
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА 

Београд, Вукасовићева 21-а 

Дел. број: 17-110 

Датум: 17.11.2022. године 
 

На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21) и члана 65. став 1. 

тачка 2. Статута Средње занатске школе (дел. бр. 1328/1 од 15.07.2022. године) и Одлуке Школског 

одбора дел.бр. 17-97 од 17.11.2022. године са 3. редовне седнице одржане 17.11.2022. године, доноси се 

 

АНЕКС БР. 1 ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

СРЕДЊЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ (дел. бр. 1648/1 од 14.09.2022. године) 

I 

Школски одбор Средње занатске школе, је на 3. редовној седници од 17.11.2022. године  донео 

одлуку дел. бр. 17-97 од 17.11.2022. године о усвајању измена и допуна Годишњег плана рада Средње 

занатске школе за школску 2022/23. годину.  

II 

На страни 110, 111, 112, 113, 114 и 115 – текст и табела престају да важе, а додаје се нови текст и 

табела, тако да тачка 4.10 План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе изгледа овако 

Чланови Тима су: 

Нина Олуић – координатор 

Богољуб Радовановић - социјални радник 

Светлана Јоксимовић – инжењер технологије 

Весна Еленков - проф. српског језика 

Миомир Шаренац – организатор практичне наставе 

Владанка Ћирковић - наставник практичне наставе 

Александар Комазец – дефектолог 

Горан Станковић – наставник практичне наставе 

Весна Леонтијевић – директор 

 

Задаци Тима су следећи: 

- Праћење обезбеђивања и унапређења рада установе; 

- Старање о остваривању Школског програма; 

- Старање о остваривању Годишњег плана рада школе; 

- Старање о остваривању Развојног плана; 

- Старање о остваривању циљева, исхода и стандарда постигнућа; 

- Старање о спровођењу и остваривању ИОП-а у оквиру Тима; 

- Старање о развоју међупредметних компетенција;  

- Анализа резултата самовредновања и спољашњег вредновања; 

- Старање о остваривању стандарда квалитета рада установе;  

- Старање компетенција наставника и стручних сарадника; 



- Вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника; 

- Праћење и утврђивање резултата рада ученика; 

 

Активност Циљ активности Носиоци Време / 

индикатори 

ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА 

РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА, 

ТЕЛА И ТИМОВА 

Систематизовање података о 
активностима стручних органа, 

тела и тимова у школи из 

извештаја о раду и реализацији 
планираних активности 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

Увид у планове 

рада стр.тимова, 

актива и комисија 

 

Увиђање 

редовности и 

правилности рада 

(оставривање 

планираних активности) 

тимова, комисија и 
актива 

 
Тим за 

самовреднова

ње  

Актив за 
развојно 

планирање 

Тим за обезбеђивање 

На почетку 

школске 

године 

На полугодишту 
и на крају 

школске године 

ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ 

ПОДАТАКА ГЛОБАЛНИХ И 

ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА 

- Праћење редовности и 

садржаја планова 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

Увид у глобалне и 

оперативне планове 

рада, њихове 
остварености, 

прилагођености 

саставу и захтевима 
одељења и 

садржајима који се 

реализују 

Педагог школе  У току школске 

године 

ДИНАМИКА ОЦЕЊИВАЊА У 

ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

Праћење динамике по 
предметима по Правилнику о 

формативном и сумативном 

оцењивању 
ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

Увид у динамику 

оцењивања, познавања 

Правилника од стране 
наставника и редовност 

у оцењивању и давању 

препорука за 
напредовање ученика 

Тим за 

самовреднова

ње                       

     Тим за 
праћење 

квалитета, 

Директор, 

педагог 

 

На 

класификацион 

им периодима, 
полугодишту и 

на крају школске 

године  



ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

РАЗВОЈА 
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ОСТВАРИВАЊЕ ИСХОДА 

ОДНОСНО СТАНДАРДА 
ПОСТИГНУЋА 

- Прикупљање података 

угледних, пројектних и 
тематских наставних и 

ваннаставних активности и 

иницијативама у циљу развоја 
предузетништва 

- Анализа података добијених 

анализом успеха ученика на крају 
класификационих периода 

- Анализа података добијених 

анализом успеха ученика на 

иницијалном процењивању и на 

завршном испиту 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

 

Увид у редовност 
одржавања   наведених 

облика часова, 

остваривања прописаних 

исхода и стандарда, 
примене                           иновативних и 

функционалних модела 

наставе, праћење успеха и 
напредовања ученика 

Директор 

школе                                           
        Тим за развој 

међупредмет

их 

компетенција 
стандарда                                                       

Тим за 

обезбеђивање 
квалитета 

рада 

У току 

школске 
године 

ПРАЋЕЊЕ 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ 

РАЗВОЈА 

- Анализа планираних и 

остварених облика 

стручног усавршавања на 
основу Извештаја Тима за 

професионални развој 

- Предлог мера 

Увид у планиране и 

реализоване облике 
стручног усавршавања у 

Установи и ван ње 

(семинари) и у примену 
стечених искустава и 

знања  са семинара 

Тим за професионални 

развој  Директор 
школе 

У току школске 
године 

 
ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ 
ПОДРШКЕ 
 
-Утврђивање свих 
активности школе које се 
предузимају у циљу 
подршке деци из осетљивих 
група. 
-Креирање сертификованог 
семинара за подршку 
редовном ситему. 
- Прављење белих страна са 
предлозима за показатеље.  
  
  
 

Преношење искуства 

другим установама и 

документовање великог 
искуства у раду са 

осетљивим групама. 

Подизање нивоа 
видљивости установе.

  

Стручни сарадници 

Координатори тимова 

Тим за додатну 
подршку 

Прављење 
електронске 
брошуре и 
прослеђивање 
заинтересованим 
институцијама 
Организација 
трибине са 
стручним 
сарадницима 
других 
институција 
Брошура у 
електронском и 
штампаном 
облику 



 
 

III 

На страни 173, у табели – у колони „Назив семинара“ у реду који се односи на „Физичко 

васпитање“, након под-реда „Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здраственог 

васпитања“, Удружење педагога физичке културе Ниш“, додаје се нови под-ред са текстом „Дете са 

дисфункцијом сензорне интеграције у вртићу и школи“ и у колони „Каталошки број“ уписује се број 238, 

тако да табела изгледа овако 

Стручно веће / 
наставник 

сртучни 

сарадник 

Назив семинара Кат. бр. компетенција 

Физичко 

васпитање 

„Примена статистичких поступака у циљу 
праћења и прогнозе моторичког развоја ученика“, 

Факултет за спорт и физичко васпитање 

443  

„Примена ИОП-а у настави физичког и 
здравственог васпитања орјентисаној на исходе“, 

Факултет за спорт, Универзитет Унион Никола 

Тесла   

1023  

„Корак до здравља –корективна гимнастика“ 
Регионални центар за професионални развој 

запослених у образовању 

1036  

„Правци развоја инклузије у физичком и 

здравственом васпитању“ Универзитет 
Сингидунум 

1084  

„Кооперативни приступ у савременој настави 

физичког и здравственог васпитања“Удружење  
педагога физичке културе Ниш 

1148  

 „Дете са дисфункцијом сензорне интеграције у 

вртићу и школи“ 

238  

 

УВИД У 

ИНОВАТИВНЕ 
МОДЕЛЕ НАСТАВЕ 

И ЊИХОВУ 

ПРИМЕНУ 

(ОГЛЕДНИ/УГЛЕДН
ИХ ЧАСОВА) 

 
Практична примена и 

њена функционалност 

Тим за праћење 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

 

У току школске 
године 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О 

СИСТЕМАТИЗОВАНИМ 
ПОДАЦИМА И 

ПРЕДЛОЖЕНИМ 

МЕРАМА 

 

Увид у извештаје и 

анализа истих, њихове 
потпуности и 

систематичности. 

Школски одбор, 

Педагошки колегијум, 
Тим за 

самовредновање, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета рада 

установе и 

Наставничко веће 

 

На полугодишту 

и на крају 
школске године 



IV 

Прилог Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину – „Структура и распоред обавеза 

наставника у оквиру радне недеље за школску 2022/23.“ дел. бр. 1655/1 од 14.09.2022. године престаје да 

важи и мења се и допуњује новом табелом „Структура и распоред обавеза наставника у оквиру радне 

недеље за школску 2022/23.“ дел. бр. 17-101 од 17.11.2022. године.   

 

Председница Школског одбора 

                               Зорана Радовановић  

 


