само логични наставак плодоносне каријере, већ и остваривање сна да на овом
простору постоји престижна стручна школа за стицање високих компентенција у
пружању професионалних услуга у области здравствене и естетске неге.

Планови и програми образовања Стручне школе за естетику, стил и културу
тела конституисани су на бази важећих европских стандарда. Верификовани су
решењима Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-291/2003-03
од 16.09.2004. године, затим број 022-05-291/2003-03 од 21.01.2005. године, и Решењем
Министарства просвете и науке број 022-05-00291/2003-03 од 23.12.2011. године.

Поред средњег и послесредњег специјалистичког образовања, Школа организује
преквалификације и доквалификације за све профиле које образује.

Услови за упис ученика идентични су са условима у одговарајућим државним
школама.



1.2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ОКВИРУ ШКОЛЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ:

1. Козметотерапеут,
2. Физиотерапеутски техничар,
3. Техничар за фитнес и заштиту здравља (оглед)
4. Стилиста сарадник (оглед)

У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ:

1. Естетичар за негу тела – масер,
2. Фризер за даме и господу,
3. Естетичар за негу руку и стопала.
4. Женски фризер
5. Мушки фризер

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

На нивоу специјалистичког образовања школа је верификована да образује
следеће профиле:

1. Естетичар специјалиста за декоративну козметику – шминкер,
2. Фризер стилиста – креатор фризуре,
3. Естетичар специјалиста за културу тела – фитнестерапеут,
4. Естетичар специјалиста за апаратурну козметику,
5. Креатор маникир педикир
6. Креатор мушких фризура
7. Креатор женских фризура

Трајање специјалистичког образовања је три полугодишта, односно годину и по
дана. На крају образовања кандидати полажу специјалистички испит.



1.3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Израда годишњег плана рада је обавеза Школе утврђена Законом о основама
образовања и васпитања. Оквир за структуру и садржај рада прописан је следећим
законским и подзаконским актима:

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник Републике Србије“
бр. 72/09, и 52/11)

 Закон о средњој школи („Сл. гласник“ бр. 50/92, 53/93, 67/93, 62/03 и 64/03);
 Правилник о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за

стицање образовања у Стручној школи за естетику, стил и културу тела („Сл.
гласнику РС – Просветном гласнику„ бр. 16/2004).

 Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама ( „Сл.гласник РС-Просветни гласнику“ број 6/90,
4/91, 7/93, 17/93,1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05,
11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09 и 5/2010).

 Правилник о наставном плану за огледни профиле стилиста сарадник и техничар за
фитнес и заштиту здравља „Сл. гласник РС – Просветном гласнику„ бр. 2/2011 и
5/2011.

 Правилник о основама рада стручних сарадника у средњој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“ бр 5/91,

  Правилник о наставном плану за огледни профиле стилиста сарадник и техничар за
фитнес и заштиту здравља „Сл. гласник РС – Просветном гласнику„ бр. 2/2011 и
5/2011 ),

 Општа педагошко-дидактичка упутства о остваривању садржаја програма у
средњим школама („ Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 5/91),

 Правилник о стандардима квалитета рада установа Службени гласник РС 7/11
 Правилник о врсти образовања наставника у стручним шкоолама које остварују

наставни план и програм огледа за образовни профил стилиста сарадник и техничар
за фитнес и заштиту здравља (Сл. гласник РС – Просветном гласник бр. 2/2011 ). и
број 5/11

 Правилник о врсти образовања наставника у Стручној школи за естетику, стил и
културу тела ШКОЛЕСТ („ Службени гласник-Просветни гласник“ бр. 16/04)

 Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника
и стручних сарадника у средњој школи (Сл. гласник бр.1/92 и Просветни гласник
бр. 2/2000);

 Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава
за остваривање планова и програма образовања у четворогодишњем трајању у
Стручној школи за естетику, стил и културу тела („Сл. гласник РС – Просветни
гласник„ бр. 16/2004).

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање
и занемаривање („Сл. гласник РС“ број 30/2010)

 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника ('' Службени гласник РС'', број: 13/12);

 Правилник о вредновању квалитета рада установе (''Сл. гласник РС'' бр. 9/12)
 Правилник о полагању стручног испита за секретара установе ('' Службени гласник

РС'', број: 8/11);
 Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011)

Школа је донела следеће акте:



 Школски програм, број 224. од године 30.05.2011.
 Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма.
 Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима.
 Глобални/ годишњи планови рада наставних предмета саставни су део годишњег

плана рада школе.
 Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитних активности.
 Елементи Школског програма и годишњег плана рада Школе међусобно су

усклађени.
 Развојни план Школе за период од до 2009-2012. Године, број 193/5, донет

16.09.2009. а септембра месеца 2012. утврђен је развојни план школе за наредни
трогодишњи период до 2015. године.

 У годишшњи план рада Школе уграђен је акциони план школског развојног плана
за текућу годину.

 У годишњем плану рада Школе оперативно су разрађени структурни елементи
школског програма.

 Програми наставних предмета међусобно су временски и садржајно усклађени у
оквиру сваког разреда.

 Годишњи план рада Школе омогућава остваривање циљева и стандарда образовања
и васпитања.

 У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по
разредима.

 Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде.
 У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености

прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета
наведених у наставном програму.

 У оперативним месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се
остварити циљеви учења у датом разреду.

 Школски програм и годишњи план рада Школе усмерени су на задовољавање
различитих потреба ученика.

 Годишњи план Школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу
постојећих ресурса.

 Наставници су прилагодили годишњи план рада специфичностима одељења.
 У годишњем плану рада предвиђен је план израде ИОП–а на основу анализе

напредовања ученика у учењу.
 Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу

интересовања ученика и постојећих ресурса
 У годишњем плану рада Школе наведене су одговорности, динамика и начин

реализације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.



2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

2.1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1.1. ШКОЛСКИ ПРОСТОР

Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ до 31. августа,
налазила се у објекту Основне школе ''Антон Скала'', школе за децу са посебним
потребама, у Београду, улица Петра Чајковског 2/а. Од 1. Септембра 2012. године,
седиште школе се налази у Узун Мирковој улици број 3 на трећем спрату.

Укупна корисна површина школе је 180 м2 . Од тога:
 2 учионице опште намене – број 4 бр 1(21,20м2) и 23,21м2
 1 специјализована учионица за примену рачунарске технологије и електронских

медија у струци бр 6, 13,71 м2
 Једна специјализована учионица - атеље за вежбе бр 5, 12,54 м2
 Учионица за извођење вежби из стручних предмета бр 3 (естетске неге и

физикалне терапије) 29 м2
 Централна сала за наставнике и ученике, 42 м2
 Приручна кухиња са мини трпезаријом бр 12, - 9,43м2
 Канцеларија директора бр 2,- 11.70м2
 Канцеларија за секретара школе, 5м2
 Остава 1,18м2
 4 санитарне просторије са 6 кабина 4,55м2 2,80м2 2,40м2
 2 туш купатила
 Заједничке улазне просторије, лифт, степениште и улазни ходник.

Теоријска настава и део вежби одвија се у школи, а практична настава у
здравственим и другим установама, наставним базама школе и то претежно у
преподневним часовима.

Услови средине у којој школа обавља своју делатност су представљени кроз две
врсте потреба:
 потреба школе у чијем задовољењу учествује друштвена средина,
 потреба средине у чијем задовољењу учествује школа.

Да би школа могла да реализује планиране програмске садржаје, неопходно је
да користи и поједине објекте друштвене средине како за реализовање програмских
садржаја практичне наставе, тако за реализовање појединих садржаја теоријске
наставе. Практична настава се изводи у следећим установама и организацијама:

- КБЦ „ДР Драгиша Мишовић“,
- Клиника за рехабилитацију др „Мирослав Зотовић“,
- Институт за церебралну парализу и развојну неурологију,
- Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику,
- Предузеће Beauty group D.O.O.
- ЦУП – ЦУП – фризерско-козметички салон



- Манакова кућа
- Студенски културни центар
- Београдско драмско позориште
- Козметички салон “Beauty Bar“,
- Козметички салон “Beauty Group“,
- Републички завод за спорт и медицину спорта

У задовољењу потреба средине школа учествује:кроз сарадњу са родитељима
ученика, кроз успостављање активног односа ученика, наставника, родитеља и локалне
заједнице према школи као месту живљења и рада, састанке Савета родитеља школе,
појединачне сусрете одељенских старешина и родитеља и сарадњом са директором и
стручним сарадником.

С друге стране, да би се реализовали програмски садржаји теоријске наставе,
успоставља се сарадња наставника одређених предмета и школе у целини са музејима,
позориштима у Београду и другим културним институцијама на територији Београда.

Стручна школа за естетику, стил и културу ШКОЛЕСТ је опремљена потребном
опремом, прибором и наставним средствима за извођење наставе.

Планирана улагања у развој школе: набавка специфичних школских наставних
средстава – апаратаи инструмената. Улагања за текуће одржавање.

Ситнија свакодневна улагања: набавка потрошног материјала и прибора за рад,
набавке по захтевима стручних већа, надокнада за одржавање рачунара, отклањање
непредвидивих кварова и набавка апарата, прибора и потрошног материјала за
извођење вежби и практичне наставе.



2.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

2.2.1. НАСТАВНИ КАДАР

Име и презиме Врста стручне спреме Предмет који предаје Број
часова Врста ангажовања %

ангажовања

%
Ангажовањ
на др. месту

1.Јулијана Јанковић Дипл.филолог за српски
језик и књижевност

Српски језик и књижевност I, II, III, IV по 2
часа сед. 6 Уговор о раду 30 не

2. Наталија Станковић Дипл.филолог Енглески језик, I, II, III, IV по 2 часа нед.
Латински језик I раз II, час а нед. 7 Уговор о раду 50 не

3. Mарко Пиштало Дипл. историчар Историја I, II,раз. по 2 часа нед. 2 Уговор о извођењу
наставе 10 да

4. Ивана Златковић Дипломирани физичар Физика I, II,раз. по 2 часа нед. 2 Уговор о извођењу
наставе 10 да

5. Олгица Рабреновић Дипл. биолог Биологија I, II,раз. по 2 часа нед. 2 Уговор о извођењу
наставе 10 да

6. Ранка Зиндовић Професор математике Математика, I, II,раз. 5 час. нед.
Рачун. и инф. Iраз. 2 часа нед. 7 Уговор о раду 35 да

7. Ступар Дара Дипл. Теолог Верска настава 2 Уговор о раду 10 да

8. Нада Тепавчевић Дипл. Хемичар Хемија, I, II,раз. по 2 часа нед.
Медицинска биохемија IIIраз. 2 часа нед. 4 Уговор о извођењу

наставе 20 да

9. Марко  Мугоша Проф. физичког
васпитања

Физичко васпитање, I, II,
Култура тела и естетски изглед III 1 час. 6 Уговор о раду 25 не

10. Љиљана Тодић Струковни
физиотерапеут

кинезиологија.(В), III 3 часа
кинези.терап. (В) IV раз. 3 часа 3 Плаћени волонтер 15 да

11. др Драган Вуловић Доктор медицине
Кинезиологија Т III. 2 часа нед.
Кинезитерапија Т IV.2 часа
OKM 2

6 Уговор о извођењу
наставе 30 да

12. др Раде Јагодић Доктор медицине Физик.терап. (Т) 4  часа недељно
Спц.рехаб.(Т) IV раз.2 час нед. 6 Уговор о извођењу

наставе 30 да

13. Сенка Мазић Специјалиста
козметолог

Козметологија, IV раз. 2+ 2 часа нед.
Препарати за негу коже 2
Естетска нега 2 час.

8 волонтер 100 не



Име и презиме Врста стручне спреме Предмет који предаје Број
часова Врста ангажовања %

ангажовања

%
Ангажовањ
на др. месту

14. др Зорица Микић Доктор медицине

Здравствена нега и рехабилитација (В,Т), 3+1
физикална терапија (В) 3
Патологија (Т) 2
Фармакологија (Т) 1
Микробиологија (Т) 1
Анатомија и физиологија (Т) 2
Механотерапијске процедуре

7+6 Уговор о раду 50 не

15. Зорица Вујић естетичат козметичар
Масажа  I раз 6 часа недељно
III раз. 6 час. нед.
Естетска нега 3 час.

15 Уговор о раду 100 не

16. Јагода Петровић Укај Дипл. географ Географија, I раз  2 часа
Грађанско вас 3 5 Уговор о раду 50 не

17. Дејан Травица Професор музичке
уметности Музичка уметност II,раз. 1 час нед. 1 Уговор о извођењу

наставе 5 да

18. Марина Стојковић Дипл.костимограф Теорија форме III раз.3 часа недељно
Моделовање одевних предмета 2 5 Плаћени волонтер 25 да

19. Бисерка Гаврић Дипл.костимограф
Модни стилови III раз.2 часа недељно
Стил као концепт лепог изгледа, III 6 час.
Дигитални дизајн 2

8 Плаћени волонтер 30 не

20. др сци Весна Ницић Историчар уметности Историја уметности 2 Уговор о извођењу
наставе 10 да

21. Зоран Радоман Дипл.социолог
Филозофија, 2
Социологија 2
Устав и права грађана 1

5 Уговор о извођењу
наставе 25 да

22. Катарина Јовић Режисер фотографије Ликовна култура, II,раз. 1 час недељно 1 Уговор о раду 5 не

23. Милена Јовић психолог Психологија, школски психолог 2 2 Уговор о извођењу
наставе 10 да

24. Др Иван Павловић Др мед. Естетска хирургија са негом 2+2 Уговор о извођењу
наставе 20 да

25. Мазић Тихомир Дипл економиста Предузетништво 2 2 Уговор о раду 30 да

26. др Сања Радовановић др сци. медицине
Прва помоћ 2
Дерматологија 2
Хигијена и здравствено васпитање 1

6 Волонтер 30 да



3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА ШКОЛЕ

3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

I II III IV УКУПНО
Физиотерапеутски

техничар - 7 6 10 22

Стилиста сарадник –
оглед - - 4 - 4

Козметотерапеут 2 - - 3 5
Естетичар за негу тела –

масер 3 - 3 - 6

УКУПНО 5 7 13 13 38

3.2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА

У школи се теоријска настава изводи у једној смени. Часови почињу од 09.00 а
последњи час се завршава у 15 часова. Наставни час траје 45 минута. Одмори су 5
минута после сваког часа и велики одмор после трећег часа у трајању од 20 минута.
Практична настава се обавља у две смене, зависно од ритма рада у наставним базама
школе.

Настава је организована у петодневној радној недељи у два облика: у
континуираном разредно-часовном систему и као практична настава у блоку. У циљу
обезбеђења ефикасног ритма и рационалности наставног рада, као и у циљу
рационалног коришћења енергије ученика, у распореду часова настоји се, у границама
могућности, да буде заступљено: равномерно распоређивање седмичног фонда сати на
радне дане, функционално распоређивање наставних часова појединих наставних
предмета тј. уважавање ефикасности зона у току дана и току седмица, респектовање
специфичности појединих наставних предмета и захтев за рационално коришћење
специјализованих учионица и школских радионица.

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА Школска 2012/2013

ЧЕТВРТАК ВРЕМЕ
1. 09.00 – 09.45
2. 09.50 – 10.35
3. 10.40 – 11.25

одмор 11.25 - 11.45
Ваннаставне
активности 11.45 – 12.30

4. 12.35 – 13.20
5. 13.25 – 14.10
6. 14.15 – 15.00

ПОНЕДЕЉАК,
УТОРАК, СРЕДА

И ПЕТАК
ВРЕМЕ

1. 09.00 – 09.45
2. 09.50 – 10.35
3. 10.40 – 11.25

одмор 11.25 – 11.45
4. 11.45 – 12.30
5. 12.35 – 13.20
6. 13.25 – 14.10
7. 14.15 – 15.00



3.3. ПЛАН И РАСПОРЕД РАДА ВЕЖБИ

ПРВИ РАЗРЕД:
А: МАСЕРИ
Механотерапијске процедуре 3+ 3 + 3
Култура тела и естетски изглед 1
Анатомија и физиологија вежбе 2+2

ДРУГИ РАЗРЕД:
А: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАРИ
Здравствена нега и рехабилитација петком од 8 до 12, Клиника за рехабилитацију

ТРЕЋИ РАЗРЕД
А: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАРИ
Кинезиологија петком од 8 до 11, Клиника за рехабилитацију
Физикална терапија уторком од 8 до 12, Клиника за рехабилитацију

Б: МАСЕРИ:
Механотерапијске процедуре 3+3+3
Култура тела и естетски изглед 1

В: СТИЛИСТИ САРАДНИЦИ:
Стил као концепт лепог изгледа 3+3
Модни стилови 2
Моделовање одевних предмета 2
Дигитални дизајн 2

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
А: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАРИ
Кинезитерапија петком од 8 до 11, Клиника за рехабилитацију
Спец рехаб петком од 11 до 13, Клиника за рехабилитацију
Физикална терапија уторком од 8 до 12, Клиника за рехабилитацију

Б: КОЗМЕТОТЕРАПЕУТИ
Физикална медицина уторком од 8 до 12, Клиника за рехабилитацију
Естетска нега петком 3 часа у школи

3.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ

Одељењске старешине Разред
Јулијана Јанковић I
Др Микић Зорица II

Наталија Станковић III
Јагода Петровић Укај IV



3.4. СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
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1.Јулијана Јанковић Српски језик и књижевност I, II, III, IV по 2 6 3 0,5 0,5 1 1 12 30

2.Наталија Станковић Енглески језик, I, II, III, IV по 2 часа нед.
Латински језик I раз II, час а нед. 7 3 1 1 1 1 1 5 20 50

3. Mарко Пиштало Историја I, II,раз. по 2 часа нед. 2 1 1 4 10

4. Ивана Златковић Физика I, II,раз. по 2 часа нед. 2 1 1 4 10

5.Олгица Рабреновић Биологија I, II,раз. по 2 часа нед. 2 1 1 4 10

6. Ранка Зиндовић Математика, I, II,раз. 5 час. нед.
Рачун. и инф. Iраз. 2 часа нед. 7 4 1 1 1 14 35

7. Ступар Дара Верска настава 2 1 1 4 10

8. Нада Тепавчевић Хемија, I, II по 2 часа
Медицинска биохемија III 2 часа 4 2 1 1 8 20

9. Марко  Мугоша Физичко васпитање, I, II,
Култура тела и естетски изглед III 1 час 6 3 1 1 8 25

10. Љиљана Тодић Кинезиологија (В), III 3 часа
кинезитерап. (В) IV 3 часа 3 2 1 6 15

11. др Драган Вуловић Кинезиологија Т IIIраз. 2 часа нед.
Кинезитерапија Т IV раз.2 часа OKM 2 6 3 1 1 1 12 30

12.др Раде Јагодић Физик.терап. (Т) 4  часа недељно
Спц.рехаб.(Т) IV раз.2 час нед. 6 3 1 1 1 12 30

13. Сенка Мазић
Козметологија, IV раз. 2+ 2 часа нед.
Препарати за негу коже 2
Естетска нега 2 час.

8 4 1 1 1 25 40 100

14. Зорица Вујић
Масажа . I раз 6 часа недељно
III раз. 6 час. нед.
Естетска нега 3 час.

15 5 2 6 2 10 40 100
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15. др Зорица Микић

Здравствена нега и рехаб. (В,Т), 3+1
физикална терапија (В) 3
Патологија (Т) 2
Фармакологија (Т) 1
Микробиологија (Т) 1
Анатомија и физиологија (Т) 2

7+6 3 1 1 1 1 20 50

16. Јагода Петровић Укај Географија, I раз  2 часа
Грађанско вас 3 5 2 1 1 6 5 20 50

17. Дејан Травица Музичка уметност II 1 час 1 1 1 3 5

18. Марина Стојковић Теорија форме III раз.3 часа недељно
Моделовање одевних предмета 2 5 2 1 2 10 25

19. Бисерка Гаврић
Модни стилови III раз.2 часа недељно
Стил као концепт лепог изгледа, III 6 час.
Дигитални дизајн 2

8 2 2 12 30

20. др сци Весна Ницић Историја уметности 2 1 1 4 10

21. Зоран Радоман
Филозофија, 2
Социологија 2
Устав и права грађана 1

5 4 1 10 25

22. Катарина Јовић Ликовна култура, II. 1 час недељно 1 1 2 5

23. Милена Јовић Психологија, школски психолог 2 2 1 1 4 10

24. Др Иван Павловић Естетска хирургија са негом 2+2 2 1 1 8 20

25. Мазић Тихомир Предузетништво 2 2 1 1 8 12 30

26. др Сања Радовановић
Прва помоћ 2
Дерматологија 2
Хигијена и здравствено васпитање 1

6 3 1 2 12 30



3.5. ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и
презиме

Врста
стручне
спреме

Послови на
којима ради

Године
радног
стажа

Лиценца %
ангажовања

%
ангажовања

у другој
школи

Сенка
Мазић

Специјалиста
козметолог

Директор
школе 40 ДА 100 НЕ

Марина
Ракић

Дипломирани
правник

Секретар
школе 19 ДА 25 ДА

Јовић
Милена

Магистар
психологије

Психолог
школе 7 НЕ 10 НЕ

Даворка
Вуковић

економски
техничар Књиговођа 35 ДА 25 НЕ

Тихомир
Мазић

Дипломирани
економиста

Финансијско
пословање,

предузетништво
11 ДА 30 НЕ

Зорица
Вујић

Естетичар
специјалист за
декоративну
козметику

Референт за
ученичка
питања

4 НЕ 100 НЕ

3.6. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

У стручној школи:
- У I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у

33 наставних седмица разредно часовне наставе и 4 седмице наставе у блоку,
односно 185 наставних дана;

- у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 28
наставне седмица разредно часовне наставе и 6 седмица наставе у блоку,
односно 170 наставних дана

У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица школа је у обавези да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Сваки дан у седмици
неопходно је да буде заступљен 33 пута, односно 28 пута .

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два
полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2012. године, а завршава
се у петак, 28. децембра 2012. године.

Друго полугодиште почиње у среду, 16. јануара 2013. године, а завршава се у
петак, 14. јуна 2013. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 17.
маја 2013. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег
образовања у стручним школама у петак, 24. маја 2013. године.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.



Зимски распуст почиње у понедељак, 31. децембра 2012. године, а завршава се у
уторак, 15. јануара 2013. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 29. априла 2013. године, а завршава се у
понедељак, 6. маја 2013. године.

Летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2013. године, а завршава се у
петак, 30. августа 2013. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о
државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр.
43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан -
спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра
2012. године, Свети Сава 27. јануара 2013. године, Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2013. године,
Дан победе 9. маја 2013. године, Видовдан 28. јуна 2013. године

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања
на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев
кад падају у недељу.

Четвртак, 8. новембар 2012. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да
не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци - на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице - 25. октобра 2012. године, на први дан

Курбан Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице - 26. септембра 2012. године, на први дан

Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по

Грегоријанском календару - 25. децембра 2012. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по

Јулијанском календару - 7. јануара 2013. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника

по Грегоријанском и Јулијанском календару - почев од Великог петка,
закључно са другим даном Васкрса (католици - од 29. марта до 1. априла
2013. године, а православни од 3. до 6. маја 2013. године).

Дан школе је 24.маја 2013. Године. Пошто је то наставни дан ученици ће
надокнадити тај дан у суботу 18. Маја 2013. године.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада тј. последњег радног дана према
утврђеном школском календару.

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег
образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време



поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада у периоду између 3.-17. јуна
2013. Године.



4. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА

4.1. ПРИПРЕМЕ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД И МЕТОДИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА НАСТАВНИКА

Законска обавеза свих професора је израда Глобалних и Оперативних планова
рада. Годишњи план Школе, као и наставни планови и програми за поједине предмете
представљају основу израде Глобалних и Оперативних планова рада наставника. На
стручним већима врши се детаљнија припрема наведених планова. Ови планови чине
саставни део Годишњег плана и програма, али се, због обиља материјала, не штампају
у овом плану и програму. Планови се раде на предвиђеним формуларима.

Глобални планови се предају до 1. септембра, а оперативни сваког првог радног
дана у месецу за текући месец. У Школи се чувају оригинални примерци планова рада
наставника, а сваки наставник на свом примерку уноси евентуалне промене  (у
зависности од стварне реализације) и запажања о реализацији планова. Планови немају
само формално значење, већ могу бити изузетно значајни за професоре у свакодневном
раду и даљем планирању (за наредне школске године).

Доношење Програмских основа васпитног рада средње школе доводи до
потребе усаглашавања и ових планова,  а посебно на уношењу остварених васпитних и
образовних задатака школе и избегавању уочених васпитних проблема.  Због тога је
потребно у планове рада наставника унети васпитно осмишљене садржаје,  облике и
методе рада у настави.

Директор школе, Педагошки колегијум и стручна већа дају упутства за израду
планова и прате њихову реализацију.

4.2. ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ

Задатак стручног сарадника јесте да својим стручним знањем и активностима
унапређује образовно-васпитни рад у школи и пружа стручну помоћ ученицима,
родитељима и наставницима, по питањима која су од значаја за образовање и
васпитање.

Психолог у школи обавља послове који су: оперативни (праћење и
унапређивање васпитно-образовног рада), превентивни (примарна исекундарна
превенција развојних тешкоћа и неадекватних утоцаја друштвене средине),
саветодавно-инструктивни (са наставницима, учениицма и њиховим родитељима),
аналитичко истраживачки (проучавање актуелних проблема образовно-васпитног рада,
ефикасности и рационалности, испитивање способности и социјалних односа ученика).

Планиране активности за реализацију ових послова су: подстицање, креирање,
сарадња, пружање помоћи и подршке, саветовање, подучавање, планирање и
посредовање у проблемским ситуацијама.



Време
реализације Активности

СЕПТЕМБАР

- упознавање ученика са радом психолога
- упознавање психолога са породичним особеностима ученика, мотивацијом

за уписано занимање
- саветодавни рад са наставницима
- саветодавни рад са наставницима приправницима
- индивидуални рад са ученицима
- саветодавни рад са родитељима
- формирање ученичких досијеа

ОКТОБАР

- саветодавни рад са ученицима
- консултативни контакти са родитељима и саветодави рад са родитељима,

по потреби
- посета часовима и саветодавни рад са наставницима
- сарадња са одељењским старешинама
- учешће у раду стручних актива
- групни рад са ученицима
- организација културног дешавања у школи (биоскоп, позориште, трибине)
- вођење педагошке документације
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

НОВЕМБАР

- анализа постигнућа ученика на крају првог наставног периода
- анализа школске праксе и презентовање резултата
- психолошко саветовање ученика код којих су евидентиране сметње у

адаптацији на нову средину и тешкоће у савладавању школског градива
- сарадња са одељењским старешинама и организовање едукација

(предавања)
- учешће у раду стручних актива
- сарадња са наставницима (посета часовима)
- саветодавни рад са родитељима
- групни рад са ученицима
- вођење педагошке документације
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

ДЕЦЕМБАР

- психолошко саветовање ученика
- саветодавни рад са родитељима
- сарадња са наставницима-посете часовима
- сарадња са стручним институцијама
- учешће у раду стручних актива
- учешће у организацији културног дешавања у школи
- вођење педагошке документације
- групни рад са ученицима
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера
- сарадња са стручним органима школе ради пружања информација и

стручног мишљења

ЈАНУАР

- саветодавни рад са ученицима
- сарадња са родитељима
- анализа постигнућа на крају првог полугодишта
- вођење педагошке документације

ФЕБРУАР

- индивидуални и групни рад са ученицима са слабим успехом и владањем
- саветодавни рад са родитељима
- посета часовима и сарадња са наставницима
- сарадња са одељењским старешинама
- учешће у раду стручних актива
- групни рад са ученицима
- вођење педагошке документације
- сарадња са одељењским старешинама и организовање едукација

(предавања)
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера



Време
реализације Активности

МАРТ

- групни рад са ученицима
- саветодавни рад са родитељима
- сарадња са одељењским старешинама
- сарадња са наставницима-посете часовима
- вођење педагошке документације
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

АПРИЛ

- саветодавни рад са ученицима
- групни рад са ученицима
- саветодавни рад са родитељима
- саветодавни рад са наставницима и посета часовима
- стручна тема
- рад у стручним органима и анализа постигнућа на крају трећег наставног

периода
- вођење педагошке документације
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

МАЈ

- саветодавни рад са ученицима
- саветодавни рад са наставницима и посета часовима
- саветодавни рад са родитељима
- сарадња са стручним институцијама
- групни рад са ученицима
- вођење педагошке документације
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера
- израда годишњег извештаја
- рад у одељењским већима
- саветодавни рад са родитељима
- вођење и сређивање педагошке документације
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

ЈУН

- израда годишњег извештаја
- рад у одељењским већима
- саветодавни рад са родитељима
- вођење и сређивање педагошке документације
- учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

АВГУСТ

- израда Извештаја за протеклу школску годину и годишњег Плана рада
- учешће у раду стручних органа школе
- саветодавни рад са ученицима и родитељима
- учешће у организацији првог школског дана



5. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

5.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Наставничко веће је највиши стручни орган школе, кога чине директор, сви
наставници и стручни сарадници који непосредно доприносе остваривању васпитно-
образовних циљева и задатака школе.

Ово веће координира и усмерава целокупан образовно-васпитни процес школе,
као и све облике његовог унапређивања, иновирања и осавремењивања. У свом раду
посебну пажњу поклања тежњи да се рад на образовању и васпитању одвија на научној
основи, а да притом ученик као субјекат буде у средишту свих облика непосредног
рада.

Начин рада наставничког већа ближе се уређује Пословником. На почетку сваке
школске године Наставничко веће утврђује свој план и програм рада, који улази у
састав Годишњег плана рада школе. Секретар Наставничког већа је Јагода Петровић
Укај.

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

СЕПТЕМБАР

- разматрање и усвајање Извештаја о
раду школе за школску 2011/2012.
годину;

- разматрање и усвајање Годишњег плана
рада школе за школску 2012/2013.
годину;

- организовање дежурства наставника и
ученика.

- израда плана набавке наставних
средстава и учила;

Седнице
Контакти
Дискусије

Чланови већа

ОКТОБАР

- реализација плана набавке наставних
средстава и учила;

- утврђивање програма рада стручног
усавршавања наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави;

- организовање додатне и допунске
наставе и ваннаставних активности.

Према
утврђеној
динамици
Седнице
Контакти
Дискусије

Чланови већа

НОВЕМБАР

- анализа реализације програмских
задатака и фонда одржаних часова на
крају првог наставног периода;

- анализа успех и владања ученика на
крају првог наставног периода;

Седнице
Записници Чланови већа

ДЕЦЕМБАР

- утврђивање резултата са полагања
ванредних испита у новембарском
испитном року;

- договор о прослави школске славе
Свети Сава.

Седнице
Записници Чланови већа



Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

ЈАНУАР

- анализа реализације програмских
задатака и фонда часова на крају првог
полугодишта;

- утврђивање успеха и владања ученика
на крају првог полугодишта;

- разматрање извештаја директора о
праћењу реализације Годишњег
програма рада школе;

- извештај о прегледу педагошке
документације;

- извештај о раду стручних већа и
стручних актива на крају првог
полугодишта.

Седнице
Контакти
Дискусије
Седнице

стручних већа

Чланови већа

ФЕБРУАР

- утврђивање резултатa са полагања
ванредних испита у јануарском
испитном року;

- анализа програма стручног
усавршавања наставника и стручних
сарадника.

Седнице
Контакти
Дискусије
Записници

Чланови већа

МАРТ

- план уписа ученика у наредну школску
годину;

- анализа анкете (процена ученика о
доследности критеријума оцењивања).

Састанци
педагошког
колегијума
Израда и

реализација
анкете

Чланови већа

АПРИЛ

- анализа реализације програмских
задатака и фонда одржаних часова на
крају трећег наставног периода;

- анализа успеха и владања ученика на
крају трећег наставног периода.

Седнице Чланови већа

МАЈ

- извештај о раду стручних већа и
стручних актива;

- утврђивање резултати са ванредних
испита у априлском испитном року;

- припреме и задужења за израду
Извештаја о раду школе и Годишњег
плана рада школе.

Седнице
стручних већа

и актива
Чланови већа

ЈУН

- анализа реализације програмских
задатака на крају II полугодишта;

- утврђивање успеха и владања ученика
на крају другог полугодишта;

- доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика и избор ученика
генерације;

- организација припремне наставе за
полагање разредних и поправних
испита, именовање комисија и
утврђивање распореда полагања свих
испита;

- именовање комисија за упис ученика у
наредну школску годину;

- именовање чланова комисије за израду
распореда часова.

Седнице
Контакти
Дискусије
Записници

Чланови већа



Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

ЈУЛ

- утврђивање резултата са разредних,
поправних, завршних, матурских
испита и испита за ванредне ученике у
јунском испитном року;

- предлог поделе предмета на наставнике
за школску 2013/2014. годину;

- предлог одељењских старешина за
школску 2013/2014. годину;

- предлог чланова стручних актива;
- именовање руководилаца стручних

већа;
- именовање комисија за разредне и

поправне испите у августовском
испитном року и утврђивање распореда
полагања свих испита.

Седнице
Контакти
Дискусије
Записници

Чланови већа

АВГУСТ

- организовање разредних, поправних и
испита за ванредне ученике;

- информација о упису ученика;
- доношење одлуке о броју одељења

према плану уписа и сменама;
- подела одељења и предмета на

наставнике (према плану уписа);
- избор одељењских старешина;
- усвајање распореда часова;
- организација првог школског часа;
- избор комисија Наставничког већа и

чланова Стручног актива за развојно
планирање;

- утврђивање уџбеничке литературе;
- утврђивање резултата са разредних,

поправних, завршних и матурских
испита и испита за ванредне ученике у
августовском испитном року;

- подела послова на четрдесеточасовну
недељу.

Седнице
Записници Чланови већа



5.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима
директора из члана 61. став 3, тачка 2-5. Закона о основама система образовања и
васпитања, („Сл. гласник. РС број 72/09 и 52/11)  и члана 32. став 3. тачка 2 до 5
статута школе. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

Педагошки колегијум Стручне школе за естетику, стил и културу тела чине:
- Секретар Наставничког већа –Јагода Петровић Укај
- Председник стручног већа за област природних наука – Ивана Златковић
- Председник стручног већа за област друштвених наука –Наталија Станковић
- Председник стручног већа за област стручних предмета- др Зорица Микић,
- Школски психолог Марина Јовић
- Председник стручног актива за развојно планирање –Наталија Станковић
- Директор школе– Сенка Мазић

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

СЕПТЕМБАР,
ОКТОБАР

- Конституисање Педагошког
колегијума

- Израда годишњег програма за
школску 2012/13 годину

- Планирање стручног
усавршавања наставника

- Организација семинара стручног
усавршавања просветних
радника

- Планирање и организација
маркетиншких активности школе

Састанци
Евиденција

путем записника

Чланови
педагошког већа

НОВЕМБАР,
ДЕЦЕМБАР

- Разматрање сарадње са осталим
стручним органима школе:
Наставничким већем,
Одељенским већима, Стручним
већима, Стручним активима,
Школским одбором и Саветом
родитеља.

- Организација семинара стручног
усавршавања просветних
радника

- Планирање и организација
маркетиншких активности школе

Састанци
Евиденција

путем записника

Чланови
педагошког већа

ЈАНУАР,
ФЕБРУАР

- Анализа планирања и
организовања остваривања
образовно-васпитног програма

- Предлози и мере за
унапређивање образовно-
васпитног рада

- Организација семинара стручног
усавршавања просветних
радника

- Планирање и организација
маркетиншких активности школе

Састанци
Евиденција

путем записника

Чланови
педагошког већа



Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

МАРТ,
АПРИЛ

- Анализа остваривања Школског
развојног плана

- Анализа рада стручних органа
школе

- Организација семинара стручног
усавршавања просветних радника

- Планирање и организација
маркетиншких активности школе

Састанци
Евиденција

путем записника

Чланови
педагошког већа

МАЈ,
ЈУН

- Организовање заједничког
родитељског састанка и анализа
образовно-васпитног програма

- Сарадња са Ученичким
парламентом

- Избор чланова Педагошког
колегијума за школску 2012/13.

- Извештај о раду Педагошког
колегијума за школску 2012/13.

- Планирање и организација
маркетиншких активности школе

Састанци
Евиденција

путем записника

Чланови
педагошког већа



5.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

Одељенско веће у оквиру образовних, васпитних и организационих питања има
следеће задатке:

1. Планирање и програмирање
- Доношење плана рада Одељењског већа.
- Доношење плана и програма васпитно-образовних активности разреда.
- Усаглашавање индивидуалних планова наставног рада - корелација садржаја

међу предметима.
- Планирање равномерног оптерећивања ученика задацима из појединих

наставних предмета: писмени, контролни, задаци објективног типа, домаћи...
- Планирање сарадње са родитељима.

2. Стручни рад
- Рад са ученицима
- Упознавање услова живота и рада ученика.
- Идентификовање склоности, способности и интересовања ученика и
- усмеравање на укључивање у поједине ваннаставне активности.
- Идентификовање талентованих ученика и оних који заостају у напредовању.
- Организовање рада са талентованим, упућивање слабијих на допунску наставу.
- Стручна питања - активности
- Уједначавање захтева, ставова и односа свих чланова одељењског већа према

структури ученика у одељењу, њиховим психофизичким могућностима и
предзнањима.

- Проучавање појединих питања у циљу унапређивања рада у одељењу (у односу
на реализацију програма, формирање профила, ефикасности и јединствености
одељења као колектива, могућности савременог моделовања наставе...).

- Сагледавање и изналажење ефикасних мера за отклањање уочених проблема у
одељењу (слабијег напредовања, застоја у напредовању, изостајања са наставе,
недисциплинованог понашања, одсуства одговорности према извршавању
обавеза, немарног односа према имовини...)

- Упознавање породичних прилика, здравственог стања ученика, ставова,
опредељење и утврђивање праваца даљег деловања на њих.

- Предлагање примене васпитних и васпитно-дисциплинских мера (похвале,
награде и казне).

3. Праћење и вредновање
- Праћење развоја и напредовања ученика (организовани облици рада са

ученицима у настави као услови напредовања ученика).
- Праћење ангажовања ученика на наставним часовима (са аспекта планираних

активности и са аспекта личног ангажовања ученика).
- Праћење ангажовања ученика у васпитно-образовним активностима ван наставе

(ангажовање у секцијама, такмичењима и културним манифестацијама).
- Вредновање васпитних резултата.

4. Реализација Индивидуалног Образовног Програма



Преглед програма рада по месецима током школске године:

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

СЕПТЕМБАР

- упознавање ученика на
правилима понашања у школи и
кућним редом школе,

- информације везане за почетак
школске године,

- избор руководства одељења
(председник – члан Ученичког
парламента, заменик и
благајник),

- сусрети ученика, наставника и
родитеља,

- упис у података у дневник рада
и Матичну књигу,

- организовање првог
родитељског састанка.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

ОКТОБАР

- адаптација на живот у школи,
укључивање у школске
активности, изграђивање свести
о припадности школи,

- редовно похађање наставе и
креирање позитинве радне
атмосфере,

- избор ученика за додатну и
допунску наставу и договор о
формирању секција, предлози за
слободне активности,

- здравствени ризици
конзумирања алкохола.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

НОВЕМБАР

- анализа узрока изостајања са
наставе и предлог мера за
смањење изостајања,

- послови везани за први
класификациони период,
анализа успеха и дисциплине,

- квалитетан однос ученика –
наставник, развој сарадничке
комуникације и конструктивно
одговарање на критику,

- здравствени ризици употребе
дроге.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

ДЕЦЕМБАР

- развој личног идентитета и
спремности за разрешавање
проблемских ситуација које
срећемо током одрастања,

- одржавање личне хигијене и и
хигијене просторија у којима
живимо и радимо,

- координација потреба ученика и
захтева Одељењског већа,

- прослава Нове године.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина



Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

ЈАНУАР

- анализа резултата из предмета
са највише слабих оцена и
разговор о оцењивању,

- како побољшати успех у другом
полугодишту.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

ФЕБРУАР

- организовање помоћи
ученицима са највише слабих
оцена и разговор о оцењивању,

- сарадња са родитељима слабих
ученика,

- стилови понашања у сукобу и
конструктивно понашање у
сукобу.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

МАРТ

- анализа успеха и дисциплине,
- мере које треба предузети за

побољшање успеха,
- стручна пракса– могућности,

жеље и значај за међусобно
дружење,

- важност емоција у животу
младих и односи међу
половима.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

АПРИЛ

- правилно коришћење слободног
времена ученика,

- проблеми ученика у одељењу и
ван њега,

- вредносни систем ученика,
- послови везани за трећи

класификациони период,
- организација родитељског

састанка,
- здравствени ризици код

пушења.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

МАЈ

- посета одељења и одељењског
старешине позоришту, изложби,
музеју и др.,

- мере које треба предузети за
побољшање успеха и успешан
завршетак школске године,

- прослава матуре за ученике
завршног разреда.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина

ЈУН

- анализа успеха, понашања,
изостајања ученика и анализа
рада секција,

- шта ми се допада, а шта не у
раду одељењског старешине?
(анкета),

- распуст и како га конструктивно
провести,

- организација родитељског
састанка.

Евиденција
путем

записника

Чланови
Одељенског већа и

Одељенски
старешина



5.4. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

Одељенски старешина је педагошки, организациони и административни
руководилац одељења. Рад одељенског старешине обухвата: старање о успеху ученика,
васпитање ученика, упознавање, праћење и проучавање одељења као колектива и
појединаца у њему и вредновање постигнутих резултата, сарадњу са родитељима
ученика и вођење педагошке документације.

У току 2012/2013 програм је:

Време
реализације Активности Начин реализације

СЕПТЕМБАР

- Конституисање О3, избор председништва,
чланова сталних комисија (комисија за
праћење изостајања ученика, културно-забавни
живот, ваннаставне активности)

- Усвајање програма рада ОС и ОЗ за текућу
годину.

- Упознавање ученика са организацијом и
структуром школе (План и програм, распоред
часова, уџбеници, режим живота и рада
ученика према статутарним одредбама,
одевање ученика).

- Избор представника за Ученички парламент.
- Упознавање ученика са Правилником

понашања у школи.
- Упознавање родитеља и ученика са

распоредом вежби и правилима понашања и
облачења у болници.

- Доношење плана укључивања родитеља у
поједине активности одељења.

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака

ОКТОБАР

- Укључивање ученика у рад појединих секција
у складу са њиховим склоностима,
интересовањима и оптерећеношћу другим
обавезама.

- Месец књиге, посета Сајму књига.
- Реализација тема по интересовању ученика.
- Развој радних навика

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака

НОВЕМБАР

- Анализа успеха ученика на класификационом
периоду и давање предлога за бољи даљи рад.

- Предузимање мера за елиминисање
евентуалних тешкоћа у раду ОЗ.

- Израда дневног плана рада – учења
- Како сарађивати
- Групни и индивидуални рад са ученицима на

професионалној оријентацији

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака

ДЕЦЕМБАР

- Анализа резултата на крају првог
полугодишта.

- Припрема свечаности поводом Нове године.
- Реализација тема по интересовању ученика.
- Расправа на тему:Планови за будућност

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака



Време
реализације Активности Начин реализације

ЈАНУАР

- Анализа одржане практичне наставе у блоку.
- Како да развијамо смисао за лепо - у природи,

друштву, уметничким делима, у својој радној
просторији, стану, учионици.

- Критички и самокритички осврт на рад и
понашање сваког појединца.

- Анализа рада слободних активности ученика.
- Формирање исправног става према раду

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака

ФЕБРУАР

- Акција улепшавања школе.
- Афирмација ученичког стваралаштва: читање

стихова, израда паноа са ликовним и
литерарним радовима.

- Реализација тема по интересовању ученика.
- Чиме с ебавимо ван пколе

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака

МАРТ

- Анализа успеха и мере за унапређење
васпитно-образовног процеса.

- Дискусија о раду одељенске заједнице.
- Реализација планираних активности.
- Мере за побољшање успеха

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака

АПРИЛ

- Анализа реализовае практичне наставе у
блоку.

- Ученици завршног разреда писмено се
опредељују за изборни предмет који ће
полагати у оквиру матуре.

- Анализа постигнутог успеха ученика.
- Реализација тема по интересовању ученика.

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака

МАЈ, ЈУН

- Мере за побољшање рада и дисциплине
- Анализа постигнутог успеха.
- Припрема за прославу Дана школе
- Избор најбољег ученика/ученице за школску

2012/13 годину

Састанци ОЗ
Евиденција
састанака



5.5. СТРУЧНА ВЕЋА

5.5.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Председник стручног већа: Наталија Станковић

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

АВГУСТ

- израда програма рада већа за
наступајућу школску годину,

- израда годишњих планова рада,
- задужења чланова већа,
- опремљеност наставника

уџбеницима и наставним
средствима.

- корелација наставних садржаја
унутар појединих предмета

- одређивање литературе за
професоре и ученике

Седнице
Састанци
Часови

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

СЕПТЕМБАР

- усаглашавање критеријума
оцењивања,

- набавка нових наставних
средстава и материјала
потребног за наставу,

- израда плана писмених задатака
и контролних вежби,

- израда плана допунске наставе,
- израда плана посета

позоришним представама,
- израда плана такмичења.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

ОКТОБАР

- припрема за извођење допунске
и додатне наставе,

- посета Сајма књига,
- коришћење наставних средстава
- идентификовање ученика са

посебним интересовањима за
додатну наставу

- огледни час, географија ,, Дело
Јована Цвијића,,

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

НОВЕМБАР

- анализа успеха на крају првог
класификационог периода из
предмета које Веће обухвата,

- посета позоришту и анализа
посете,

- предлог мера за побољшање
успеха,

- огледни час, српски језик“
Словенска књижевност“

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

ДЕЦЕМБАР

- договор о стручном
усавршавању наставника,

- праћење рада Већа,
- проблеми у настави,
- договор о прослави школске

славе.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука



Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

ЈАНУАР
- договор о посети семинарима
- реализација прославе школске

славе

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

ФЕБРУАР

- анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта из предмета
Већа,

- анализа рада актива у првом
полугодишту.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

МАРТ

- анализа употребе наставних
средстава и њихов утицај на
успех ученика,

- ток и реализација наставних
програма из предмета Већа

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

АПРИЛ

- анализа успеха на крају трећег
класификационог периода из
предмета Већа,

- усклађивање критеријума
оцењивања,

- праћење реализације редовне,
допунске и додатне наставе.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

МАЈ

- анализа писмених задатака и
критеријума оцењивања,

- анализа реализације плана и
програма.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука

ЈУН

- анализа успеха ученика на крају
школске године,

- вођење педагошке
документације

- анализа рада већа на крају
школске године,

- реализација ванредних,
разредних и поправних испита,

- израда извештаја о раду Већа,
- избор новог руководиоца Већа.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
друштвених наука



5.5.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА
Председник стручног већа: Ивана Златковић

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

АВГУСТ

- договор о изради годишњих
планова рада и месечних
оперативних планова,

- договор о уџбеницима који ће се
користити за поједине предмете у
оквиру актива

- задужења професора за огледни чац

Седнице
Састанци

Часови Евиденција
путем записника

Чланови већа
природних наука

СЕПТЕМБАР

- усаглашавање критеријума
оцењивања,

- израда плана писмених вежби,
- израда плана такмичења.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

ОКТОБАР

- анализа реализације посете музеју
''Никола Тесла'',

- корелација појединих предмета са
сродним предметима,

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

НОВЕМБАР

- анализа реализације наставног
плана и програма на крају првог
наставног периода,

- анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог наставног
периода,

- предлог мера за побољшање успеха
и дисциплине ученика.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

ДЕЦЕМБАР

- анализа реализације наставног
плана и програма на крају првог
полугодишта,

- мере за побољшање успеха и
владања ученика,

- анализа рада актива у првом
полугодишту.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

ЈАНУАР

- огледни час, хемија“ реакција
алкана“

- реализација ванредних испита,
- договор о посети семинарима.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

ФЕБРУАР
МАРТ

- предлог мера за побољшање
успеха.

- огледни час, математика “
Пројекција троугла“

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

АПРИЛ

- анализа посете Ботаничкој башти,
- реализација успеха ученика на

крају трећег наставног периода,
- успех и владање ученика на крају

трећег наставног периода.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

МАЈ

- анализа реализације посете сајма
науке и технике,

- договор око усаглашавања
критеријума код закључивања
оцена,

- анализа активности наставника у
реализацији програма и плана рада.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука

ЈУН

- анализа рада актива и постигнутих
резултата,

- припрема за израду извештаја о
раду актива у протеклој години.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
природних наука



5.5.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
Председник стручног већа: др Зорица Микић

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

АВГУСТ

- усвајање годишњег програма
рада стручног већа,

- усвајање одлуке о коришћењу
уџбеника, литературе, часописа
и наставних средстава,

- подела часова на наставнике и
подела задужења за израду
годишњих програма и планова
рада,

- корекција поделе часова на
предметне наставнике.

Седнице
Састанци
Часови

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

СЕПТЕМБАР

- анализа резултата поправних и
допунских испита у
августовском испитном року,

- договор о раду у школској
2012/13.,

- сређивање кабинета за масажу и
физикалну терапију,

- предлози за стручно
усавршавање наставника.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

ОКТОБАР

- уједначавање критеријума
оцењивања,

- корелација између стручних и
сродних општеобразовних
предмета,

- подела задужења за рад у
ваннаставим активностима,

- јавни час
- посета сајму козметике и

медицине, извештај о
савременим трендовима у
козметици и физикалној
медицини.

- посета часу

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

НОВЕМБАР

- анализа реализације послова у
првом класификационом
периоду,

- анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода
и предлог мера за побољшање
успеха,

- планирање блок наставе из
стручних предмета

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

ДЕЦЕМБАР

- анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта,

- мере за побољшање успеха и
дисциплине ученика.

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета



Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

ЈАНУАР

- анализа реализације наставних
планова и програма на крају
првог полугодишта,

- организација прославе дана
светог Саве,

- анализа реализације стручних
семинара у протеклом периоду,

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

ФЕБРУАР

- анализа реализације наставе у
блоку,

- извештај здравствене службе са
систематског прегледа,

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

МАРТ

- припрема ученика за такмичење
из области декоративне
козметике.

- огледни час, Здравствена нега у
рехабилитацији „ Превенција и
третман декубиталних рана“

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

АПРИЛ

- организовање тестова из
појединих предмета у циљу
уједначавања критеријума,
нивоа излагања наставних
садржаја и захтева за одређене
оцене

- анализа успеха и владања
ученика на крају трећег
класификацоног периода

- анализа реализације стручних
семинара у протеклом периоду

- припреме за прославу Дана
школе

- огледни час, основи масаже,
Масажа и хидротерапија“

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

МАЈ

- припреме за реализацију блок
наставе из стручних предмета

- договор о реализацији завршног
испита за трогодишња занимања

- Прослава Дана школе

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета

ЈУН

- анализа рада актива у школској
2011/2012. години

- анализа реализације
програмских садржаја

- анализа реализације наставе у
блоку

- ревизија наставних планова и
програма из стручних предмета
за све образовне профиле

- усвајање годишњег извештаја
стручног већа

- подела предмета за наредну
школску годину

- избор председника актива за
наредну школску годину

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови већа
стручних
предмета



5.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма води директор школе Сенка Мазић
а чланови су руководиоци стручних већа (записнике води Јулијана Јанковић):

Развој школског програма тече у више смерова:
- Унапређивање образовно-васпитног рада
- Стручно усавршавање

AKЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2012/13 ГОДИНУ

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације Носиоци реализације

СЕПТЕМБАР

- Конституисање стручног актива и
доношење програма рада за текућу

- школску годину
- Утврђивање битних компоненти за

развој школског програма

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма

ОКТОБАР - Одређивање семинара стручног
усавршавања наставника

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма

НОВЕМБАР - Праћење реализације нове
организационе поставке наставе

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма

ДЕЦЕМБАР

- Припреме за рад у другом
полугодишту

- Одређивање семинара стручноог
усавршавања наставника

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма

ФЕБРУАР

- Одређивање термина и начина
учешћа у такмичењима и другим
активностима у организацији школе и
других субјеката

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма

МАРТ - Укључивање родитеља у рад актива

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма

АПРИЛ - Анализа праћења стручно педагошке
документације

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање

МАЈ - Идентификовање битних компоненти
за развој школског програма

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма

ЈУН - Евалуација реализованих активности

Седнице
Састанци

Евиденција путем
записника

Чланови тима за
развој школског

програма



5.7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање Стручне школе за естетику, стил и
културу тела чине: Сенка Мазић, Наталија Станковић и Зорица Микић и Марко
Мугоша.

Школски Развојни план Стручне школе за естетику, стил и културу тела
сачињен је за период 2012-2015. година и у њему су дефинисани следећи

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ:
- Промовисање школе и повећавање броја ученика у њој
- Сарадња са сродним стручним школама у иностранству и обезбеђивање размене

искустава ученика и наставника
- Стручно усавршавање наставника

AKЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ

На основу овако дефинисаних развојних циљева предвиђено је да се у току
2011/2012. године изврше следећи задаци:

Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

СЕПТЕМБАР

- Организација наставних
активности у циљу ефикаснијег и
потпунијег остварења васпитно
образовног процеса

- Активно укључивање у рад
Црвеног крста Србије

- Обезбеђивање наставних средстава
који омогућују потпуну
реализацију наставног процеса
огледних образовних профила

Састанци
Евиденција

путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање

и предметни
наставници

ОКТОБАР

- Реализација стручног излета
- Успостављање контакта са

сродним школама у иностранству
- Идентификовање и реализација

школских програма обуке

Састанци
Евиденција

путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање

НОВЕМБАР

- Обезбеђивање средстава за учешће
наставника на стручним скуповима

- Реализација посете сродним
школама на простору Европе

Састанци
Евиденција

путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање

ДЕЦЕМБАР

- Одржавање радионица, предавања
и трибина за ученике, родитеље и
наставнике

- Израда летописа школе
- Праћење стручно-педагошке

документације и упознавање
наставника са новим савременим
методама рада

- Истраживање потреба тржишта и
давање предлога за конституисање
нових образовних профила и
образовних програма

Састанци
Евиденција

путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање



Време
реализације Активности / теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

ЈАНУАР,
ФЕБРУАР,

МАРТ

- Укључивање електронских и
штампаних медија у презентацију
школе

- Планирање и обезбеђивање услова
за повратну посету Школе из
иностранства

Састанци
Евиденција

путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање

АПРИЛ,
МАЈ

- Организација јавних часова и
размена искустава међу
наставницима

- Увођење менторског рада и
полагање стручних испита

Састанци
Евиденција

путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање

ЈУН

- Евалуација активности и
усавршавања

- Подношење извештаја о
успешности у остваривању циљева

- Израда плана и програма
активности Стручног актива за
развојно планирање за школску
2012/2013. годину

Састанци
Евиденција

путем
записника

Чланови тима за
развојно планирање



5.8. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Стручни тим за инклузивно образовање је оформљен и чине га: Сенка Мазић,
директор Школе, психолог и професор Милена Јовић и руководилац Тима за инклузију
Јагода Петровић Укај.

Улога стручног тима за ИО у стручним тимовима за развојно планирање, је
развој механизама за обухват све деце, анализа циљева и задатака, осмишљавање
инклузије, пружање подршке деци, анализа садржаја рада и његове флексибилности, и
давање инструкција за побољшавање квалитета рада кроз школски развојни програм,
стручним активима за развој школског програма, идентификовање деце из осетљивих
група и потреба деце, и сарадња са стручним тимом за самовредновање школе, где ће
се анализирати стање и дефинисати приритетне области, као и праћење спровођења
мера које обухватају:

- формирање тимова за додатну наставу, праћење сповођења ИОП-а, евалуирање
ИОП-а, осмишљавање антидискриминационих мера, осмишљавање потпуне
инклузије деце, осмишљавање партиципације родитеља, брига о сарадњи
наставника и родитеља, брига о наставничким компетенцијама, осмишљава
мере за спровођење ИО и идентификовање деце из осетљивих група.

ИОП тим обавезно чине:
- родитељ/старатељ,
- стручни сарадник,
- одељенски старешина, а по потреби и
- стручњак ван установе на предлог родитеља,
- предметни наставници,
- педагошки асистенти.

Процедура израде ИОП-а обухвата:

- прикупљање потребних податке, анализирање ситуације и израда педагошких
профил детета / ученика,

- процењивање потребе за подршком и приоритетних области за које треба
израдити ИОП,

- разрада стратегије подршке и детаљног плана активности за поједине области /
предмете раде појединачни чланови ИОП тима (стручњаци за ту област) уз
обавезно учешће родитеља и

- израђени ИОП одобрава стручни тим за инклузивно образовање и по одобрењу
шаље педагошком колегијуму на коначно усвајање.

У школској 2012-2013. години ученици који су обухваћени ИОП-ом су: Милош
Благојевић, Ивана Стојановић, Јована Марјановић, Спасенија Филиповић, Вања
Ристески и Тамара Јањушевић.



5.9. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОГЛЕДА

У стручној школи за естетику, стил и културу тела, образовни профили
Стилиста сарадник и Техничар за фитнес и заштиту здравља утврђени су
Правилницима о наставном плану и програму огледа објављеном у Службеном
гласнику бр, 72/09. Дужина образовања у оба образовна профила је четири године.
Овај Правилник примењује се од школске 2011/2012. године. Трајање огледа је пет
година и спроводи се од 01.09.2011. године.

Да би се путем образовног система створили стручњаци одређеног профила,
мора бити испуњено неколико претпоставки:

- постојање одговарајућег наставног програма;
- припремљеност школе за реализацију наставног програма у погледу

испуњености услова простора и опреме;
- постојање стручно оспособљеног наставног кадра у школи;
- адекватна припрема наставника за примену новог наставног програма;
- осмишљен концепт завршних испита којима се проверавају стечене стручне

компетенције;
- дефинисана методологија праћења и вредновања реализације наставног

програма на нивоу школе

Тек када се сви предуслови овог процеса испуне, може се очекивати жељени
резултат образовног процеса – образована, компетентна особа, са одговарајућим
ставовима према раду и свом окружењу у областима које обухватају два наведена
профила.

Примена огледа прати се континуирано у току школске године, а у последњој
години спроводи се вредновање огледа. Тек по завршетку образовног процеса за овај
образовни профил, могуће је у потпуности сагледати у којој мери нови наставни
програм обезбеђује постигнуће предвиђених стручних знања, вештина и ставова,
односно стручних компетенција код ученика. Уочени недостаци наставног програма
или самог начина реализације истог, могу се отклањати у току реализације, што је и
најрационалнија карактеристика огледа. На крају школске године, на основу упитника
испизтују се исходи образовно васпитног рада, адекватност оцењивања, мишљење
ученика и наставника.

На нивоу школе се целина образовног процеса и врши процена:
- квалитета огледног наставног програма;
- примењених наставних метода;
- потребних обука за наставнике;
- примењених наставних средстава и материјала за учење;
- потребне опреме, апарата и уређаја;
- организације наставе;
- ученичких постигнућа.

Тим чине:
1. директор школе;
2. представник наставника општеобразовних предмета који реализује наставу у

огледном одељењу;
3. представник наставника општестручних предмета који реализује наставу у

огледном одељењу;



4. представник наставника стручних предмета који реализује наставу у огледном
одељењу

5. стручни сарадник школе (психолог);
6. одељенски старешина огледног одељења.

Стручна школа за естетику, стил и културу тела оформила је јединствени
Школски тим за праћење оба огледа, који представља механизам развоја и одрживости
свих принципа на којима почива савремена стручна школа. Професори који су
одређени за координацију Тима за праћење огледа за образовни профил Стилиста
сарадник су: Марина Стојковић, Бисерка Гаврић, психолог школе и Наталија
Станковић.

Циљ и задаци Тима за праћење огледа су:
- Координација рада наставника који остварују наставу у огледном

одељењу/одељењима;
- Праћење корелације садржаја наставе којима се обезбеђује постизање

прописаних исхода у склопу различитих модула;
- Идентификација проблема који се јављају током наставе;
- Прикупљање упитника за квалитативну анализу програма;
- Формирање и ажурирање базе података;
- Анализа ученичких постигнућа на крају сваког класификационог периода;
- Израда периодичних извештаја о реализацији;
- Промоција и информисање родитеља, ученика, социјалних партнера и других

заинтересованих о огледу.

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОГЛЕДНОГ ПРОГРАМА

Август 2012.
- Формирање Тима за праћење огледа
- Упознавање чланова ОВ са огледним наставним планом и програмом;
- Одређивање уџбеника за поједине наставне предмете
- Операционализација огледних програма кроз модуле
- Организација обука за наставнике укључене у огледни процес

Новембар 2012.
- Формирање базе података о ученицима свих огледних одељења у школи;
- Упознавање чланова ОВ са процедуром праћења реализације огледних програма

на нивоу школе
- Утврђивање календара писмених провера знања (тестови, писмене вежбе,

писмени задаци...)
- Промоција и презентација огледа Наставничком већу, Савету родитеља,

Школском одбору

Децембар 2012.
- Анализа успеха реализације огледних профила
- Међусобна сарадња чланова одељенских већа у огледу
- Реализација обуке за наставнике укључене у оглед

Април 2013.
- Наставне методе и методе оцењивања у огледним програмима (групни и

индивидуални рад стручних сарадника са члановима ОВ);
- Разрада оперативних планова рада и међусобна сарадња чланова ОВ;



- Анализа резултата на класификационом периоду;
- Промоција огледних профила у школи и ван ње;
- Припрема упитника за евалуацију

Јун 2013.
- Представљање резултата огледних одељења Наставничком већу, Савету

родитеља, Школском одбору
- Анализа попуњених упитника о исходима образовно васпитног рада,

адекватност оцењивања, мишљење ученика и наставника.,
- Ажурирање базе података;
- Анализа резултата постигнутих на II полугодишту;
- Сачињавање извештаја о реализацији огледа за Завод за вредновање квалитета

образовања и васпитања



6. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА

6.1. ШКОЛСКИ ОДБОР

У склaду сa чл. 57. Зaкoнa o oснoвaмa система oбрaзoвaњa и вaспитaњa oргaн
упрaвљaњa шкoлoм je Шкoлски oдбoр.

Шкoлски oдбoр рaди у оквиру надлежности прописаних Законом, а начин рада
и одлучивања регулише Пословника о раду Школског одбора.

Опис послова Време

- Анализа и усвајање год. извештаја о раду школе у школској
2011/12.год.

- Усвајање Извештаја о раду директора
- Усвајање извештаја о вредновању и самовредновању рада школе
- Предлог и доношење Годишњег плана рада за школску 2012/13. год.
- Доношење Плана стручног усавршавања запослених и усвајање

извештаја о остваривању плана за претходну школску годину
- Конкурс за директора школе

IX

- Доношење Одлуке о изменама и допунама Правилника о правима,
обавезама и одговорности ученика ради усклађивања са Изменама и
допунама Закона о основама образовања и васпитања

- Извештај о успеху и владању у I тромесечју
- Сарадња са родитељима ученика, рад Савета
- родитеља

XI

- Извештај о раду директора и раду школе у I полугодишту
- Резултати рада Савета родитеља
- Усвајање финансијског плана за 2013.год.
- Усвајање извештаја о попису

I 2012.год.

- Извештај о успеху и владању у II тромесечју
- Усвајање извештаја о пословању у 2012.год. III
- Извештај о успеху и владању школске 2012/13
- Резултати предлога мера за побољшање наставе и сарадње са

родитељима
- Извештаји са екскурзија
- Извештај психолога о стању безбедности и раду на превенцији

безбедоносних ризика у школској 2012/2013. години

VI



6.2. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности
школе, а за свој рад одговара Школском одбору, оснивачу и Mинистру.

Глобално, радни задаци Директора школе могу се класификовати у неколико
области и то:

1. послове везане за планирање, организацију и остваривање програма образовања
и васпитања,

2. обезбеђивање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,
3. старање о остваривању Развојног плана школе,
4. остваривање педагошког увида и надзора и предузимање мере за унапређивање

и усавршавање рада наставника, помоћних наставника и стручног сарадника,
5. планирање стручног усавршавања запослених,
6. предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и

просветног саветника, као и у случају недоличног понашања запосленог и
његовог негативног утицаја на ученике,

7. старање о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа
управљања о свим питањима од интереса за рад школе,

8. са одређеним бројем часова (најмање 3 часа недељно) непосредно изводи
наставу,

9. сазива и руководи седницама Наставничког већа,
10. усмерава и усклађује рад стручних органа у школи,
11. сарађује са родитељима ученика и са другим организацијама,
12. редовно подноси извештаје о свом раду Школском одбору.

Тежиште радних активности Директора у школској 2012/13. години, биће
усмерене на:

1. РАЗВИЈАЊЕ И АФИРМАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ
2. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ;
3. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ВАЉАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ;
4. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ;
5. СТАРАЊУ О ВОЂЕЊУ ПРОПИСАНЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ;
6. СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА;
7. РАДУ НА ХАРМОНИЗАЦИЈИ МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА И СТВАРАЊУ

ПОЗИТИВНЕ КЛИМЕ У КОЛЕКТИВУ;
8. САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА;
9. ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ДИРЕКТОРА

РАЗВИЈАЊЕ И АФИРМАЦИЈА ШКОЛЕ

У протеклих шест година, коклико школа постоји, тежиште радних активности
директора школе биле су усмерене на истраживање нових професија у земљама
окружења и структурирање и структурирање нових перспективних образовних
профила у нас. Као исход тих активности израдили смо планове и програме
образовања за два нова образовна профила , која је Министарство просвете одобрило
као огледне и школа верификована да их реализује решењем издатим 23. децембра
2011. године



У наредној и наредним годинама задатак директора школе и стручног тима у
њој је да уведене профиле афирмише у јавности и убеди како родитеље, тако и
ученике, да се за њих опредељују . То је веома озбиљан и деликатан задатак који
захтева много енергије и истрајности. То је управо и кључни задатак чијом
реализацијом школа треба да обезбеди свој развојни пут и перспективу.

Стручној афирмацији и угледу школе у значајном доприносе и програми
стручног усаврашавања просветних радника које је школа са својим стручним
тимовима припремила, конкурисала код Завода за образовање и васпитање и добила
акредитацију за њихову реализацију.

Представљање школе преко електронских и штампаних медија као и
остваривање непосредних активности са ученицима завршних разреда основних биће и
даље један од приоритетних маркетиншких активности.

У наредној школској години реализоват ћемо програме два стручна семинара:
Први, под називом: ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ДОЗИРАНА ФИЗИЧКА
АКТИВНОСТ ФАКТОРИ РАЗВОЈА И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА и
Други, под називом: ПРЕВЕНЦИЈА И ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕФОРМИТЕТА КОД
ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Тежиште радних активности у школској 2012/13. години, директор ће усмерити
на:
 израду предлога плана рада школе,
 обављање консултација и пружање помоћи наставницима у изради плана и

програма,
 припрему дидактичких материјала за наставнике и одељенске старешине,
 израду глобалног и оперативног плана рада директора,
 планирање кадра и обезбеђивање услова за професионални развој запослених,
 континуирано праћење рада наставног кадра,
 и увођење у школску праксу огледних програма образовања за нове образовне

профиле: Техничар за фитнес и заштиту здравља и Стилиста сарадник као један од
кључних задатака директора на развоју Школе у следећој школској години

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Тежиште радних активности биће усмерено на:
 организацију уписа ученика,
 израду предлога организационе шеме обављања свих наставних и ваннаставних

задужења у школи,
 усмеравање израде распореда часова теоријске и практичне наставе,
 поделу задужења на наставнике, сараднике (40-часовна радна недеља),
 сарадњу са секретаријатом и рачуноводством школе у циљу израде документације

за финансирање и праћење законских прописа,
 учешће у изради финансијског плана за 20012/13. годину,
 праћење финансијске ситуације, планирању текуће потрошње у смислу реализације

наставе и одржавања објеката,



 праћење и доношење плана опремања школе наставним средствима и опремом за
нове образовне профиле

 стручно усавршавање наставника кроз имплементацију и обуку базирану на
школским активностима

 организацију наставе за нове образовне профиле у огледу,
 учешће у пројектима обуке за стручно оспособљавање одраслих

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД

У ред приоритетних задатака директора биће:
 посета наставним часовима,
 непосредни увид у наставни процес посетама часова најмање једанпут у току

школске године за сваки наставни предмет,
 израда упутства за планирање образовно-васпитног рада наставника и припремање

за непосредан рад са ученицима,
 инструкције у свим видовима образовно-васпитног рада,
 упознавање родитеља кроз родитељске састанке са условима, организацијом рада и

кадровском структуром школе,
 посета свим одељењима,
 подржавање и оснаживање рада Ученичког парламента школе,
 учешће у наставном процесу највише са пола радног времена,
 консултације са представницима ученичког парламента у циљу постизања и

решавања појединих за ученике значајних питања,
 учешће у раду стручних органа.

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

 анализа реализације Годишњег плана рада школе;
 предузимање мера за унапређење квалитета и осавремењивање образовно-

васпитног рада;
 стручно усавршавање кадрова;
 приступ реализацији програмских садржаја (интерактивна настава, индивидуални

рад са ученицима, примена савремених облика, средстава и метода рада);
 опремање школе савременим наставним средствима;
 подржавање тимског рада у свим подручјима унутрашње организације;
 израда анализа и извештаја о раду школе;
 израда пословног плана школе;
 представљање пословног плана школе (мисија, визија и стратегија).

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Директор ће, заједно са секретаром школе и секретаром Наставничког већа,
остваривати увид и пратити вођења педагошке документације у циљу примене
законских прописа и усаглашавања са актуелним новинама.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 Присуствовање и активно учешће на састанцима актива директора на градском и на
регионалном нивоу;

 индивидуално стручно усавршавање уз праћење релевантне литературе;
 стручно усавршавање на нивоу школе;



 активно учешће на имплементацији знања и вештина у вези са темама семинара.

РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И САРАДНИЦИМА

Приоритетни задаци у наредној школској години биће:
 сарадња са школама у граду, региону и на нивоу Републике,
 припремање и вођење седница Наcтавничког већа,
 учешће у раду одељенских и разредних већа кроз праћење реализације планираних

садржаја,
 спровођење одлука и закључака стручних органа школе,
 сарадња са Саветом родитеља и Школским одбором,
 сарадња са јединицом локалне самоуправе; Секретаријатом за образовање града

Београда, Удружењем медицинских школа Србије, културним институцијама,
радним организацијама,

 планирање и припрема за успешно извођење екскурзија, излета и блок наставе,
 спровођење одлука и закључака са седница стручних органа и других тела и

комисија.

РАД НА УНАПРЕЂЕЊУ МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА

Посебне активности директора у 2012/13. години биће усмерене на
унапређивање међуљудских односа кроз:
 неговање радне атмосфере на бази дисциплинованог обављања радних задатака,
 међусобног поштовања, разумевања, уважавања,
 чувања угледа просветног радника,
 подстицања добре комуникације личним примером са клијентима-грађанима (добар

пријем, благовремено информисање клијената о напредовању и технологији услуга,
као и добијање повратних информација од клијената).

ПЛАН АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЦЕЛЕ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ

Директор ће:
 остваривати сарадњу са другим школама, факултетима, предузећима и установама,
 остваривати сарадњу са општинским и републичким органима,
 одржавати седнице Наставничког већа,
 присуствовати седницама Школског одбора,
 присуствовати седницама Савета родитеља,
 сарађивати са стручним активима,
 присуствовати часовима и пратити рад наставника,
 прегледати планове рада наставника,
 помоћи професорима – приправницима – менторство,
 пратити рад слободних активности и друштвених организација ученика и

остваривања културне и јавне делатности Школе,
 пратити реализацију огледних програма за нове образовне профиле,
 пратити прописе и усаглашавати општа акта,
 помоћи у анализи финансијског пословања Школе
 организовати семинара из програма стручног усавршавања просветних радника



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА

СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР

 Ангажовање и припрема наставног кадра за реализацију наставног плана и
програма;

 Утврђивање распореда часова и других облика образовно-васпитног рада у
Школи;

 Усвајање плана уџбеника и других наставних средстава;
 Утврђивање четрдесет часовне радне недеље за наставнике и остале раднике

Школе;
 Усвајање извештаја о раду Директора и Школе за протеклу школску годину;
 Утврђивање годишњег плана рада Школе и доношење других обавезних

педагошко-стручних докумената;
 Израда финансијског плана за школску 2012/13. годину;
 Увођење нових програма за профиле у огледу;
 Формирање и доношење оперативног плана рада за праћење огледних програма,
 Обавештавање школа и припрема за реализацију семинара из програма стручног

усавршавања просветних радника

НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР

- Припремање прославе дана Светог Саве;
- Одржавање родитељских састанака;
- Организовање седница одељењског већа;
- Организовање припрема и дочек Нове године;
- Организација пописа школске имовине;
- Организација реализације програма обуке по захтеву и у сарадњи са

привредном комором Града и Војском Србије;
- Праћење програма огледних профила,
- Организовање семинара за стручно усавршавање просветних радника

ЈАНУАР

- Анализа остваривања Годишњег програма рада у првом полугодишту;
- Анализа извештаја са пописа школске имовине;
- Органовање послова на изради завршног рачуна за 2011. годину;
- Организовање прославе школске славе Свети Сава;
- Организовање седница одељењских и разредних већа;
- Одржавање родитељских састанака;
- Израда извештаја о раду Директора у првом полугодишту.

ФЕБРУАР И МАРТ

- Доношење завршног рачуна, извештаја о финансијском пословању;
- Анализа успеха и владања ученика у првом полугодишту;
- Организовање маркетиншких активности за упис ученика у Школу.
- Организовање семинара за стручно усавршавање просветних радника

АПРИЛ И МАЈ

- Организовање седница одељењских и разредних већа;



- Организација родитељских састанака;
- Организовање припрема за упис у први разред;
- Организовање израде нацрта Годишњег плана рада Школе за школску

2013/2014. годину;
- Организовање израде извештаја о раду школе за школску 2012/2013. годину;
- Обезбеђивање средстава за награде ученицима;
- Извођење наставе из козметологије, естетске неге;
- Организовање маркетиншких активности за упис ученика у Школу.

ЈУН

- Организовање полагања завршног и матурског испита;
- Утврђивање предлога Годишњег плана рада за школску 2013/2014. годину;
- Организовање седница одељењских већа;
- Припрема и организовање седнице Наставничког већа;
- Организовање родитељских састанака;
- Организовање разредних испита;
- Израда Извештаја о раду Школе за школску 2012/2013. годину;
- Обрачун радног времена наставника и других радника;
- Организовање матурске вечери;
- Доношење решења о коришћењу годишњих одмора;
- Припрема Школе за наредну школску годину.

АВГУСТ

- Доношење Извештаја о остваривању годишњег пплана рада Школе;
- Припрема и одржавања седница Наставничког већа;
- Организовање седница стручних актива;
- Организовање разредних испита;
- Организовање поправних испита;
- Формирање одељења;
- Доношење одлука о пријему нових радника;
- Организовање израде и верификација распореда часова редовне, додатне

наставе и ваннаставних активности;
- Утврђивање распореда коришћења свих школских просторија;
- Провера припремљености објекта за рад;
- Анализа остваривања Годишњег програма рада;
- Доношење решења о структури радних обавеза наставника;
- Праћење прописа и усклађивање општих аката;
- Анализа остварености финансијског плана;
- Држање консултација и пружање помоћи наставницима у изради годишњих и

оперативних месечних планова рада;
- Припрема дидактичких материјала за наставнике и одељенске старешине;
- Израда глобалног и оперативног плана рада директора;
- Планирање кадра као посебан задатак директора – интервју за професионални

развој запослених;
- Континуирано праћење рада наставног кадра.



6.3. САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља се организује у складу са чланом 58. Закона о основама система
образовања. Рад Савета уређује се Пословником о раду. Записнике води Јагода
Петровић Укај.

План рада Савета родитеља:

Време
реализације Активности Начин реализације

СЕПТЕМБАР –
ОКТОБАР

- Конституисање савета родитеља
- Утврђивање програма рада за текућу

2012/13. годину
- Упознавање са Годишњим планом рада

Упознавање са ИОП-ом

Састанци.
Евиденција записника.

НОВЕМБАР –
ДЕЦЕМБАР

- Информисање савета о адаптацији
ученика на нову средину и њиховом
напредовању у усвајању наставног
садржаја

- Извештај о образовно-васпитним
резултатима на крају првог наставног
периода

- Представљање програма практичне
наставе

Састанци.
Евиденција записника.

ЈАНУАР -
ФЕБРУАР

- Извештај о образовно-васпитним
резултатима ученика на крају I
полугодишта

- Предлози и савети родитеља за бољи
рад

- Предлог за укључивање у маркетинг
школе

Састанци.
Евиденција записника.

МАРТ –
АПРИЛ

- Извештај о активностима и
ангажованости ученика

- Питања, предлози, сугестије, критике,
похвале

- Извештај о образовно-васпитним
резултатима ученика на крају III
наставног периода

- Предлози и савети родитеља за бољи
рад

Састанци.
Евиденција записника.

МАЈ –
ЈУН

- Извештај о постигнутим резултатима
ученика

- Потребе ученика и родитеља -
отворена трибина

- Сумирање активности савета у току
другог полугодишта

- Извештај о образовно-васпитним
резултатима ученика на крају школске
године

- Запажања чланова савета о раду школе,
предлози и сугестије за наредну
школску годину

Састанци.
Евиденција записника.



7. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ И
ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

7.1. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученички парламент води професор српског језика и књижевности Јулијана
Јанковић.

ОКТОБАР
- У сарадњи са професорима, психологом школе и правником школе, упознавање

са Статутом Ученичког парламента,
- Учешће у изради акционих детаља,
- Избор председника и ужег сазива Парламента.

НОВЕМБАР
- Планирање успеха ученика и организација рада .

ДЕЦЕМБАР
- Организовање новогодишње прославе,
- Припремање свечаности за прославу дана Светог Саве.

ЈАНУАР
- Избор најбољег ученика на крају полугодишта.

ФЕБРУАР
- Спровођење анкете у свим одељењима у сарадњи са осталим ученицима о

жељама и потребама ученика у погледу избора теме за дебату.
- Професионално информисање ученика, формирање исправног става према раду;

МАРТ, АПРИЛ
- Покретање акције: Бирамо најбољег ученика – по избору одељења, за крај

године.

МАЈ, ЈУН
- Припрема за прославу Дана школе (24. мај),
- Разматрање постигнутог успеха и предлог мера за побољшање резултата,
- Планирање нових акција Ученичког парламента и осмишљавање плана за

наредну годину.
- Бирање најбољег ученика школе



7.2. СЕКЦИЈА ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ И ТАКМИЧЕЊЕ У
РЕАЛИСТИЧКОМ ПРИКАЗУ И ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ

У току школске године ученици ће посећивати Црвени крст на општини Стари
град где ће учити технике прве помоћи. Такође, као волонтери биће у обавези да
учествују у свим акцијама које организује Црвени крст Стари град. Ученици ове
секције ће се кроз часове припремати за такмичење у реалистичком приказу повреда и
стања. Током наставе, поред реалистичког приказа повреда и стања ученици ће
увежбавати технике симулације повреда и обољења. Ову секцију ће водити Вујић
Зорица.

7.3. УМЕТНИЧКА СЕКЦИЈА

Садржај рада секције се темељи на ослобађању у простору и покрету, богаћењу
и култивисању говора, развијању маште и флексибилности и то кроз вежбе за
концентрацију и пажњу, говорне вежбе, монологе, дијалоге и мале драмске игре.
Пролазећи кроз ове фазе рада ученици се оспособљавају, између осталог, и за
обављање сценских задатака (рецитовање, вођење програма, глуму – учешће у већим
или мањим видовима сценских презентација). У оквиру секције ученици ће имати и
курс креативног писања на ком ће научити како да на најбољи начин, креативно и
интерактивно, изразе свој списатељски дар, читањем занимљивих књига, дискусијама о
различитим темама и писањем есеја и књижевних приказа. Ову секцију ће водити:
Бисерка Гаврић, Марина Стојковић и Јулијана Јанковић.

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Аудиција за нове чланове драмске секције септембар 2012. године
Планирано је да драмска секција ове године
спреми пригодну представу поводом прославе
дана Св. Саве

октобар 2012 - јануар 2013. године

Поред ове представе ученици, чланови
драмске секције, припремиће получасовну
представу за децу запослених у школи
поводом доделе пакетића за Нову годину

децембар 2012. године

Чланови драмске секције припремаће
представу која ће бити изведена поводом дана
школе 24. маја (предвиђено је да у сарадњи са
наставником ученици покушају да адаптирају
одређени књижевноуметнички текст сходно
својим интересовањима или да маштовитим
приступом осмисле сопствени  текст
представе)

октобар 2012 - мај 2013. године



7.4. СЕКЦИЈА ПРИМЕНЕ РАЧУНАРА

Предлог састава секције - сви ученици који наставу прате према ИОП-у и
ученици који покажу жељу да учествују у планираним активностима. Ученици који
уписују први разред биће обавештени о постојању секције и према њиховим
афинитетима, или током године, после упознавања са наставником који води секцију,
могу се укључити у рад. Координатор секције је Јагода Петровић-Укај.

Рад подразумева следеће циљеве:
- познавање карактера и рада школе од оснивања
- базично познавање рада на компјутеру
- познавање области рада школе
- познавање предмета од прве до четврте године, по смеровима
- добро познавање стручних предмета профила у коме је ученик,
- оспособљавање ученика да буду у стању да направе компјутерску презентацију

за поједине предмете

Код акција које с у плану рада ове секције су поред свакодневне наставе, разна
такмичења, друге ваннаставне активности, маскенбали, пилатес, фитнес, плес за
ученике и друге активности које могу бити приказане путем компјутерске презентације

Реализација се организује на почетку упознавањем ученика са целокупним
планом рада. Неопходно је да се ученици мотивишу, како би се ове активности могле
остварити. Планирано је да се ученицима дозволи креативност и корекција свих акција.
Потребно је обрадити једну тему месечно.

Октобар- познавање карактера и рада школе и основних школа из којих потичу
ученици школе, што подразумева анализу сајта школе.

Новембар- припрема конкретне презентације за одабрани предмет у корелацији
са наставницима појединих предмета.

Децембар- припрема презентације за новогодишњу приредбу.

Фебруар- познавање свих семинара које школа реализује, познавање сарадње
школе са Црвеним крстом и Заједницом медицинских школа и израда компјутерских
облика представљања тих активности.

Март- припрема конкретне презентације за одабрани предмет у корелацији са
наставницима појединих предмета.

Април- припрема конкретне презентације за одабрани предмет у корелацији са
наставницима појединих предмета.

Мај- припрема презентације за Дан школе.

7.5. СПОРТСКА СЕКЦИЈА

Спортска секција има за циљ развијање такмичарског духа и тимског рада.
Током школске године ученици ће се опробати у разним дисциплинама на нивоу
школског такмичења. Најбољи ученици имаће прилику да се опробају и на
такмичењима на нивоу општине, града и даље ако покажу добре резултате.



Спортска секција ће својим радом промовисати здрав живот па ће сходно томе
за ученике бити одржана предавања у договору са установама које ће послати кадрове
д аодрже стручна предавања. Заједно са професорима и докторима школе, у зависности
од интересовања ученика, одржаће се предавања везана за: наркоманију, алкохолизам,
пушење и др.

Наставник задужен за рад ове секције пратиће редовно збивања на територији
града Београда, а и шире, и у складу са финансијским могућностима школе испратити
разна спортска дешавања заједно са ученицима.

7.6. ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Школа је заједница ученика, наставника родитеља и многобројних друштвених
субјеката који су подједнако заинтересовани за њен успех. Уз основни задатак,
образовање и васпитање, незаобилазана је јавна и културна делатност школе. Школа
мора оправдати чињеницу да је и просветно и културно средиште и мора бити један од
носилаца културних догађања у својој животној и радној средини.

СЕПТЕМБАР
- Ноћ истраживача (28.09.2012.)
- Позоришна представа
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика

ОКТОБАР
- Трка за срећније детињство (06.10.2012.) у организацији Црвеног крста Стари

град
- 37. Међународни сајам медицине (11.10.-13.10.)20.
- Међународни конгрес и сајам козметике, соларијума, опреме, SPA и нега косе

"Додир Париза" (13.10-14.10.)
- 57. Међународни београдски сајам књига (21.10.-28.10.)
- Трагом Иве Андрића (10.10.2012.)
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца

НОВЕМБАР
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца
- Предавање о превенцији ХИВ/АИДС-а и болести зависности у организацији

Црвеног крста Стари град

ДЕЦЕМБАР
- Акција ''Један пакетић, много љубави'' у организацији Црвеног крста Стари град
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца

ЈАНУАР
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Посета музеју српске православне цркве и храму Св. Сава.
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца



ФЕБРУАР
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца

МАРТ
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Шетња кроз музеје и актуелне уметничке изложбе
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца
- Ботаничка башта.
- Сајам образовања

АПРИЛ
- Српска академија науке и уметности
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца

МАЈ
- 2. Lady Fair – женски сајам
- Учешће на манифестацији „Дан Европе“ (09.05.2013.)
- Посета галерије/музеја по избору наставника и ученика
- Позоришна представа / Заужбина Илије М. Коларца
- Међународни сајам технике и техничких достигнућа
- Ноћ музеја

7.7. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

Школа ће, имајући у виду психолошко-педагошки значај екскурзије, покренути
поступак и предложити Савету родитеља у току априла- маја вишедневну екскурзију и
уколико се постигне неопходна сагласност, приступити реализацији за све ученике
школе сходно Правилнику о измени Правилника о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Просветни
гласник – Службени гласник бр. 1/2009).

Према плану који школа доноси, одређена су следећа стручна путовања:
једнодневни излет до Бање Русанде, Белоцркванских језера, као и дводневни излет у
Медицински центар Чигота.

Према интересивању ученика и родитеља, школа ће организовати екскурзије у
иностранству у другом полугодишту.

Задаци екскурзије

Поред прописаних задатака екскурзије, Стручна школа за естетику, стил и
културу тела ШКОЛЕСТ одредила је приоритетне задатке, који су саставни део
Годишњег плана рада школе:

- Стицање нових сазнања из области струке;
- Подстицање позитивног доживљаја и вредновања;
- Подстицање сарадничких односа у групи вршњака;
- Богаћење позитивних социјалних односа између ученика и наставника;



- Развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним
вредностима, кроз богаћење свести о вредности културног наслеђа и њиховог
значаја за савремену културу;

- Разумевање међузависности појединца, друштва и култура;
- Развијање свести о сличностима и разликама историјских појава и процеса,

својствених европским културним зонама;
- Упознавање са професијама од значаја за занимање.

За екскурзије је важно навести тачне термине  реализације  екск. Дестинације и време
одрађивања наставних дана.



7.8. ЗАШТИТА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА

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 – 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,

- 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.

Школа ће креирати климу у којој се:
- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности;
- не толерише насиље;
- не ћути у вези са насиљем;
- развија одговорност свих;
- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање.

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА

Директор, помоћници и секретар
- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола,
- усклађивање постојећих подзаконских аката,
- избор чланова Тима за заштиту ученика од насиља,
- обавезно учешће у процедури кад је у питању насиље над децом од стране

запослених у школи и особа ван школе,
- подношење пријава надлежној служби,
- праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика.

Дежурни наставник
- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у

интервенцији,
- дежура у складу са распоредом,
- уочава случајеве насилног понашања и прекида одмах,
- обавештава одељенског старешину,
- евидентира случај у књизи дежурства,
- по потреби сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља.

Одељењски старешина
- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у

интервенцији,
- уочава случајеве насилног понашања и прекида одмах,
- разговара са учесницима насиља и прикупљање информација,
- информише родитеље и сарађује са њима,
- прати ефекте предузетих мера,
- евидентира случај и води документацију,
- по потреби, комуницира са релевантним установама,
- по потреби сарађује са Тимом.

Предметни наставници
- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у

интервенцији,
- уочава случајеве насилног понашања и прекида одмах,
- информише одељенског старешину.

Тим, психолог, педагог
- учествују у обуци за заштиту деце од насиља и информишу запослене



- организују упознавање ученика и родитеља са Општим и Посебним протоколом
за заштиту ученика од злостављања,

- координира израду и реализацију програма заштите ученика од насиља,
- пружа помоћ и подршку ученицима, родитељима и наставницима,
- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте мера,
- по потреби, сарађује са другим установама и медијима,
- евидентира појаве насиља.

Ученици
- уочавају случајеве насилног понашања,
- пријављују одељенском старешини или дежурном наставнику,
- учествују у мерама заштите.

Помоћно-техничко особље
- дежура по распореду,
- уочава насиље и прекида одмах,
- информише дежурног наставника.

АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ
САДРЖАЈ ДИНАМИКА Носиоци

Упознавање са Посебним протоколом, презентација Насиље - врсте
и облици (први разред, Савет родитеља)

септембар /
новембар чланови тима

Упознавање са Општим и Посебним протоколом, тј. правном
регулативом (наставника и осталог особља школе, родитеља,
чланова Школског одбора)

октобар

чланови тима,
одељенске
старешине,
директор

Израда Програма за заштиту ученика од насиља октобар чланови тима

Дефинисање улога и одговорности чланова Тима за заштиту ученика
од насиља, наставника и осталих запослених у школи у примени
Програма за заштиту ученика од насиља

октобар

директор,
тим за заштиту

ученика од
насиља

Подстицање и неговање различитости и културе уважавања у оквиру
наставних активности- на часовима одељенске заједнице и
одељенског старешине, грађанског васпитања, састанцима
Ученичког парламента и сл.

током шк.год. наставници

Обука наставног и ненаставног особља Ненасилна комуникација јануар / фебруар
акредитован
семинар или

интерни
Школска спортска такмичења / спортски дан посвећен безбедном и
сигурном школском окружењу (фудбал, кошарка, одбојка, стони
тенис, рукомет)

април / мај проф. физичког
васп.

Истраживање о учесталости и врстама насиља у школи мај чланови тима
Евалуација Програма прегледом документације и резултатима
истраживања, измене у Програму јун / јул чланови тима



ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
САДРЖАЈ ДИНАМИКА Носиоци

Формирање Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања Септембар 2011. директор

Поступање по корацима - редоследу поступака у случају
интервенције:

- процена нивоа ризика
- заустављање насиља
- заштитне мере
- информисање надлежних служби
- праћење ефеката предузетих мера

током школске
године

тим за заштиту
од насиља

Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба, директор – у
обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима
насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и
периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања,
како би се пратило стање безбедности у школи.

7.9. ЗДРАВСТВЕНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ УЧЕНИКА

За све ученике школе, током целе школске године, планиран је циклус
предавања која ће држати стручњаци, лекари и фармацеути, као и наши професори.
Планиране теме за реализацију су:

- Пушење и штетност никотина за младе.
- Наркоманија младих.
- Проблеми гојазности код младих.
- Значај спорта и рекреације.
- Полне болести.

ПЛАН ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Професори преносе ученицима информације везане за препознавање фактора
ризика који ће спречити појаву болести и путем побољшања услова живота
(превенција фактора ризика) очувати и унапредити њихово здравље.

Поред обавезних наставних садржаја превентивних медицинских грана,
обрађују се и актуелне теме. Наши ученици живе у свету у коме су рођени, али их
треба научити да се брзо прилагођавају дубоким и брзим променама тога света.

Задатак Одељенских старешина је да на часовима одељенске заједнице говоре и
разговарају са ученицима, размењују мишљења о актуелним темама и проблемима и да
их, по потреби, упућују на одговарајуће установе или саветовалишта.

На родитељским састанцима се такође разговара о проблемима младих и
апелује се на родитеље да разговарају са ученицима како би били отворенији за
сарадњу и припремљени за живот који је пред њима.



7.10. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

У циљу обезбеђења јединства у остваривању утврђених образовно-васпитних
задатака и циљева оствариће се стална, систематска сарадња школе и одељењских
старешина са родитељима ученика преко родитељских састанака одељења који ће се
одржавати према потреби, а најмање пет пута у току школске године, и то:

- на почетку школске године (септембар),
- на крају првог наставног периода (новембар),
- на крају првог полугодишта (јануар),
- на крају трећег наставног периода (април),
- на крају школске године (јун).

Родитељски састанци

Тачке дневног реда родитељских састанака:

СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР
- упознавање са структуром уписаних ученика у одељењу,
- календар рада школе у школској 2012/2013. годину,
- образовно-васпитни задаци ученика на почетку школске године,
- снабдевеност ученика уџбеницима,
- организација допунске и додатне наставе и обавезе ученика у вези са тим,
- основне информације о ђачким екскурзијама,
- упознавање родитеља са успехом одељења и појединаца на крају другог

полугодишта претходне школске године,
- избор родитеља за чланство у Савету родитеља и Школском одбору

НОВЕМБАР -ДЕЦЕМБАР
- анализа успеха и понашања ученика на крају првог наставног периода,
- идентификација васпитно-образовних проблема и ангажовање родитеља у

њиховом разрешавању,
- однос ученика према раду и школском реду,
- ефекат допунске и додатне наставе,
- разматрање могућности организовања родитељских састанака (првенствено са

професорима стручних предмета),
- мере које родитељи предлажу за побољшање успеха ученика,
- отворена дискусија на тему „Специфичности васпитног утицаја породице“

(сарадња са стручном службом школе).

ЈАНУАР - ФЕБРУАР
- анализа успеха и владања ученика,
- извештај о закључцима одељењског већа,
- преглед и оцена сарадње родитеља и школе,
- извештај члана Савета родитеља,
- анкета за родитеље: „Како оцењујете оптерећеност ученика школским

обавезама“.

МАРТ -АПРИЛ
- успех ученика на крају трећег наставног периода,
- помоћ ученицима који имају тешкоће у учењу и владању,



- договор о мерама за побољшање успеха и владања ученика (заједнички састанак
родитеља и ученика),

МАЈ - ЈУНИ
- анализа успеха и понашања ученика на крају школске године,
- рационално коришћење слободног времена ученика,
- информација о упису ученика у наредни разред,
- информисање о предлозима плана и програма екскурзије за наредну школску

годину,
- анонимна анкета на теме „Родитељи су задовољни са: -“, „Родитељи у наредној

школској години очекују од: одељењског старешине, одељенског већа, Савета
родитеља, стручне службе, школског одбора, директора школе“ и „Родитељи
очекују од себе...“

Индивидуални састанци са родитељима реализоваће се кроз Отворена врата.
Школа ће ставити на увид на огласну таблу распоред Отворених врата наставника и
одељењских старешина.

7.11. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Планиране активности сарадње за текућу школску годину усагласити са
активностима из Развојног плана и Акционих планова.

Институцијa ca којом се
сарађује

Садржај
сарадње Облик сарадње Време

реализације Реализатори

Удружење Медицинских
школа Републике Србије

Стручно
усавршавање
наставника и

размена
искустава

Размена
искустава

На седницама
Удружења, према

динамици
годишњег плана

Удружења

Чланови
Удружења

Школа у иностранству

Стручно
усавршавање
наставника и

размена
искустава

Размена
искустава

Друго
полугодиште

Чланови
колектива

Заједница приватних
школа

Сарадња у
промотивним
активностима

Стручно
усавршавање
наставника

Размена
искустава

Састанци
Удружења и
реализација
појединих

догађаја према
динамици

Чланови
Удружења

Подмладак Црвеног крста
општине Стари град

Сарадња у
активностима

и учешће у
такмичењима

Активно учешће

Састанци
Удружења и
реализација
појединих

догађаја према
динамици

Наставници и
ученици



8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА У НАСТАВИ

У школској 2012/2013. години наставља се интензиван рад на дидактичко-
методичком усавршавању и оспособљавању непосредних реализатора наставних
садржаја са циљем и тежњом на непрекидном унапређивању образовно-васпитног
рада.

Програм стручног усавршавања обухвата садржаје од заједничког интереса за
наставнике. Ови садржаји реализоваће се у оквиру Наставничког већа и у складу са
програмом унапређивања наставе. Дидактичко-методичко усавршавање одвијаће се
углавном у стручним активима, што је прецизирано у плановима рада стручних актива.
Садржаји који ће бити разматрани у активима односе се на облике и методе рада
специфичне за стручни састав актива. Стручно усавршавање у оквиру стручних актива
треба да се састоји у основи из два дела: предметно-стручног и дидактичко-
методичког. С тим у вези, активи треба да путем предавања и консултација помогну
својим члановима у оспособљавању за постизање већих ефеката у образовно-
васпитном раду. Поред наведеног, стручно усавршавање обухвата педагошко-
инструктивни рад и то:

- Анализу посећеног часа (директор, помоћник директора, педагог, психолог).
- Инструкције при припремању наставника за час, сарадња са педагогом и

психологом, као и помоћником директора (посебно са наставницима
почетницима).

Индивидуално стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави одвијаће се перманентно током школске године кроз праћење и
проучавање стручне педагошке литературе. Наставници и стручни сарадници стручно
ће се усавршавати активним учешћем на стручним скуповима и семинарима који буду
организовани од стране струковних организација и Министарства просвете и науке
Републике Србије, а основа за остваривање овог вида стручног усавршавања биће
Каталог Министарства просвете са акредитованим програмима стручног усавршавања
из свих области везаних за рад у школи.

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у овој школској години
одвијаће се у више облика и нивоа:

1. ИНДИВИДУАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

- самоиницијативно,
- у организацији школе која ће, према специфичности остваривања програма у

школи, омогућити наставницима запосленим на неодређено време, а изузетно и
другим наставницима, учешће на семинарима и другим облицима стручног
усавршавања потврђеним у програму Министарству просвете и науке
Републике Србије у „Каталогу програма стручног усавршавања запослених у
образовању за школску 2012/2013 и 2013/2014 годину“,

Индивидуално стручно усавршавање одвијаће се кроз:
- формално искуство / иницијално образовање, семинари, радионице, менторство,

професионална окупљања,
- неформално искуство / праћење стручне литературе, интернета, других

средстава јавних комуникација и медија,



- самоевалуацију и истраживање образовно-васпитне праксе.

2. ГРУПНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА биће реализивани континуирано
у оквиру рада стручних актива Наставничког већа и наменских облика: активи
одређују садржаје и динамику својим програмом рада, у оквири рада Наставничког
већа планирана је тема везана за актуелна збивања у области образовања и васпитања,
наменски облик усавршавања кроз једнодневни семинар на тему: „Огранизација
наставе и часа – дидактичке могућности и фактори који утичу на њихово коришћење“.
Ову тему реализоваће позвани гости кроз излагања, радионице и дискусију учесника.

Групно усавршавање биће реализовано кроз рад стручних актива, наставничког
већа, стручних професионалних организација и група при просветним органима,
факултативно или у појединим пројектним тимовима.

У програмска подручја стручног усавршавање спадају:

УВОЂЕЊЕ ПРИПРАВНИКА У ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА

Активност ментора, стручне службе, стручних већа и актива, директора школе
се огледа у следећем:

- упућивање приправника у вођење разредне и школске документације,
- пружање помоћи при планирању и програмирању образовно-васпитног рада,
- примени ефикаснијих и савременијих облика и метода рада,
- упућивање приправника на стручну литературу, педагошку периодику

УСАВРШАВАЊЕ У СТРУЦИ

Усавршавање у струци се одвија кроз рад стручних већа и обухвата:
- оспособљавање наставника за примену програма образовања и васпитања и

других педагошких нормативних докумената,
- упознавање са новим научним достигнућима у струци и сродним научним

дисциплинама,
- упућивање у теоријско методичке проблеме наставног предмета и области,
- унапређивање наставне праксе,
- оспособљавање за мерење-вредновање ефеката образовања и васпитања у

одређеном предмету

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО УСАВРШАВАЊЕ

Педагошко-психолошко усавршавање наставника који су стекли иницијално
образовање за позив, као и оних са богатијим педагошким искуством биће
оријентисано на савременију наставу, истраживачки рад и интензивније васпитно
деловање.

Посебан значај педагошко-психолошког усавршавања је у оспособљавању
разредних старешина за обављање функције педагошког руководиоца одељења.

Школа ће, према интересовањима наставника и потребама образовно-васпитног
процеса, омогућити наставницима да учествују на семинарима и другим облицима
стручног усавршавања које организују друге образовне институције. Посебну пажњу
посветиће подстицању наставника да прате и реализују садржаје обавезног програма



усавршавања прописане Правилником о напредовању наставника и стручних
сарадника средње школе/100 часова усавршавања за 5 година.

Сви приправници одржаће по један јавни час у периоду октобар 2012. - мај
2013. године. Уз самосталан избор термина и наставне јединице за час. Часу ће
присуствовати, према могућностима, остали приправници, ментор, директор школе и
психолог. После часа следи анализа часа усмерена на дидактичко-методичко
усавршавање реализације наставе.

Садржај Област
усавршавања

Начин
реализације Ниво Време

реализације Реализатор

Дело Јована
Цвијића Друштвене науке Огледни час

Веће
друштвених

наука
октобар Јагода

Петровић-Укај

Народна
усмена

књижевност
Друштвене науке Огледни час

Веће
друштвених

наука
новембар Наташа

Радоњић

Реакција
алкана Природне науке Огледни час

Веће
природних

наука
јануар Нада

Тепавчевић

Пројекција
троугла Природне науке Огледни час

Веће
природних

наука
фебруар Ранка

Зиндовић

Превенција и
третман

декубиталних
рана

Стручни
предмети Огледни час

Веће
стручних
предмета

Март Срђан
Мрковић

Масажа и
хидротерапија

Стручни
предмети Огледни час

Веће
стручних
предмета

април др Драган
Вуловић



9. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ

Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада има за циљ правовремено
сагледавање нивоа и квалитета реализације свих садржаја рада.

Критичким сагледавањем остваривањем планираног, вршиће се евентуалне
корекције и преузимати мере за оптималну реализацију свих планираних задатака.

Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и котинуирано ће се
вршити током године.

Основни видови праћења су:
- остваривање плана предвиђеног за поједине активности,
- вредновање квалитета постигнутих резултата.

Облици и начини праћења су:
- непосредни увид,
- праћење глобалних и оперативних планова рада,
- анализе дневника, записника, извештаја и др.

Евалуација (вредновање) је завршна фаза у којој се на основу расположивих
података о квалитету и успешности реализованих циљева, исхода и активности,
анализирају и вреднују одлуке и активности из предходних фаза.

Вредновање наставе укључује узимање у обзир свих информација, формалних и
неформалних, које могу бити корисне за анализу реализоване наставе са циљем
утврђивања свих добрих елемената и решења, али и идентификовања проблема,
тешкоћа и пропуста у раду.

Вредновање је фаза која ће имати утицаја на следећа планирања у смислу
гаранције квалитета и успешности реализације. Важне компоненте свеобухватне
евалуације су:

- оцењивање исхода,
- праћење рада и развоја ученика,
- евалуација наставе и програма,
- евалуација рада наставника
- самоевалуација.

Оцењивање је процес сакупљања информација, које омогућује наставницима да
вреднују - евалуирају наставни процес и процес учења, да испитају каква је била
повезаност између та два процеса. Анализом напредовања и постигнућа појединих
ученика, група ученика и целог одељења, наставници могу проценити:

- шта су ученици учили успешно током целог наставног периода,
- брзину, темпо учења сваког ученика,
- важност, релевантност наставе за сваког ученика,
- прикладност средстава која су користили-којима су располагали.

Резултат процеса вредновања је сазнање наставника и управе школе шта треба
учинити у следећим фазама планирања, наставе, регистровања, извештавања.



Праћење рада и развоја ученика подразумева подстицање и мотивисање
успешног учења, праћење прилагођености наставних садржаја могућностима самих
ученика, праћење степена усвојености знања и способности њихове примене.

Евалуација наставе-програма подразумева један јасан циљ, а то је да се ниво
планираног што више приближи очекиваном циљу- исходима.

Вреднујући квалитет и ефикасност обављене наставе, реализованих садржаја
програма, ефикасније планирати будућу наставу- програм.

Евалуација рада наставника обављати систематски и континуирано,
спровођењем спољашње и екстерне евалуације од стране Наставничког већа,
Педагошког колегијума, стручних институција и појединаца надлежних за евалуацију.

Кроз самоевалуацију све носиоце планирања укључити у процес остваривања
радних задатака, као својеврсан облик самоконтроле и критичког преиспитивања
сопственог рада.

За школску 2012/13. годину област самовредновања биће ЕТОС.

Самовредновање ће се вршити на основу анализе:

- евиденције и педагошке документације установе, програма образовања и
васпитања,

- годишњег плана рада и развојног плана рада установе;
- праћења различитих активности;
- прикупљених података из спроведених истраживања у установи;
- ефеката реализованих активности у пројектима;
- разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета

и других начина
- прикупљања података.

Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет
самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу
обрађених података. Након извршеног самовредновања, Тим за самовредновање
сачињава извештај о самовредновању. Извештај о самовредновању директор подноси
васпитно-образовном, наставничком, педагошком већу, савету родитеља и органу
управљања установе. Извештај о самовредновању садржи опис и процену остварености
стандарда квалитета рада установе, предлог мера за унапређивања квалитета рада
установе и начин праћења остваривања предложених мера.



10. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

10.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ своју основну
делатност и рад презентује путем школског сајта www.skolest.com, са интернет
адресом: skolest@beotel.net.

Све школске наставне и ваннаставне активности ученици у сарадњи са
предметним наставницима, који су у писаном облику излажу у просторима школе који
су видни за све чланове колектива, ученике, родитеље и посетиоце школе, док се
презентације према појединим темама приказују електронским путем на тематским
часовима, у облику предавања или трибина.

У школској 2012/13. предвиђена је реконструкција сајта. Нови сајт ће пружати
потпуније информације како заинтересованима тако и ученицима, родитељима и
наставном кадру. У израду сајта школе биће укључени и ученици, посебно група
стилиста-сарадника који ће имати прилику да у посебном делу објављују своје радове.

10.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Школа планира представљање свог рада у средствима јавног информисања,
писаним и електронским, према континуитету оглашавања који је у складу са уписним
терминима за ученике основих и средњих школа. Сваку активност школе која
представља значајну карактеристику у вредновању квалитета рада школе и постизању
ученичких резултата у одређеним областима школа ће објавити како на страницама
школског сајта, тако и у средствима јавног информисања, према потребама и
могућностима у датом тренутку. Програм екстерног школског маркетинга заснива се
на плану маркетиншког тима у реализацији наставника који су укључени у рад
представљања рада школе.

Ученици свих разреда и наставници који раде са децом у оквиру својих
ваннаставних активности, према планираном садржају могу се укључити у промоцију
школе.

Интерни маркетинг

Време
реализације Активности/теме, садржаји Начин реализације Носиоци реализације и

сарадници
Август-

септембар
Планирање и програмирање
маркетиншких активности

Састанци,
извештаји Чланови тима

Септембар Подела задужења Састанци Тим маркетинга

Септембар-
август Ажурирање сајта Школе

Састанци и
прикупљање
материјала

Тим за маркетинг

Септембар-
јун

Организација предавања,
радионица, тимски часови,

иновације у настави, огледни
часови, радионице

Састанци Стручна већа
наставника

Септембар-
јун

Праћење развоја и напредовања
планираних активности

Састанци,
извештаји Чланови тима



Екстерни маркетинг

Време
реализације Активности/теме, садржаји Начин

реализације:

Носиоци
реализације и

сарадници

IX

Планирање и програмирање
маркетиншких активности, први
састанак, у првој недељи септембра
Сајмови козметике, образовања

Састанци,
извештаји Чланови тима

IX

Припремање и наручивање материјала за
маркетинг и реализација радионица
(флајери, мајице, календари, лоптице,
качкети, кесе, оловке, шал, ешарпа)
Одређивање и подела основних и
средњих школа на територији града које
ће бити посећене
Потребно је да се у сваком полугодишту
посети исти број школа, те према овој
динамици извршити поделу школа на
број чланова тима оквирно је по 30
школа за посету
Проверити постоје ли по школама
термини када се раде заједничке
презентације средњих школа и укључити
се према календару тих основних школа.
Спортске активности укључити у
маркетинг-наставник спортске
ваннаставне активности мора прегледати
догађања током школске године на сајту
Министарства просвете, како би се
активности планирале, такође и на сајту
општине Савски венац и на сајту
градског секретаријата за омладину и
спорт.
Током два дана у недељи када су
предвиђене ваннаставне активности
ученике који су учествовали у Радио
емисијама, али и нове ученике стилисте
и друге профиле, упућивати о подацима
о школи како би могли бити по потреби
укључени у промоцију школе.
Организација такмичења у шминкању
Организација активности које
промовишу стилисту сарадника
Организација спортских активности у
циљу промоције фитнеса у парку, а пре
тога обавестити околину, општину,
банке у околини под називом НАЂИТЕ
ВРЕМЕНА ЗА СПОРТ
Организација радионица за шминку за
ученике
Организација рада са старима

Састанци Чланови тима

IX- VI Праћење развоја и напредовања
планираних активности

Састанци,
извештаји Чланови тима

Током целе
школске
године

Праћење културних манифестација у
школи и обавештавање јавности

фотографисање,
Састанци,
извештаји,
записници

Чланови тима

Током целе
школске
године

Осавремењавање маркетиншког наступа Састанци,
извештаји Чланови тима

XII- IV Израда промотивног материјала Састанци, Чланови тима



(флајери, блокчићи, календари)
Пријава за учешће у манифестацији
кићења јелке за Нову годину
Организација маскенбала у закупљеном
простору

дизајнирање,
прикупљање

понуда, избор
извођача

Састанци,
извештаји

Током целе
школске
године

Писање свих текстова, обавештења,
дописа. Писање дописа Чланови тима

IV-V Промоција Школе у иностранству Презентација Екстерни носилац
Према

ситуацији Сајам образовања Демонстрација
рада Школе

Директор, екстерни
носилац
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