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МИСИЈА ШКОЛЕ 

Обезбеђивање  најбољих  услова за наше ученике , пре свега кроз 

стручност наставног и ненаставног кадра, интерактивно учење, 

посебан приступ образовним потребама сваког ученика, модерно 

окружење и примену најновијих технологија у настави. 

Стварање могућности ученицима из Смедерева да похађају једно од 

најтраженијих занимања у области здравства и социјалне заштите. 

Пружање  слободе избора, ученицима који похађају Медицинске 

школе ван Смедерева да се врате школи у свом граду. 

Указивање прилике за похађање стручне праксе као и запошљавање 

у иностарнству. 

 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Наша бизија је да будемо синоним за средњу школу која стално 

поставља више стандарде у области образовања.  Не само уводећи 

нове навике и трендове, већ да их предвиђамо и креирамо. Желимо 

да будемо синоним за средњу школу која пружа образовање у 

дослуху с временом које долази. 
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ДОБРО ДОШЛИ У МЕДИЦИНСКО-ФАРМАЦЕУТСКУ 

ШКОЛУ „СВ. ПЕТКА“ 

www.svetapetka.edu.rs 

 

Медицинско- фармацеутска школа „Св. 

Петка“ је инспиративна средина за 

амбициозне младе људе који теже постизању 

високих циљева у области здравства и 

социјалне заштите. 
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              КО СМО МИ И ЧИМЕ РАСПОЛАЖЕМО 

 

Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ основана је 2018. године. 

Школа образује кадрове здравствене струке у Смедереву и широј околини 

(Подунавски и Браничевски округ). 

Школу тренутно похађа 51 ученика у 3 одељења. 

У оквиру подручја рада Здравство и социјална заштита у трајању од четири 

године образују се: 

 

-техничар, 2 одељења 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

 

За извођење теоријске наставе и вежби из стручних предмета опремљене су 

специјализоване  учионице и кабинети према: 

1. Нормативу о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава, за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 

стручне предмете за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне 

спреме у стручним школама за подручје рада здравство и социјална заштита , 

(„Сл.Гласник РС“, Просветни гласник бр.17/15). као и  

2. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним 

школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме Правилник је 

објављен у ("Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 7/91) 

 

 Величина школског дворишта:  120 м². Школски простор је у оквиру 

пословне зграде „COMITATO“ д.о.о. простор који закупљује школа 

површине 228,78 м² (уз овај простор школа има право коришћења 

амфитеатра) позиционираних на 2 спрату на којима се налазе просторије за 

наставу као аутономна целина одвојена од остатка зграде, 3 спрату на којем 

је просторија за наставнике, 1 спрату на којима су административне 

просторије и приземљу на којем је амфитеатар. 

-учионице опште намене 2 58м² 

-кабинет за хемију, биологију и физику 1 27м² 

-кабинет за рачунарство и информатику и стране језике 1 27м² 

-кабинет за здравствену негу 1 23м² 

-специјализована учионица за анатомију, физиологију и 

патологију 

1 35м² 

Амфитеатар  1  
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библиотека 1 27м² 

наставничка канцеларија 1 25м² 

канцеларија директора 1 10м² 

канцеларија психолога  10м² 

канцеларија секретара⁕   10м² 

канцеларија рачуновотства⁕    

помоћне просторије 2 4м² 

санитарне просторије 3 15м² 

ходници  42м² 

кухиња 1 15м² 

фоаје (простор за одмор и освежење ученика)  28м² 

 

Простор (канцеларије) означене звездицом налазе се код специализованих агенција 

односно ангажованих лица. 

 

 

НОРМАТИВИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА: 

Р.бр Општа наставна средства 

1. Ђачке клупе 

2. Столице 

3.  Табле 

4. Рачунари по један за сваку учионицу опште 

намене односно кабинет/лабораторију 

5. Уџбеници, енциклопедије и приручници 

 

 

Р.бр Наставна средства заједничка за сва подручја 

рада 

Проценат 

опремљености 

1. Српски језик и књижевност 80% 

2. Страни језици 80% 
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3.  Историја 90% 

4. Музичка култура 70% 

5. Ликовна уметност 90% 

6. Математика 90% 

7. Рачунарство и информатика 90% 

8. Географија 90% 

9. Физика 80% 

10. Хемија 80% 

11. Биологија 80% 

12. Социологија 100% 

13. Филозофија 100% 

14. Устав и права грађана 100% 

15. Физичко и васпитање 90% 

16. Грађанско васпитање 100% 

17. Верска настава 100% 

 

 

 

 

 

Р.бр Наставна средства за подручје рада здравство и 

социјална заштита 

Проценат 

опремљености 

1. Анатомија и физиологија 80% 

2. Латински језик 90% 

3. Хигијена са здравственим васпитањем 80% 

4. Mикробиологија са епидемологијом 80% 

5. Патологија 80% 

6. Фармакологија 80% 

7. Медицинска биохемија 80% 

8. Здравствена нега 95% 

9. Прва помоћ 95% 

10. Инфектологија са негом⁕  90% 

11. Интерна медицина са негом⁕  90% 

12. Хирургија са негом⁕  90% 

13. Неуропсихијатрија са негом⁕  90% 

14. Педијатрија са негом⁕  90% 

15. Гинекологија и акушерство са негом⁕  90% 

16. Здравствена нега⁕  85% 

17. Психологија 90% 

18. Аналитичка хемија 80% 
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19. Санитарна хемија 80% 

20. Фармацеутска хемија 80% 

21. Фармацеутска технологија 80% 

22. Фармакогнoзија 80% 

23. Ботаника 80% 

 

Вежбе и блок настава предмета који су означени звездицом оджавају се у 

болници и апотеци (наставна база) чија опрема одговара наведеном 

Правилнику.У сарадњи са Општом болницом „Св.Лука“ и Апотекарском 

установом „Смедерево“ обезбедиђен је велики део неопходне опреме за 

кабинете  и специјализоване учионице у школи.  

НОРМАТИВ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ САДРЖАЈА ПРОГРАМА СТРУЧНИХ 

ПРЕДМЕТА: 

Р.бр Наставна средства Јединица 

мере 

Количина 

у школи 

 Заједничка наставна средства   

1. Рачунар Ком. 17 

2. Видео пројектор са пројекционим платном 

(Мултимедијални пројектор) 

Ком. 3 

3. Софтверски пакети према програму предмета Ком.  По 

рачунару 

4. Упутства за коришћење софтверских пакета Ком.  2 

5. Одговарајућа стручна литература: 

Одобрени уџбеници 

Збирке задатака 

Нормативи 

Стандарди 

Обрасци 

Речници  

Енциклопедије  

 Према 

важећим 

прописима 

за сваки 

наставни 

предмет 

по један 
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Брошуре  

Агитке 

Атласи 

 Кабинет за хемију Ком.  

 Опрема кабинета Ком  

1. Сто за наставника Ком 1 

2. Столицаза наставника Ком 1 

3. Дeмoнстрaциoни стo Ком 1 

4. Кaпeлa (дигeстoр) Ком 1 

5. Лaбoрaтoриjскe стoлицe зa учeникe Ком 10-12 

6. Шкoлскa тaблa Ком 1 

7. Вeнтилaциoни систeм Ком 1 

8. Aпaрaт зa гaшeњe пoжaрa Ком 1 

9. Енергетски блок Ком 1 

10. Ормар са преградама Ком 1 

11. Корпа за отпатке Ком 1 

12. Чивилук за одлагање одеће Ком 1 

13. Слике, фотографије, цртежи, тaблицa 

пeриoднoг систeмa eлeмeнaтa 

Ком  

14. Приручнa aпoтeкa Ком 1 

    

 Слике, цртежи и шеме   

1. Сликe нaучникa хeмичaрa збирка 3 

2. Сликe кристaлних рeшeтки Ком 1 

3. Рaзнe тaблицe и диjaгрaми прeмa прoгрaму 

прeдмeтa 

Ком 1 

 Модели   

1. Moдeли aтoмa и мoлeкулa (кaлoтни и Ком 1 
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жичaни) 

2. Moдeли aтoмских oрбитaлa и кристaлних 

рeшeтки 

Ком 1 

 Лабораторијски прибор   

1. Кoндeнзaтoр пo Либигу Ком 4 

2.. Teрмoмeтaр лaбoрaтoриjски (-10 +360o C) Ком 2 

3 Шприц бoцa oд 1000 cm3 Ком 4 

4 Рeaгeнс бoцe зa сeмимикрo aнaлизe (пo 30 у 

гaрнитури) 

Гарнитура  1 

5 Eпрувeтe 16x16 Ком 50 

6 Бoцa сa шлифoвaним зaпушaчeм oд 100 cm3 

зa прaшкoвe 

Ком 50 

7 Бoцa сa шлифoвaним зaпушaчeм oд 100 cm3 

(мркe) зa тeчнoсти 

Ком 50 

8 Бoцa сa шлифoвaним зaпушaчeм oд 250 cm3 

(мркe) зa тeчнoсти 

Ком 50 

9 Пeтриjeвa шoљa (50 mm) Ком 50 

10 Пoрцeлaнскa шoљa 80 mm Ком 10 

12 Пoрцeлaнски aвaн с тучкoм 100 mm Ком 10 

13 Лeвaк зa цeђeњe Ком 12 

14 Лeвaк зa oдвajaњe тeчнoсти Ком 8 

15 Meнзурa 25 cm3 Ком 4 

16 Meнзурa 100 cm3 Ком 4 

17 Meнзурa 250 cm3 Ком 4 

18 Meнзурa 50 cm3 Ком 4 

19 Сaхaтнa стaклa рaзних вeличинa Ком 8 

20 Бaлoн зa дeстилaциjу oд 250 cm3 Ком 8 

21 Eрлeнмajeр oд 300 cm3 Ком 12 

22 Лaбoрaтoриjскa чaшa oд 150 cm3 Ком 10 
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23 Лaбoрaтoриjскa чaшa oд 250 cm3 Ком 10 

24 Лaбoрaтoриjскa чaшa oд 400 cm3 Ком 10 

25 Лaбoрaтoриjскa чaшa oд 1000 cm3 Ком 10 

26 Нoрмaлни суд oд 250 cm3 Ком 8 

27 Нoрмaлни суд oд 500 cm3 Ком 8 

28 Нoрмaлни суд oд 1000 cm3 Ком 4 

29 Пипeтa oд 5 cm3 Ком 8 

30 Пипeтa oд 10 cm3 Ком 8 

31 Пнeумaтскa кaдa 220 x 150 x 80 mm Ком 4 

32 „У” цeв бeз зaпушaчa Ком 4 

33 Бирeтa oд 50 cm3 Ком 8 

34 Бaлoн сa oкруглим днoм, дугo ускo грлo oд 

500 cm3 

Ком 8 

35 Вeгeглaс Ком 8 

36 Кaлциjум-хлoриднa цeв Ком 8 

37 Eксикaтoр Ком 2 

38 Унивeрзaлни стaтив Ком 8 

39 Стaлaк зa eпрувeтe сa 12 oтвoрa Ком 4 

40 Tрoнoжaц зa жaрeњe Ком 10 

41 Чeткицa зa прaњe eпрувeтa Ком 10 

42 Пинцeтa Ком 8 

43 Кaшичицa oд пoливинилa Ком 10 

44 Плaмeник зa бутaнгaс Ком 8 

45 Бутaн бoцa с рeгулaтoрoм Ком 2 

46 Дaскa зa сушeњe лaбoрaтoриjскoг пoсуђa Ком 2 

47 Гумeнo црeвo Кг 3 

48 Гумeни зaпушaчи рaзних вeличинa Кг 3 
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49 Плaтинскa иглa Ком 4 

50 Зaштитнe нaoчaри Ком 2 

51 Гумeнe рукaвицe Ком 2 

52 Клeмe зa бирeтe Ком 8 

53 Стaклeни штaпићи Ком 2 

54 Aутoмaтскa бирeтa Ком 2 

55 Бихнeрoв лeвaк + Гуч Ком 2 

56 Гарнитура бушача за запушаче Ком 1 

57 Шлифoвaни зaпушaчи зa рeaгeнс бoце Ком 10 

 Апарати и уређаји   

1. Aнaлитичкa вaгa сa гaрнитурoм тeгoвa Ком 1 

2. Aпaрaт зa дeстилaциjу вoдe (5 литaрa) Ком 1 

3. Пeћ зa жaрeњe Ком 1 

4. Вaкум пумпa - вoдeнa Ком 1 

 Кабинет за биологију, ботаника, 

фармакогнозија, фармакогнозија са 

фитотерапијом, екологија и заштита 

животне средине, микробиологија са 

епидемологијом 

  

 

 

 

 

1. 

 

Слике, цртежи и шеме 

Еукариоти 

Еукариотске алге 

Ринофите, маховине и пантљичаре 

Гљиве и лишајеви 

Голосеменице и скривеносеменице 

Грађа бескичмењака 

Грађа хордата и друге слике према нас- 

тавном плану и програму 

Ком  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Слике бактерија 

Слика – врсте вируса 

Слике грађе вируса 

Слике паразита 

Шема из имуносистема 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2. 

Модели 

Ћелија 

ДНК                                                                            

Протеини 

Ембрионо развиће човека 

Ком 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Препарати 

Микроскопски 

Ботанички препарати 

Зоолошки препарати 

Генетички препарати 

Препарати у плексигласу, течности суви 

и пуњени 

а.Алге и маховине у плексигласу или у 

течности 

б.Гљиве и маховине у плексигласу 

в. Пљоснате глисте (планарија, метиљ, 

пантљичара) у плексигласу 

г.Бескичмењаци у течности (сунђер, вла- 

суља, пантљичара, дечја глиста, морска 

чекињаста глиста) 

д.Анатомија хордата у течности (амфиок- 

Ком 

 

 

1 

20 

20 

20 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

5 
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сус, морска мачка, жаба, гуштер, голуб, 

пацов) 

ђ.Хордати – упоредно – анатомски (органи 

за крвоток, нервни систем) 

.Скелети кичмењака и други препарати 

Препарати бактерија 

Препарати паразита 

Препарати грађе вируса 

 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Лабораторијски прибор 

Ручна лупа (2х, 4х, 6х, 10х) 

Лупа на стативу 

Мензуре разне величине 

Маказе криве 

Пипета разне величине 

Бирете 

Левак за одвајање 

Шприц с инекционом иглом 

Капиларне пипете 

Троножац 

Азбестна мрежа 

Кадица за дисекцију 

Грејалица 

Сточић за дисекцију 

Анатомске игле 

Ланцете 

Еза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

10 

1 

1 

32 

5 

32 

5 

5 

16 

5 

5 

5 

1 

5 

5 
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Маказе анатомске праве 

Маказице 

Пинцете с оштрим врхом 

Пинцете с тупим врхом 

Бријач – нож 

Водено купатило 

Кивете за микроскопске препарате 

Петријеве шоље 

Тиквице разне величине 

Ерленмајер боце разне величине 

Тарионик 

Чаше разне величине 

Епрувете разне величине 

Микроскопске плочице 

Пикровне љуспе 

Стаклене цеви 

Стаклене шипке 

Сталак за епрувете 

Статив с држачима 

Гумене цеви 

Гумени и плутани запушачи 

Стезачи гумених цеви 

Дрвена штипаљка за епрувете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕТИ 

 

 

 

 

 

КОМ. 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

5 

5 

2 

16 

16 

5 

5 

16 

32 

100 

10 

100 

1 

1 

1 

5 

 

5. 

Апарати 

Апарат за екстракцију етарских уља 

Школски микроскоп (увећања 200 пута) 

Бинокуларни микроскоп (увећања 300 

Ком  

 

1 

1 
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пута) 

Решо 

Грејалица 

1 

1 

1 

 

КАБИНЕТ (СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА УЧИОНИЦА) ЗА АНАТОМИЈУ И 

ФИЗИОЛОГИЈУ СА ЗБИРКАМА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПАТОЛОГИЈУ 

Р.бр Наставна средства Јединица 

мере 

Количина у 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Слике, цртежи и шеме 

Анатомски атлас 

Слика свих врста ткива                                                 

Слика коштане сржи 

Слике крвних елемената 

Слика глутинација 

Слике крвних група 

Слика разних зглобова 

Слика срца 

Слика срчаних залистака 

Слика малог и великог крвотока 

Слика спроводног система срца 

Слика крвних судова артерија, аорте 

Слика плућа и плућне марамице 

Слика дисајних путева 

Слика усне дупље и ждрела 

Слика жучних путева и жучне кесе 

Слика пресека бубрега 

Слика грађе нефрона 

Слика уринарног тракта 

Слика гениталних органа жене 

Слика гениталних органа мушкарца 

Слика мишића главе и врата 

Слика мишића леђа – површинских и 

дубоких 

Слика мишића грудног коша 

Слика мишића трбушног зида 

Слика мишића руке 

Слика мишића ноге 

Слика мишића карлице 

Слика можданих живаца 

Слика кичмене и продужене мождине 

Слика периферних живаца 

Ком Према нормативу 

прописаном 

важећим 
правилником 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Према нормативу 

прописаном 
важећим 

правилником 
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Слика моторних и сензитивних путева 

Слика мозга 

Слика малог мозга 

Слика можданих комора 

Слика вегетативног нервног система 

Анатомски атлас 

Слика свих врста ткива 

Слика коштане сржи 

Слике крвних елемената 

Слика глутинација 

Слике крвних група 

Слика разних зглобова 

Слика срца 

Слика срчаних залистака 

Слика малог и великог крвотока 

Слика спроводног система срца 

Слика крвних судова артерија, аорте 

Слика плућа и плућне марамице 

Слика дисајних путева 

Слика усне дупље и ждрела 

Слика жучних путева и жучне кесе 

Слика пресека бубрега 

Слика грађе нефрона 

Слика уринарног тракта 

Слика гениталних органа жене 

Слика гениталних органа мушкарца 

Слика мишића главе и врата 

Слика мишића леђа – површинских и 

дубоких 

Слика мишића грудног коша 

Слика мишића трбушног зида 

Слика мишића руке 

Слика мишића ноге 

Слика мишића карлице 

Слика можданих живаца 

Слика кичмене и продужене мождине 

Слика периферних живаца 

Слика моторних и сензитивних путева 

Слика мозга 

Слика малог мозга 

Слика можданих комора 

Слика вегетативног нервног система 

Слике патолошких промена 

 

 

 
 

 

 
 

 
Према нормативу 

прописаном 

важећим 
правилником 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Према нормативу 

прописаном 

важећим 
правилником 
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Макроскопски изглед промена 

Цртежи патолошких промена ткива и органа 

 

 

 

 

 

2.  

Модели 

Комплетни костур 

Појединачне кости 

Модел зглоба 

Модел главе, торакса и абдомена 

Модел срца 

Модел срчаних залистака 

Модел горњих дисајних путева 

Модел доњих дисајних путева 

Модел плућа 

Модел усне дупље и ждрела 

Модел желуца 

Модел танког и дебелог црева 

Модел јетре 

Модел панкреаса и слезине 

Модел бубрега и надбубрега 

Модел гениталних органа жене 

Модел гениталија мушкарца 

Модел тироидне и паратироидне жлезде 

Модел мозга 

Модел пресека мозга 

Модели патолошких промена органа и 

система 

 

Ком Према 

нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према 

нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

 

 

3. 

Лабораторијски прибор 

Епрувета 

Плочице за одређивање леукоцитарне 

формуле 

Плочице за аглутинацију 

Плочице за одређивање крвних група 

Боце аглутинина 

 

Ком Према 

нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

 

 

 

4. 

Апарати и уређаји 

Стетоскоп 

Апарати за крвни притисак 

Спирометар 

Чекић за испитивање рефлекса 

Виљушка за испитивање слуха 

Микроскоп 

Ком Према 

нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 Препарати Ком Према 
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5. Патолошки препарати 

 

нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

6. 

Апарати 

Микроскоп 

Ком Према 

нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА УЧИОНИЦА (КАБИНЕТ) ЗА ХИГИЈЕНУ И 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Слике, цртежи и шеме 

Збирка брошура, плакати и 

других здравствено-

васпитних материјала 

Утицај спорта на здравље 

Дрога и човек 

Дуван и тело човека 

Зашто се храна квари 

Повреде на раду 

Хигијена предшколских и 

школских 

објеката 

 

Пубертет 

Концепција и контрацепција 

Заштита лица изложених 

разним облицима зрачења, 

буке, потреса, повишеног и 

смањеног притиска 

Професионална обољења 

Полне болести 

Најчешћа кожна обољења 

Заразна жутица 

Најчешће цревне инфекције 

изазване 

храном 

Деформације у развоју 

Лична заштитна средства и 

њихова 

примена 

Порекло хране 

Витамини у исхрани 

Ком Према нормативу 

важећег 

правилника 
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Хигијенски водни објекти 

Структура зуба 

Наталитет, морбидитет, 

морталитет 

Пресек коже 

Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

2. Апарати 

Стетоскоп 

 

 Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА УЧИОНИЦА (КАБИНЕТ) ЗА ПРВУ ПОМОЋ 

1. Слике и шеме 

Хитни случајеви-шема 

Важни телефони-табела 

Поступак са повређеним и 

оболелим-шема 

Бочни релаксирајући положај-

слика 

Слике вештачког дисања 

Покет маска (џепна маска) 

шема 

Спољашња масажа срца- 

слике 

Специфичности ABC 

поступка према узрасту 

болесника 

Основне мере животне 

потпоре одраслих 

Алгоритам за основну 

животну потпору по BLS 

Основне мере животне 

потпоре код деце 

(pBLS) до годину дана и од 

једне године 

до пубертета 

Примена АЕД-слике 

Губитак крви и знаци шока-

табела 

Прва помоћ код крвављења-

слике 

Ране-врсте рана-слике 

Техника примене завоја-слике 

RICE процедуре-табела и 

слике 

Повреде и преломи 

Прва помоћ код повреда и 

Ком Према нормативу 

важећег правилника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 
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прелома 

Слике опекотина-подела 

према дубини захваћених 

ткива 

Валасово правило деветке 

Смрзотине-подела према 

тежини насталих оштећења 

Хиблеров топлотни омотач 

Прва помоћ код уједа 

животиња 

Скидање кациге без 

заштитника за лице 

Скидање кациге са 

заштитником за лице 

 

2. Модели 

Комплет за реалистички 

приказ повреда 

Ком Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

3. Прибор и опрема 

Фантом лутка одрасла особа 

за реанимацију 

Торбица за прву помоћ 

Ћебе, шаторско крило 

Крамерове шине разних 

величина, 

пнеуматске 

Удлаге разних типова 

Типски колир-Шанц 

Разна приручна средства 

(летвице, шперп- 

лоча, стиропор и др ) 

Покет маска (џепна маска) 

Закривљене маказе 

Кацига фулфес 

Бициклистичка кацига 

Спинална даска 

Троугласте мараме 

Фолија за опекотине 

Изотермална фолија 

Гумурано платно за 

пнеумоторакс 

Аутоматски дефибрилатор 

АЕД тренажер 

Ком Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

 

 

Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

4. Потрошни материјал Ком Према нормативу 
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Завоји различитих величина, 

газа, тупфери, папирна вата, 

вата, алкохол и рукавице 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА, ФАРМАКОЛОГИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА 

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ 

 

 

1. 

Слике, цртежи и шеме 

Слике, цртежи, шеме и 

графикони који прате 

наставне садржаје плана и 

програма уз подршку видео 

презентације 

Ком Прама номативу 

важећег 

правилника 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Модели 

Лутка жене у природној 

величини са 

природним отворима 

Лутка новорођенчета са 

пупчаником 

Лутка одојчета са природним 

отворима 

Модел анатомије тела човека 

Модели за мускуларну 

апликацију лека 

Модели за интравенску 

апликацију лека 

Модел анатомије карлице са 

урогениталним органима 

 

Ком Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор и опрема 

Маказе праве 

Маказе криве 

Хирушке хватаљке 

Пинцете 

Иглодржач 

Зупчаста клешта 

Кирета 

Перфоратор 

Металне касете 

Добош 

Конусна чаша 

Петријева шоља 

Аван 

Епрувете 

Ком Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 
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3. 

Сталак за епрувете 

Сталак по Вестергрину 

Пипете по Вестергрину 

Стерилне посуде за културу 

биолошког 

материјала 

Сонде одговарајућег промера 

и намене 

Бризгалице запремине од 1-

20ml 

Игле за интракутану, 

субкутану, 

интрамускуларну и 

интравенску пункцију 

Пунктат игле 

Игле за плеуралну, лумбалну, 

стерналну и абдоминалну 

пункцију 

Антишок терапија 

Перорална терапија 

Инфузиони системи 

Интравенски раствори, 

течност и лекови 

Трансфузиони системи 

Беби системи 

Брауниле 

Умбиликални катетери 

Леукопласт 

Катетери за аспирацију 

одговарајућег промера 

Тубуси одговарајућег промера 

Хирушке рукавице 

Средства за хигијенски 

третман и прање коже 

Хемијска дезинфекциона 

средства за 

радне површине и опрему 

Хемијска дезинфекциона 

средства за дезинфекцију коже 

и слузнице 

Постељно рубље 

Пелене 

Лично рубље 

Хирушко рубље 

Компресе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 
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Пешкири 

Кеса за лед са навлаком 

Термофор са навлаком 

Антидекубиторни јастуци са 

навлаком 

Гумирано платно 

Лавор 

Кофа 

Ноћни судови 

Ректални катетери 

Уринарни катетери 

Уринарне кесе 

Бубрежњак 

Крамерова удлага 

Троугле мараме 

Први завој 

Завојна повеска 

Газа 

Вата 

Папирна вата 

Шоље за храњење 

Кашичице 

Кревет стандардни 

Кревет специјални 

Душек креветски 

Јастуци разне величине 

Ноћни сточић 

Наслон за кревет 

Параван покретни 

Покретни сто за прибор 

Покретни сто за храњење 

болесника 

Табла за температурну листу 

Антидекубиторни душеци 

Кадица за купање детета 

Сто за негу и повијање детета 

Сталак- кеса за употребљени 

материјал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицински апарати и 

уређаји 

Стерилизатор врелим 

ваздухом 

Аутоклав 

Ком Према нормативу 

прописаном 

важећим 

правилником 
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4. 

Апарат за хемијску 

стерилизацију ваздуха 

Кварц лампе 

Апарат за мерење артеријског 

притиска 

Стетоскоп 

Слушалице за срчане тонове 

плода 

Апарати за електронско 

праћење виталних функција 

Дефибрилатор 

Кисеоничне боце 

Мерач протока кисеоника 

Шатор за терапију кисеоником 

Леардал балон и маске за 

примену тера- 

пије кисеоником 

Апарат за механичку 

вентилацију плућа 

Апарат за аспирацију 

Инхалатор 

Антропометар 

Електронске и механичке ваге 

за мерење 

телесне масе 

Центиметар трака 

Инфузионе пумпе 

Водено купатило за 

припремање крви и 

крвних деривата 

Ламинер коморе за припрему 

ив раствора и лекова 

Лампа за фототерапију 

Топломер 

Шпиритусна лампа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Слике, цртежи и шеме 

Слике лекова 

Слика апликације лекова 

Шеме антишок терапије 

Ком  

 

6. 

Узорци лекова 

Узорци лекова према 

облицима, начину апликације 

и фармакодинамском дејству 

 

Ком  
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АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА, МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА, САНИТАРНА 

ХЕМИЈА, ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Слике, цртежи и шеме 

Шеме промене боје 

индикатора 

Периодни систем 

Цртеж или слика бубрега 

Цртеж или слика нефрона 

Цртеж или слика седимента 

урина (патологија) 

Шема колориметра 

Шема апарата полариметра 

Шема структуре хема 

Периодни систем елемената 

Шеме принципа рада 

апарата (полари 

метар, рефрактометар и др ) 

Цртеж-пирамида исхране 

Шеме рада апарата 

Шеме реакција по групама 

лекова 

Слике истакнутих научника 

Лабораторијски прибор и 

посуђе 

Стаклене пипете (различите 

запремине) 

Аутоматске пипете-фиксне 

од 1000, 500, 

250 и 100 микро литара 

Аутоматске пипете-

флексибилне од 1 до 5 l 

Нормални суд 100, 250, 500 и 

1000 ml 

Чаше лабораторијске, 

различите величине 

Сахатно стакло 

Стаклени штапићи 

Жичана корпа за посуђе 

Сталак за епрувете 

Вакум пумпа 

Четке за прање епрувета 

Запушачи - гумени 

Ком Према нормативу 

важећег 

правилника 
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Кашика метална 

Табла за сушење посуђа 

Серолошке епрувете 

Центрифужне епрувете 

Реагенс боце различите 

величине 

Шприц боце 

Пастерове пипете 

Реагенс боце од 100, 250, 500 

и 1000 ml 

Ерленмајер боца од 100, 250, 

500 ml 

Боца капаљка 

Сталени цилиндри од 50, 100, 

250, 500 и 

1000 ml 

Маказе 

Троножац 

Азбестна мрежа 

Балон за чување дестиловане 

воде од 10 l 

Стаклени левкови различите 

величине 

Металне пинцете 

Стаклене пипете (различите 

запремине) 

Аутоматске пипете-фиксне 

од 1000, 500, 

250 и 100 микро литара 

Аутоматске пипете-

флексибилне од 1 до 

5 мл , 20-200 микро лит- по 3 

ком 

Нормални суд, 100, 250, 500 и 

1000 ml 

Чаше лабораторијске, 

различите величине 

Сахатно стакло 

Стаклени штапићи 

Предметна стакла 

Ексикатор 

Бирета од 50 ml 

Боца капалица за индикатор 

од 50 ml 

Ерленмајери од 100 ml 
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Реагенс боце – безбојне од 

250 ml 

Реагенс боце – тамне од 250 

ml 

Шприц боце од 500 ml 

Епрувете хемијске од 16 mm 

Стаклени левак Ø 10 сm 

Стаклени левак Ø 2 сm 

Мензуре од 10 ml 

Мензуре од 50 ml 

Мензуре од 100 ml 

Нормални суд од 100 ml 

Нормални суд од 250 ml 

Нормални суд од 500 ml 

Нормални суд од 1000 ml 

Пипете од 1 ml (градуисане) 

Пипете од 5 ml (градуисане) 

Пипете од 10 ml (градуисане) 

Пипете од 50 ml (трбушасте) 

Пипете од 100 ml (трбушасте) 

Аутоматске пипете 

различитих запремина 

Пропипете (гумене) 

Посуде за жарење 

Сахатна стакла 

Чаше лабораторијске од 100 

ml 

Чаше лабораторијске од 250 

ml 

Чаше лабораторијске од 1000 

ml 

Тарионик са тучком Ø 14 сm 

Азбестна мрежа 15x15 cm 

Кашика метална обострана 

Кашика рожната обострана 

Сталак за епрувете 

Статив за бирете 

Филтар папир 

Стаклени штапићи 

Хватаљка метална 

Маказе 

Четке за прање епрувета 

 

 

 
Апарати и уређаји 

Сушница 
Ком  
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3 

Центрифуга електрична 

Техничка вага 

Аналитичка вага (електронска) 

Водено купатило 

Решо 

pH метар 

Центрифуга електрична 

Аналитичка вага (електронска) 

Техничка вага с теговима 

Техничка вага-електронска 

Водено купатило 

Микроскоп, бинокуларни 

Суви стерилизатор 

Спектрофотометар 

Мешалица за епрувете 

Дигитални колориметар 

Фрижидер 

Електрична магнетна 

мешалица 

Дигестор 

Техничка вага-електронска 

Пећ за жарење 

Апарат за екстракцију по 

Сохлету 

Аналитичка вага електронска 

Бојлер од 8 l 

Центрифуга по Герберу 

Водено купатило са 6 радних 

местав 

Водено купатило 

Хелигов компаратор 

Пикнометар 

Пехаметар 

Спектрофотометар 

Полариметар 

Рефрактометар 

Боца реагенс различите 

запремине 

Боца капалица 

Бирета по мору од 50 ccm 

Балони за дестиловану воду 

Бутирометри по герберу 

Ерленмајер боце различите 

запремине 

Ексикатор 
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Ерленмајер боце за јодни број 

Хемијске епрувета 

Левак за одвајање 

Гуч за филтирање 

Хладњак по либигу 

Стаклени цилиндри од 100, 

500, 250, 

100, 50, 25 и 10 ml 

Нормални суд од 100, 250, 500 

и 100 

Пипете трбушасте различите 

запре- 

мине 

Пропипете 

Вакум пумпа 

Лактодензиметар 

Прибор за танкослојну 

хроматографију 

Стаклене пипете различите 

запремине 

Пипете за киселину различите 

запремине 

Пипете за амилалкохол 

Пипете од 11 ml за млеко 

Посуде за мерење 

Тарионик са тучком 

Тигл за жарење 

Чаше лабораторијске 

различите 

запремине 

Стативи за бирете 

Сталак за епрувете различитих 

величина 

Клешта лабораторијска 

пониклована 

Сахатна стакла различите 

величине 

Шприц боце 

Четке за прање стакленог 

посуђа 

Стаклени штапићи разни 

Стаклене перле 

Запушачи гумени и пластични 

Гумена црева за апарате 

Метални троношци 
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Азбестне мреже 

Термометар од 100 степени 

Маказе 

 

 

4. 

Потрошни материјал 

Потребни потрошни материјал 

према садржају наставне 

јединице 

Реагенски и хемикалије 

(прашкасти и течни) 

Стандарди 

Растварачи (органски и 

неоргански) 

КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКУ 

 

Ком 

 

 

 

 

 

 

Ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према нормативу 

важећег 

правилника 

 

У саставу Опште болнице „Св. Лука“ у Смедереву налазе се следећа одељења: 

 

1.Одељење хемодијализе 

2.Инфективно одељење 

3.Служба ургентне медицине 

4.Хируршко одељење 

5.Одељењ урологије 

6.Одељење ортопедије 

7.Операциони блок,Интензивна нега, Служба анестезије 

8.Одељење психијатрије 

9.Очно одељење 

10.Одеељње ОРЛ 

11.Служба трансфузије 

12.Одељење пнеумофтизиологије 

13.Интерно одељење 



Школски развојни план  

 Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ 
 

 

31 

14.Одељење неурологије 

15.Одељење гинекологије 

16.Дечије одељење 

17.Одељење акушерства 

 

Апотека  Смедерево поседује галенску лабораторију и опрему за извођење 

вежби ученика. 

 

КАДРОВСКИ  УСЛОВИ РАДА И САРАДЊА СА НАСТАВНОМ  БАЗОМ 

Име и презиме Степен 

стручне 

спреме 

Стручни 

назив 

Место и време 

дипломирања 

Лиценца 

Наташа 

Рашковић 

VII Професор 

српског језика 

и књижевности 

Филолошки 

факултет  

2.6.2011. 

Не 

(у 

процесу) 

Светлана 

Нешић 

VII Професор 

српског језика 

и књижевности 

Филолошки 

факултет 

 

Да  

Милош 

Пирковић 

VII Професор 

енглеског 

језика и 

књижевности 

Филолошко-

уметнички 

факултет 

25.12.2009. 

Не  

Бранка 

Филиповић 

VII Мастер 

професор 

језика и 

књижевности 

Филолошки 

факултет 

13.11.2015. 

Не  

Јелена Пејић VII Професор 

немачког 

језика и 

књижевности 

Филолошки 

факутет 

24.9.2002. 

Да  

Весна Симић VII Дипломирани 

историчар 

Филозофски 

факултет 

31.10.2006. 

Да  

Маријана 

Николоћ 

VII Дипломирани 

музички 

педагог 

Филолошко-

уметнички 

факултет 

9.12.2009. 

Не  

(у 

процесу) 

Ана Косић VII Мастер  Факултет Не  
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дизајнер примењених 

уметности 

28.9.2012. 

Гордана 

Ристић 

VII Дипломирани 

математичар 

Математички 

факултет 

2.10.1998. 

Да  

 

Марија 

Пантовић 

VII Дипломирани 

математичар 

Математички 

факултет 

8.12.2000. 

Да  

Дамјан 

Станковић 

VII Дипломирани 

физичар 

Природно-

математички 

факултет 

(Физички 

факултет 

28.6.1990. 

Да  

Ана Ђорђевић VII Дипломирани 

географ 

Географски 

факултет 

30.4.2014. 

Не  

Перасида 

Мрдаковић 

VII Дипломирани 

хемичар 

Природно-

математички 

факултет 

29.5.1974. 

Да  

Драгана 

Јевтић 

VII Дипломирани 

биолог 

Биолошки 

факултет 

23.6.2014. 

Не  

Душица 

Славковић 

VII Професор 

социологије 

Филозофски 

факултет 

28.4.2004. 

Да   

Милош 

Марковић 

VII Дипломирани 

филозоф 

Филозофски 

факултет 

30.6.2014 

не 

Ана Николић VII Професор 

физичке 

културе 

Факултет за спорт 

и физичко 

васпитање 

9.5.2012. 

Не  

(у 

процесу) 

Димитрије 

Тасић 

VII Доктор 

медицине 

Медицински 

факултет 

8.12.2011. 

Да  

Јасмина 

Симић 

VII Професор 

француског 

језика и 

књижевности 

Филолошки 

факултет 

1.2.2014. 

Не  

(у 

процесу) 

Душан 

Марковић 

VIII Магистар 

психологије, 

доктор 

Филозофски 

факултет 

21.10.1996. 
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социолошких 

наука 

Јасна 

Миленковић 

VII Дипломирани  

психолог 

Филозофски 

факултет 

27.2.1990. 

 

Да  

Нина Перишић VII Дипломирани 

фармацеут 

Фармацеутски 

факултет 

16.4.2013. 

Да  

Бранислава 

Николић 

VII-1 Дипломирани 

фармацеут, 

спец. 

фармацеутске 

технологије 

Фармацеутски 

факултет 

2.6.1994. 

Да  

Светлана 

Јаковљевић 

VII-1 Дипломирани 

фармацеут, 

специјалиста 

Фармацеутски 

факултет 

30.3.1995. 

Да  

Бранислава 

Мишељић 

VII-1 Дипломирани 

фармацеут, 

спец. за 

контролу 

лекова 

Фармацеутски 

факултет 

21.11986. 

 

 

Весна 

Ђорђевић 

VII-1 Дипломирани 

фармацеут, 

спец.  

Фармацеутски 

факултет  

20.61997. 

Да  

Камелија 

Жарков 

VII-1 Доктор 

медицине, 

психијатар 

Медицински 

факултет 

18.10.2002. 

Да  

Ивана Спасић VI Струковна 

медицинска 

сестра 

Висока 

медицинска школа 

струковних 

студија  

30.12.2009. 

Да  

Бојан Дошлић VII-1 Доктор 

медицине,спец. 

интерне мед. 

Медицински 

факултет 

26.10.1999. 

Да  

Влајко 

Стојчић 

VII-1 Доктор 

медицине, 

спец. 

гинекологије и 

акушерства 

Медицински 

факултет 

22.11.1988. 

Да  

Ивана 

Мартиновић 

VII-1 Доктор 

медицине, 

спец. 

педијатријске 

Медицински 

факултет 

22.11.1995. 

Да  
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кардиологије 

Дехар Дехари VII-1 Доктор 

медицине, 

спец. 

инфектологије 

Медицински 

факултет 

3.11.1995. 

Да  

Горан 

Аврамовић 

VII-2 Магистар 

Доктор 

медицине, 

спец. опште 

хирургије 

Медицински 

факултет 

18.1.1989. 

Да  

Јадранка 

Спасић 

    

Зорица Јелић     

Милица 

Полчић 

    

Ирена 

Марковић-

Рапајић 

VI Економиста-

маркетинг 

менаџер 

Мегатренд 

универзитет 

2003/2005 

 

 

 

 

 

ОБЈЕКТИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМСКИХ 

САДРЖАЈА И ЗАДАТАКА – СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ШКОЛЕ 

1 ОПШТА 

БОЛНИЦА 

СВЕТИ ЛУКА 

  

2 АПОТЕКА 

СМЕДЕРЕВО 

  

3 ЗАВОД ЗА 

ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ 

ПОЖАРЕВАЦ 

  

4 АПОТЕКА 

ОПШТЕ 

БОЛНИЦЕ 

СВЕТИ ЛУКА 
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5 ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАНИ РАД 

СМЕДЕРЕВО 

  

6 МЕДИЦИНА 

РАДА 

  

7 ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ СА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

ПОДУНАВСКОГ 

И 

БРАНИЧЕВСКОГ 

ОКРУГА 

  

8 МУЗЕЈ 

СМЕДЕРЕВО 

  

9 ГРАДСКА 

ГАЛЕРИЈА 

  

10 ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

СМЕДЕРЕВО 

(ФИСКУЛТУРНА 

САЛА) 

  

11 ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА 

СМЕДЕРЕВО 

  

12 ЦРВЕНИ КРСТ 

СМЕДЕРЕВО 

  

13  ЦЕНТАР ЗА 

ОБУКУ 

МЕДИЦИНСКОГ 

ПЕРСОНАЛА 

ИНГОЛШТАТ-

НЕМАЧКА 
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД 

ШКОЛЕ 

 

1 ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО 

2 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

3 САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ (ДЕЧИЈИ ДИСПАНЗЕР) 

4 ДРУГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ 

5 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ГРАДУ 

6 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ СМЕДЕРЕВО 

7 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

8 ДРУГЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У РЕГИОНУ 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Тим за самовредновање Медицинско-фармацеутске школе „Св. Петка“: 

1) Персиду Мрдаковић, наставника хемије, координатор тим  

2) Весну Симић, наставника историје 

3) Дејана Којића, наставника енглеског језика 

 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Редни  

број 

    

Садржај рада 

 

 

Време реализације 

 

Носиоци 

реализације  

 

Начин рада 

  

      1. 

 

Израда плана рада 

тима и акционог 

плана 

 

          

             септембар 

     

 

    чланови Тима 

   

 

       план 



Школски развојни план  

 Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ 
 

 

37 

самовредновања 

 

 

 

      2. 

 

Информисање 

Наставничког већа о 

Акционом плану 

самовредновања 

 

               

 

              септембар 

   

 

          психолог 

 

 

      презентација 

 

 

      3. 

 

Избор и израда 

инструмената за 

самовредновање 

 

 

              септембар, 

               октобар 

 

          психолог 

 

 

 

 

      4. 

 

 

 

   Посете часовима 

 

 

                октобар,  

                децембар,  

                фебруар, 

                    мај 

  

          

          управа  

 стучни сарадник 

 

систематско 

посматрање израђен 

протокол 

посматрања часа, 

преглед педагошке 

документације 

 

 

 

      5. 

 

Кванитативна и 

квалитативна обрада 

података 

 

 

               Јануар, 

                   мај 

  

          психолог 

 

статистичка анализа 

 

 

       6. 

 

Анкетирање 

родитеља о 

задовољству 

сарадњом са школом 

 

              Новембар, 

                  април 

 

 

    чланови Тима 

   

 

           анкета 
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       7. 

 

Израда извештаја о 

раду тима и 

извршеном 

самовредновању 

 

 

 

 

                  квартално 

 

 

координатор Тима 

 

писани извештаји 

квалитативна и 

кванитативна 

анализа 

 

 

      8. 

 

Презентовање 

резултата 

самовредновања 

Тиму за школско 

развојно планирање 

 

 

 

                   мај 

  

 

координатор Тима 

 

 

            извештај 

 

 

 

       9. 

 

Информисање НВ, 

Ученичког 

Парламента, Савета 

родитеља, Школског 

одбора о Акционом 

плану 

 

 

 

            септембар, 

              октобар 

 

 

      чланови Тима 

 

 

       презентација 

 

 

      10. 

 

Праћење реализације 

Акционог плана 

самовредновања 

 

 

              фебруар, 

                   мај 

 

      чланови Тима 

 

извештаји, анализа 

реализованих 

активности 

 

 

      11. 

 

Израда извештаја о 

раду Тима и израда 

предлога Акционог 

 

 

                     јун 

 

 

координатор Тима 

 

 

         извештај 
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плана за наредну 

годину 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА 

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ (сви стандарди) 

 

 

Редн

и 

број 

 

Предвиђе

не  

активност

и 

 

 

Очекиван

е  

промене 

 

Време 

 

Носиоци 

 

Начин 

 

Инструмен

ти 

 

 

      1. 

 

Истражива

ње о учењу 

за ученике 

и родитеље 

 

 

Планиране 

активности 

су 

реализован

е 

 

 

октобар 

 

 

чланови 

тима 

 

 

статистичк

а анализа 

 

 

анкета, 

упитник 

 

 

 

       2. 

 

Испитивање 

примене 

стечених 

знања и 

вештина са 

семинара 

 

 

Планиране 

активности 

су 

реализован

е 

 

 

 током        

године 

 

 

 

психолог 

 

анализа 

упитника, 

посете 

часовима, 

презентаци

је 

 

упитник за 

наставнике, 

протокол 

праћења 

часа, 

презентације 

 

 

 

       3. 

 

Праћење 

угледних 

часова 

 

 

Регистраци

ја броја 

часова на 

којима се 

ученици 

уче да уче 

 

 

 

током 

године 

 

чланови 

тима 

психолог 

 

посете 

часовима и 

анализа 

остваренос

ти 

стандарда 

 

протокол 

праћења 

угледних 

часова 

 

 

      4. 

 

Хоризонтал

на 

евалуација 

 

 

Извештај 

 

новемб

ар / 

април 

 

председни

ци 

стручних 

већа 

 

 

анализа 

дискусија 

 

обрасци за 

праћење, 

записници 
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      5. 

Анализа 

оствареност

и стандарда 

компетенци

ја  

професора 

 

Извештај о 

остваренос

ти 

стандарда 

компетенци

ја 

професора 

 

децемба

р / мај 

 

психолог 

анализа 

протокола 

за праћење 

часа 

протокол 

праћења 

часа, 

презентација 

 

 

 

       6. 

 

Праћење 

оствареност

и 

образовних 

стандарда  

 

 

Извештај о 

остваренос

ти 

образовних 

стандарда 

 

март/ 

април 

 

чланови 

тима 

стручних 

већа 

 

анализа 

постигнућа 

на 

тестовима 

по 

областима 

и нивоима 

постигнућа 

 

 

 

 

 

интерни 

тестови 

 

 

ОБЛАСТ ЕТОС 

 

Редни 

број 

Предвиђене  

Активности 

 

 

Време 

 

Носиоци 

 

Начин 

 

Инструменти 

 
 

       1. 

 

 

Испитивање 

родитеља о раду 

и активностима 

школе 

 

 

  

новембар/ 

     април 

  

чланови 

Тима 

 

анкентирање  

родитеља, 

анализа 

 

        анкета 
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                                          -ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ- 

                                                                                                      

 

Тим за професионални развој за школску 2018/2019.годину чине: 

 -Јасмина Симић, професор латинског језика 

 -Ана Ђорђевић, професор географије 

 -Драгана Јефтић, професор биологије 

 -Душан Марковић, психолог Школе 

 

 

 

   Ако су наше школе организације у којима се учи, онда и оне саме морају бити организације које уче. 

 

 

 

                                                   

 

Као организација која учи, школа треба сама да прати и евалуира свој рад. Таква школа треба да има: 

 јасан и заједнички етос 

 тимску структуру 

 културу сарадње и размене искуства 

 могућност да се преноси и ствара знање 

 

У школи која учи: 

 у центру свега су деца и њихово учење 

 професори су подстакнути да и сами буду они који уче 

 школа (сви који чине школу) уче како да напредују 

 директор је водећи ученик 

 

   Професионални развој наставника, јесте процес унапређивања вештина и компетенције наставника 

у циљу унапређења квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика. Професионални развој 

јесте дугорочан процес током којег се, кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност, 

развијају и унапређују знања, вештине и способности појединца. Пролазећи кроз овај процес, 

Значење појмова 
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професор постаје практичар који размишља и у складу  са својим потребама и потребама школе 

поставља циљеве властитог професионалном развоја. 

 

 

ТРАДИЦИОНАЛНО СХВАТАЊЕ САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ 
Професионални развој базиран на 

 трансмисионом моделу.  

Професионални развој базира се на  

моделу конструкције знања. 

Спроводи се кроз повремене активности. То је континуиран, дугорочан процес. 

Подразумева повремену подршку и 

 праћење примене стечених знања. 

Подразумева континуирану системску 

подршку и праћење. 

Професионални развој није у складу са потребама 

свакодневне праксе. 

Професионални развој је усклађен са потребама свакодневне 

праксе. 

Професионални развој професора се не схвата 

као део процеса образовне реформе. 

Професионални развој је повезан са 

образовном реформом. 

Професори су интерпретатори туђих 

 исраживања и теорија. 

Професори су рефлексивни практичари и 

истраживачи. 

Контекст у којем се знања имплементирају ретко се 

узим у обзира. 

Важан је контекст у коме ће се знања имплементирати. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Јачање компетенција наставника 

 Унапређивање образовно-васпитног рада 

 Остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика    

 

 

 

       Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани 

процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких 

методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са 

ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и 

развој стеченог знања из области педагогије, психологије и методике у функцији остваривање 

наставних садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких 

Задаци Тима за професионални развој 
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карактеристика, могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и васпитни рад са 

ученицима. 

 

 

           Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  

 

 Предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:  

 извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;  

 излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, 

дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, 

 студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом;  

 

 

 остваривањем: 

 истраживања пројекта образовно-васпитног карактера у установи;  

 програма од националног значаја у установи;  

 програма огледа, модел центар;  

 облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама 

запослених;  

 

 

 Спроводе се по одобреним програмима обука и стручних скупова  

 

 

 

      

 

Задаци 

 

Активности 

 

    

   Носиоци  

активности 

 

 

Временска 

динамика 

 

 

  Критеријум  

       успеха 

 

Инструменти праћења 

 

Састак Тима за 

ПР и анализа рада у 

току школске  

2018/2019.године 

 

 

Упознавање Тима 

са професионалним 

усавршавањем 

професора и стручних 

сарадника 

 

Координатор  

тима 

 

Септембар 

 

Тим је информисан о  

активностима и  

анализи бодова 

 професионалног  

усавршања  професора 

и стручних сарадника 

 

 

 

Табеларни приказ  

анализе  

професионалног  

усавршавања 

ван установе 

 

Расподела 

 задужења 

и договор о раду, 

 изрда годишњег  

плана рада 

 

Избор записничара и 

 расподела задужења 

 

Записничар 

Координатор 

Чланови 

 

Септембар 

 

Извршена подела  

Задужења и направљен  

план о динамици 

састајања Тима 

 

Записник са састанка  

Тима  

за професионални развој 
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Анализа потреба  

стручних већа за 

 професионални 

 развој 

 

 

Прикупљање 

 података од  

струћних већа и изрда 

плана на нивоу школе 

  

Септембар 

 

Прикупљани подати о 

 избору семинара које 

стручна већа желе да 

похађају 

 

Записник са састанка Тима  

за професионални развој 

 

Упознавање свих 

школских органа са  

документом о 

 вредновању 

 сталног  

професионалног 

развоја у установи 

 

Упознавање Тима за 

 ПР и директора  

школе 

са документом о 

вредновању сталног 

птофесионалног 

 развоја 

у установи 

 

 

 

Тим за ПР 

 

Директор 

  

 

Септембар 

         - 

   октобар 

 

Са Документом о  

вредновању  

професионалног  

развоја унутар 

 установе 

упознат Тим за ПР, 

директор,  

Наставничко 

веће и Документ 

 усвојен 

на Школском одбору 

 

 

 

Записник са састанка 

Тима за ПР 

 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 

Записник са седнице 

Школског одбора 

 

Израда личних  

планова стручног 

усавршавања 

 

Усмеравање, 

помоћ у изради и 

прикупљање 

личних планова 

професионалног 

развоја 

 

 

Тим за  ПР 

   

Септембар 

         - 

   октобар 

 

Сви имају план  

стручног 

усавршавања у 

 установи 

и ван установе за 

школску годину 

2018/2019. 

 

 

 

Електронска база и  

документација у папиру 

 

Рад на заказивању, 

организацији и 

 реализацији  

семинара 

 

 

Позивање аутора  

семинара и договор око 

организације и 

 реализације  

семинара 

 

 

 

 

 

 

Тим за  ПР 

 

Директор 

 

У току  

школске 

 године 

 

 

Заказани семинари 

 

Извештај са одржаних  

семинара 

 

Уверења 

 

Евиденција о 

 стручном 

 усавршавању 

 

Професори достављају  

Тиму за ПР доказе: 

сертификате, 

извештаје, 

уверења, потврде о 

стручном  

усавршавању. 

 

 

 

Тим за  ПР 

 

У току  

школске 

 године 

 

Постоји евиденција о 

 стручном  

усавршавању 

 у електонском облику и у 

папиру 

 

Електронска база и  

папирна документација, 

фотографије 

 

Формирање и  

ажурирање већ  

постојеће  

електронске базе и 

 

За све професоре  

постоји документација 

која се допуњава и 

евалуира 

 

 

Тим за ПР 

 

Стручни  

 

контуну- 

ирано 

 

 

 

Постоји електронска 

 база података о  

стручном усавршавању 

 као и  

 

 

Увид у електронску базу  

и портфолије 

 (фасцикле са 
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 папирне  

документације ПР 

 

сарадници папирна 

документација,  

налази се код  

Координатора  

Тима за ПР 

 

 документацијом) 

 

Стално стручно 

усавршавање у 

 функцији  

побољшања  

образовних  

постигнућа  и  

практичне  

примене  

новостечених з 

нања 

 

 

Анализа стручног  

усавршавања са  

аспекта примене 

 стечених  

копетенција  и у 

 функцији побољшања 

образовних  

постигнућа 

 ученика 

 

Стручна већа 

Тим за  

образовне  

стандарде и 

постигнућа 

Тим за ПР 

 

Децембар и 

 јун 

 

Стално стручно  

усавршавање је у 

 функцији  

побољшања  

образовних 

 постигнућа 

 ученика 

 

 

Извештај стручних већа 

Записник са седница већа 

Извештај о раду школе 

Евалуација акционог 

 плана за образовне  

стандарде и 

 постигнућа 

Извештај о остварености 

 циљева и активности у  

школском 

 развојном плану 

 

 

Стално стручно 

усавршавање у 

 Функцији 

 вредновања и 

самовредновања  

рада школе 

 

 

Анализа стручног  

усавршавања у 

 функцији  

вредновања и  

самовредновања 

 рада школе 

 

Тим за 

вредновање и  

само- 

вредновање 

 

Тим за ПР 

 

 

Јун 

 

Стално стручно  

усавршавање је у  

функцији вредновања 

 и самовредновања  

рада школе 

 

Извештај Тима за 

 вредновање и  

самовредновање  

рада школе 

Анализа додата у  

извештај  

о реализацији  

школског развојног плана 

 

 

Евалуација  

планираног  

стручног  

усавршавања у 

 установи и ван 

 установе у школској 

2018/19.год. 

 

Тим за ПР врши  

евалуацију и подноси 

 извештај о осварености плана 

ПР 

Професори и стручни 

сарадници подносе 

извештај о остварености 

личног плана стучног 

усавршавања 

 

 

Тим за  ПР 

 

Наставничко 

 веће 

    

   Јун 

     - 

  август 

 

Извршена евалуација  

плана стручног 

 усавршавања 

 

Извештај о реализованим 

активностима које су  

планиране у годишњем  

плану стручног 

 усавршавања на нивоу  

установе као и у личним 

плановима стручног 

 усавршавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Годишњи план  стручног усавршавања професора  

                   и стручних сарадника ван установе  

за школску 2018/19.годину 
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     Стално стручно усавршавање остварује се, између осталог, и активностима које се спроводе  по 

одобреним програмима обука и стручних скупова. 

 

    Стручна већа наше школе, увидом у Каталог програма сталног стручног усавршавања професора и 

стручних сарадника за школску 2018/2019.годину који је објавио Завод за унапређивање образовања и 

васпитања, одлучила су се за следеће акредитоване, стручне семинаре које желе да похађају у току школске 

2018/2019.године. 

Kao и акредитоване семинаре које подржава Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовањеу, Смедерево. 

 

 

 

 

            Стручно веће за Српски језик и књижевност, Стране језике и Латински језик   

 

 

 
 Концепт вишесруких интелигенција у настави страних језика  

 Каталошки број: 863, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Слободан Павловић, дипломирани психолог, ПШ са домом ученика 

''С.Маринковић'',                     Пожаревац; Јасмина Мишић, Професор разредне наставе , 

ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Велина Стојковић, професор енглеског 

језика и књижевности, Средња школа Велико Градиште; 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању, Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму    

 Каталошки број: 230, 2 дана, 15 бодова. 

Аутори:Драгана Живковић Скокић, професор руског језика и књижевности, ОШ 

„Радица       Ранковић„, Лозовик; Вито Петровић, наставник техничког образовања, ОШ 

„Радица Ранковић„ ,Лозовик. 
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Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 

 Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице 

 Каталошки број: 824, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Слађана Матић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Драгољуб 

Илић„, Драчић; Веран Станојевић, доктор наука, Филолошки факултет; Мирјана 

Бојичић, професор разредне наставе, ОШ „Андра Савчић„, Ваљево; Aна Лукић, 

професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„, Драчић. 

Организатор програма:Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе 

Мишића 17/3, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838. 

 

 Ка савременој настави српског језика и књижевности II 

 Каталошки број: 827, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Зона Мркаљ, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана 

Батас, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; 

Организатор програма:Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 

3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735. 

 

 Технике израде маске за обичајно обредне поворке – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 Каталошки број: 279, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Драгана Живковић Скокић, професор руског језика и књижевности, ОШ 

„Радица Ранковић„ Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик. 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 

                              Стручно веће за Друштвене науке   

 

 Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној 

заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању 

 Каталошки број: 213, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Марија Ранђеловић, доктор наука, ДУСШ. 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 Критичко мишљење и креативност у настави филозофије  
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 Каталошки број: 222, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Александар Стевановић, Доцент др, „Техноарт Београд„ школа, Правни 

факултет НС; Сузана Спасић, Дипломирани филозоф, Четврта гимназија, Београд. 

Организатор програма:Српско филозофско друштво, Студентски трг 1, 

srpsko.filozofsko.drustvo@gmail.com, 0641549169. 

 

 Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја 

 Каталошки број: 221. 1 дан, 8 бодова. 

 Аутори:Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја; Љиљана Левков, доктор наука. 

Организатор програма:Агенција за едукацију и маркетинг Дуга, Београд, Војводе 

Степе 66, bizove@gmail.com, 062383031. 

 

 Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму    

 Каталошки број: 230, 2 дана, 16 бодова. 

Аутори:Драгана Живковић Скокић, професор руског језика и књижевности, ОШ 

„Радица       Ранковић„, Лозовик; Вито Петровић, наставник техничког образовања, ОШ 

„Радица Ранковић„ ,Лозовик. 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906.  

 

 Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије 

 Каталошки број: 226, 2 дана, 16 бодова. 

Аутори:Марко Шуица, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета 

у Београду; Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница. 

Организатор програма:Удружење за друштвену историју - Euroclio, Палмира Тољатија 

38/12, acatod@live.com, 0641420182, 0112674706.  

 

 Грађанским васпитањем градимо позитивне вредности 

 Каталошки број: 281, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Снежана Јовић, спец. за методику грађанског васпитања, ОШ „Ж. Љујић„, 

Нова Варош; Драган Кувељић, спец. за методику грађанског васпитања, ОШ 

„М.,Стиковић„, Пријепоље 

Организатор програма:Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни 

центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 

0113820464. 

 

                            Стручно веће за Природне науке   

 

 Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике 
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 програм се изводи путем Интернета 

 Каталошки: 358, 4 недеље, 32 бода. 

Аутори:Мирјана Кокерић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић„, 

Смедерево; Синиша Ћулафић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, ССШ „Васа 

Пелагић„, Ковин. 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 Управљање пројектима из области заштите животне срдине  

 Каталошки број: 820, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори: Јованка Дакић, мастер инжењер технологије , ЈКП „Хигијена" Панчево; 

Љиљана Јанковић, дипломирани физичар за примењену физику, ОШ ,,Бранко 

Радичевић" Панчево; Јованка Вићентић, мастер инжењер технологије, ТШ „23. мај" 

Панчево. 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 

 

 

 Демонстрациони огледи и екперименталне вежбе из физике за наставнике у основним и 

средњим школама  

 Каталошки број: 783, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Мићо Митровић, доктор физичких наука, Универзитет у Београду - Физички 

факултет. 

Организатор програма:Универзитет у Београду - Физички факултет, Студентски трг 12, 

mico@ff.bg.ac.rs, 0117158166. 

 

 

 Еколошка учионица – праћење појава и промена у природи и друштву 

 Каталошки број: 788, 2 дана, 16 бодова. 

Аутори:Гордана Брун, магистар заштите животне средине, Удружење „Школа за 

опстанак”; Војислав Васић, доктор биолошких наука, Удружење „Школа за опстанак”, 

Београд; Олга Васић, магистар биолошких наука, Природњачки музеј у Београду; 

Драгана Милићевић, мастер физичар, Дирекција за мере и драгоцене метале; Загорка 

Стевић Гојков, мастер политиколог, Удружење Школа за опстанак; Jелена Николић 

Антонијевић, дипломирани биолог (мастер), Школа за опстанак. 

Организатор програма:Удружење Школа за опстанак, Цвијићева 28, 

skolazaopstanak@gmail.com, 0112768472, 0637315806. 

 

 Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу 
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 Каталошки број: 796, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Весна Милановић, мастер хемичар, Универзитет у Београду - Хемијски 

факултет; Владимир Вучковић, мастер, ОШ Јован Kурсула, и Средња школа Варварин; 

Василије Планић, мастер, Средња економска школа УШЋЕ,Трстеник. 

Организатор програма:Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, 

office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385. 

 

 До функционалних знања развијањем математичких компетенција   

 Каталошки број: 344, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Данијел Николић, Професор математике и рачунарства, ОШ „Радица 

Ранковић„ Лозовик; Данијела Жуковски, Дипломирани математичар, Пожаревачка 

гимназија. 

Организатор програма:Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, 

kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290. 

 

 Видео материјали у настави (основи дигиталне видео монтаже) програм се изводи путем 

Интернета 

 Каталошки број: 288, 5 недеља, 40 бодова. 

Аутори:Витомир Радосављевић, дипл.инж.електротехнике, Висока ИЦТ школа. 

Организатор програма:Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 

7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631.  

 

 

 

 

Стручно веће за Музичку културу, Ликовну културу и Физичко васпитање   

 

 Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности  

 Каталошки број: 945, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Весна Миленковић, дипломирани музиколог, ОШ Свети Сава, Пожаревац, 

Медицинска школа Пожаревац. 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 

 Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној 

заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању 

 Каталошки број: 213, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Марија Ранђеловић, доктор наука, ДУСШ. 
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Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 

026619906. 

 

 Једна мала лопта може покренути свет 

 Каталошки број: 993, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Милан Петронијевић, мастер, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд. 

Организатор програма:Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, 

Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948.  

 

 Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе  

 Каталошки број: 959, 2 дана, 16 бодова. 

Аутори:Драган Булатовић, доктор историје уметности, Филозофски факултет 

Универзитета у Београду. 

Организатор програма:Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета 

Универзитета у Београду, Филозофски факултет, ул. Чика Љубина бр. 18 – 20, 11000 

Београд (кабинет 453), slikaprilika.cmih@gmail.com, 0113206222, , 0112639356. 

 

 Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог 

васпитања 

 Каталошки број: 998, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Душко Спасовски, доктор медицинских наука, Медицински факултет 

универзитета у Београду; Горан Петровић, Магистар наука физчике културе, ОШ 

„Младост„, Нови Београд. Организатор програма:Удружење педагога физичке културе 

Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948. 

 

 

 

         Стручно веће за Медицинску групу предмета 

 

         Стручно веће за Фармацеутску групу предмета 

 
 

 Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему 

дуалног образовања 

 Каталошки број: 898, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Саша Јелић,Архитектонска техничка школа. 

Организатор програма:Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић, ул. 

Илије Бирчанина бр.70, 12000 Пожаревац, poljsk@mts.rs, 012223388, 012541156, 

012223388. 
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 Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном 

контексту  

 Каталошки број: 234, 1 дан, 8 бодова. 

Аутори:Невена Живковић , Маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа 

„Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. , 

Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун. 

Организатор програма:Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100. 

 

 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци  

 Каталошки број: 247,  2 дана, 16 бодова. 

 Аутори: 

Светлана Младеновић Јанковић, магистар медицинских наука, Градски завод за јавно 

здравље; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја; Eleanor Hill, доктор филозофије (Phd), Stockport Primary Care 

Trust, United Kingdom; Patricia King, Master of Education, Независни консултант за 

образовање; Susan Occleston, Master of Education, Shared Learning in Action, UK; 

Јасмина Николић, Дипломирани психолог, МПНТР, Школска управа Београд. 

Организатор програма:Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота 

Стефана 54а, 11000 Београд, info@zdravlje.org.rs, 011207860. 

 

 

 Део планираних циљева и активности је остварена или су активности у току.Професори су 

похађали организоване семинаре у оквиру установе, који нису планирани Годишњим планом рада 

школе, али се током школске године указала могућност да буду реализовани. Професори и 

стручни сарадници су и  индивидуалнио похађали програме у оквиру своје уже струке , као и у 

оквиру општих питања наставе и васпитног рада. 

 

 Савладана обука стручног усавршавања – Грађанско васпитање у пероду 12.11.2018. 

Регионални центар  за професионални развој запослених Чачак бр.уверења 1001/28 од 

16.11.2018. 

  Савладана обука стручног усавршавања-Идентификација предузетничке идеје и израда у 

периоду од 24.11.2018.Регионални центар Смедерево одржан,бр. уверрења А595-13/18 од 

24.11.2018. 

 Савладана обука стручног усавршавања „Достигнућа младих у Србији – ДМуС“, у периоду од 

01-03.02.2019.Бр.бодова 24 кмпентенција К1, одржано у Пољопривредној школи са домом 

ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац. 

 Симпозијум „Здраво растимо“  

 Клетт друштво за развој образовања ,Београд у периоду од 01.12.2018.год у трајању од 

8сати,савладала је обуку 989 Савремене методички приступи дечијем ликовном стваралаштву-

образовање усмерено процесу учења и исходе, место одржавања РЦ за професионални развој 

запослених у образовању Смедерево.број 27 од 01.12.2018. године. 

 „Школа керамике“Пријатељи деце општине нови Београд 
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 У периоду од 21.10.2018. – 4.11.2018. у трајању од 24 сати,Ош „Милан Ракић“- Нови Београд 

 Савладана обука –стручног усавршавања, уверење бр. 3-979/2018. 

 

 

          -ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗОЈ УСТАНОВЕ- 

                                         

Чланови Тима за професионални развој за школску 2018/2019.годину су: 

 Драгана Јефтић, професор биологије 

 Ана николић, професор физичког васпитања 

 Ана Ђорђевић, професор географије 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Задатак Тима за професионални развој је да: 

 

 Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

 Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развој Школе; 

 Учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

 Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

 Реализује и контролише реализацију стручног усавршавања професора и стручних 

сарадника; 

 Прати примену закона, Статута и других општих аката Школе, чија је примена важна за 

обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

ЗАДАЦИ 
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 О свом раду сачињава извештај који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег 

плана  рада Школе. 

 

Тим за професионални развој има следеће надлежности: 

 

 стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе; 

 прати остваривање школског програма; 

 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ; 

 стара се о развоју компетенција; 

 вреднује резултате рада професора и стручних сарадника; 

 прати и утврђује резултате рада ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

Време Активности / Теме Начин реализације  Носиоци реализације 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 Усвајање Плана рада Тима  

 Разматрање Извештаја о 

реализацији Годишњег 

плана рада  

 Разматрање остаривања 

Школског програма 

 Разматрање Годишњег плана 

рада школе за 

школску 2018/19 .(давање 

сугестија ) 

 Анализа усклађености рада 

Стручних већа ,Тимова и 

Актива Школе 

 Праћење реализације 

активности на основу 

Акционог плана отклањања 

недостатака, 

 

 

 

 

 

        анализа 

       дискусија 

       сугестија 

 

 

 

 

 

     Чланови 

         Тима 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  
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утврђених од стране 

Комисије за Екстерну 

евалуацију рада школе  

 

Време Активности / Теме Начин реализације  Носиоци реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Јануар 

 

 

 Анализа реализациje 

наставе у току првог 

полугодишта  

 Анализа рада Стручних 

већа , Тимова и Актива 

Школе у току првог 

полугодишта 

 Праћење реализације 

активности на основу 

Акционог плана 

отклањања 

недостатака,утврђених од 

стране Комисије за 

Екстерну 

евалуацију рада школе 

 Анализа Извештаја о 

обављеном редовном 

годишњем инспекцијском 

прегледу 

 

 

 

 Сагледавање стања 

осипања ученика и 

деловања 

у смислу заджавања истих 

 Праћење примене прописа 

у обезбеђивању 

квалитета и развоја школе 

 Анализа Извештаја о 

реализацији Школског 

развојног плана 

 Анализа Извештаја о раду 

директора у првом 

полугодишту 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

        анализа 

       дискусија 

       сугестија 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Чланови 

         Тима 

 

 

Време Активности / Теме Начин реализације  Носиоци реализације 
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    Јун 

 

 Анализа постигнућа 

ученика у току наставне 

(годишњи испити, 

такмичења...) 

 Анализа реализациje 

наставе 

 Разматрање стручног 

усавршавања наставника у 

и могућност стицања звања 

наставника и стручног 

сарадника 

 Давање сугестија за даља 

стручна усавршавања 

наставника на основу 

Извештаја о сталном 

стручном усавршавању 

 Анализa остварених 

активности везаних за 

Самовредновање школе 

 Сагледавање стања 

осипања ученика и 

деловања 

у смислу заджавања истих 

 Праћење реализације 

активности на основу 

Акционог плана 

отклањања недостатака, 

утврђених од стране 

Комисије за 

Екстерну евалуацију рада 

школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        анализа 

       дискусија 

       сугестија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Чланови 

         Тима 

 

 

Време Активности / Теме Начин реализације  Носиоци реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Давање смерница и 

сугестија за Годишњег 

плана 

рада за наредну школску 

годину 

 Давање смерница у 

планирању спровођења 

поступка Самовредновања 

за наредну школску годину 

 Разматрање Извештаја о 

реализацији Школског 

развојног плана за школску 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Чланови 
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Август 

 
2017/18 

 Анализа Записника, 

Извештаја и Планова 

стручних већа и актива 

 Давање сугестија за 

стицање звања наставника 

и 

стручног сарадника. 

 Разматрање 

припремљености школе за 

наредну 

школску годину 

 Израда извештаја о раду 

Тима за школску 

2018/2019.г. 

       дискусија 

       сугестија 
         Тима 

 

 

 

 

 

 

 

Област Активност Носиоци реализације Начин реализације 

 •У гидишњим плановима 

наставних предмета наведени су 

циљеви учења 

 

     професори 
 

Израђени годишњи 

планови наставних 

предмета сса 

наведеним циљевима 

учења 

 •Школски програм и годишњи 

план рда школе усмерени су на 

задовољење различитих потреба 

ученика 

 

   професори који 

реализују рад секције 

 

Евиденција професора 

у дневницима, 

записници и извештаји 

о раду 

Школски 

програм  

     и  

годишњи  

план рада 

•Годишњи план рада школе 

садржи листу изборних предмета 

која је сачињена на основу 

постојећих ресурса 

 

професори који 

реализују наставу 

изборних предмета 

 

Израђен Годишњи 

план рда школе са 

утврђеном листом 

изборних предмета 

 •Професори су прилагодили 

годишњи план рада школе у 

складу са карактеристикама 

 

професори 
 

Изграђен Годишњи 

план рда школе са 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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одељења прилагођеним 

плановима рда за 

специфична одељења 

 •У годишњем плану рада школе 

предвиђен је план за израду 

ИОП-а 

 

тим за ИОП и 

професори који изводе 

наставу по ИОП-у 

 

 

Урађена анализа 

напредовања ученика 

који раде по ИОП-у, 

Урађени планови рада 

 •Факултативни програми и план 

ваннаставних активности 

сачињени су на основу 

интересовања ученика и 

постојећих ресурса 

 

професори који 

реализују ваннаставне 

активности ученика 

 

Уређена анализа 

интересовања ученика 

и могућности 

реализације у школи  

 

 

 

Област Активност Носиоци реализације Начин реализације 

  Професори уче ученике 

како да користе 

различите 

начине/приступе за 

рашавање 

задатака/проблема 

 

 

 

          професори 

 

Ученици на различите 

начине успешно 

решавају задатке 

  Професори уче ученике 

да постављају себи 

циљеве у учењу 

           

          професори 

           психолог 

           директор 

 

 

Дневне 

припреме,побољшање 

интересовања ученика 

и успеха ученика 

 

Настава и      

учење 
 Професор прилагођава 

захтеве према 

могућностима ученика 

 

 

          професори 

 

Припреме наставника, 

активност ученика, 

постигнућа 

  Професор похваљује 

напредак ученика 

 

 

          професори 

 

Активност ученика, 

постигнућа 

 

  Професор даје потпуну и 

разумљиву повратну 

информацију ученицима 

о њиховом раду 

 

 

          професори 

 

Већа активност и 

напредовање ученика, 

писане припреме, 

педагошке свеске 

  Професор учи ученике 

како да процењују свој 

напредак 

 

           професори 

 

Евиденција 

професора, 
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 Лична евиденција 

ученика 

 

Област Активност Носиоци реализације Начин реализације 

  Ученици су обавештени о 

врстама подршке у учењу 

које прижа школа 

         професори 

           психолог 

Обавештења на 

огласној табли, сајту 

школе, записници са 

ротитељских 

састанака 

  На основу анализе успеха 

ученика предузимају се 

мере подршке 

          професори 

           психолог 

Записници са седница 

одељенских 

већа,дневници, 

евиденција психолога 

и професора о 

предавању 

  У пружању подрке 

ученицима школа 

остварује комуникацију 

са родитељима 

          професори 

           психолог 

одељењске старешине 

Евиденција у 

дневницима, 

евиденција 

одељењских 

старешина и псиголога 

Подршка 

ученицима  
 У школу функционишу 

тимови за подршку 

ученицима у 

прилагођајању обавезама 

у школи 

          професори 

           психолог 

одељењске старешине 

Записници о раду 

тимова и ђачког 

парламента 

  Понуда вананставних 

активности у школи је у 

функцији задовољавања 

различитих потреба и 

интересовања ученика, у 

складу са ресурсима 

школе 

  

           

 

          професори 

           психолог 

одељењске старешине 

 

Анкета, разговори, 

записници одељенских 

заједница 

  Школа сарађује са 

одговарајућим 

институцијама у пружању 

подршке ученицима 

           

          професори 

           психолог 

одељењске старешине 

Предавања, 

евиденција о раду 

психолога, евиденција 

о раду директора, 

дневници  

  У школи се организују 

програми/активности за 

развијање социјалних 

вештина 

 

          професори 

           психолог 

           директор 

одељењске старешине 

 

Изложба, радионице, 

евиденција у 

дневницима и 

евиденција психолога 

  Укљученост ученика у 

ваннаставне активности  

 

          професори 

           психолог 

одељењске старешине 

 

Дневници осталих 

активности, записници 

о раду тимова, ђачког 

парламента 
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  У школи се промовишу 

здрави стилови живота 

          

        професори 

одељењске старешине 

лекари из Дома 

здравља 

 

 

Евиденција 

одељењских 

старешина и псиголога 

  У школи се промовише 

заштита животне средине  

 

професори који 

реализују ваннаставне 

активности ученика,  

психолог 

Записници о раду, 

припреме професора и 

психолога 

 

 

 

Област Активност Носиоци 

реализације 

Начин реализације 

  Планирање 

програмирање у 

школи 

међусобно су 

усклађени 

 

Тим за развој 

школског програма и 

израду годишњег 

плана рада  

Усклађени планови и 

програми 

Организација рада 

школе и руковођење 
 Сви обавезни 

документи су 

донети 

 

Тим за развој 

школског програма и 

израду годишњег 

плана рада 

 

Сви планови и 

програми 

  Развојни план 

установе 

сачињен је на 

основу 

извештаја о 

резултатима 

самовредновања 

 

Тим за 

професионални 

развој,  

Тим за 

самовредновање 

ШРП сачињен на 

основу извештаја тима 

за самовредновање с а 

узетим постигнућима 

ученика 

  Развојни план 

установе 

сачињен је на 

основу 

извештаја о 

остварености 

стандарда 

образовних 

постигнућа 

Тим за развој 

школског програма 

ШРП сачињен на 

основу извештаја тима 

за самовредновање с а 

узетим постигнућима 

ученика 

  Директор 

остварује 

Директор Документација 

директора о посети 
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инструктивни 

увид и надзор у 

образовно-

васпитни рад и 

потребе школе 

 

часовима, записници 

са информативних 

разговора,регистар о 

писменим позивима и 

обавештењима 

  Стручни 

сарадници у 

школи 

системски прате 

и анализирају 

успех и владање 

ученика 

 

Директор, 

Одељењско веће, 

Наставничко веће, 

психолог 

Документација 

директора, записници 

са седница 

наставничког већа, 

одељењска већа 

  Директор 

предузима мере 

за унапређење 

образовно-

васпитног рада 

на основу 

резулатат 

праћења и 

вредновања 

 

Директор, 

Тим за 

самовредновање 

Редовно вођење 

Дневника рада 

директора 

  Стручни  

сардници 

остварују 

педагошко-

инструктивни 

рад у школи у 

складу са 

планом рада и 

потребе школе 

 

 Психолог 

 

Документација 

психолога  

  Тим за 

самовредновање 

континуирано 

остварује 

самовредновање 

рада школе у 

складу са 

прописима и 

потребама 

 

 

Тим за 

самовредновање 

Извештај тима 

 

 

                                    СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 
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                                      ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

                                   ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

                                                  

 

                            Медицинско-фармацеутској школа „Св.Петка“   

 

 

Чланови тима: 

 

 Ана Николић, професор физичког васпитања 

 Ана Ђорђевић, професор географије 

 Драгана Јевтић, професор биологије 

 Душан Марковић, психолог   

 

 

   

 Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

 
Насиље може имати различите форме: 

 

Физичко насиље се односи на понашање које доводи до ставарног или потенцијалног 

телесног повређивања детета/ученика (шутирање, ударање, гурање, шамарање, чупање, 

гађање....) 

 

Емоционално/психолошко  насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног 

или трајног психичког и емоционалног здравља и достојанства детета/ученика (вређање, 

исмејавање, манипулисање, застрашивање, недружење ....) 

 

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у 

сексуалне активности коју ана не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла ( не 

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

задовољи потребе друге особе. 

 

Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем 

информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском поштом, 

СМС ,ММС , четовање... 

                     УВОД 



Школски развојни план  

 Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ 
 

 

63 

 

Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, 

а што директно  утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност 

за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и завистан положај у 

односу на појединце и установу. 

 

Занемаривање и намерно поступање представљају случајеве пропуштања установе или 

појединца да обезбеде услове за правилан развиј детета/ ученика у свим областима, што у 

противном, може нарушити његово здравље, физички, метални, духовни, морални и 

друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, 

односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу да негује дете/ученика, да 

обезбеди услове за развој по питање: здравља, образовања, исхране, смештаја и безбедних 

животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге 

што изазива или може са великом вераватноћом нарушити здравље детета или физички, 

метални, духовни, морални и његов социјални развој. 

 

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или 

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

експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког или металног 

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

 

 

 

 

Задаци Тима за заштиту су да: 
 

 Припрема програм заштите;  

 

 Информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;  

 

 Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања;  

 

 Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања;  

 

 Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;  

                                                        задаци 
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 Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору;  
 

 Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања;  
 

 Води и чува документацију;  
 

 Извештава стручна тела и органе управљања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовноваспитна установа је одговорна за:  

 
 Успостављање превентивног рада на заштити ученика од насиља као 

редовне праксе у образовноваспитном процесу;  

 

 Непосредну укљученост вршњачких тимова и ученичкoг парламената у 

пружање подршке вршњацима при заштити од насиља и успешну 

реинтеграцију починилаца насиља у вршњачку заједницу;  

 

 Увођење правила понашања и реституције као превентивних мера и 

вредности у живот заједнице, изградњу позитивне климе и конструктивне 

комуникације;  

 

 Успостављање вршњачке медијације и вршњачке едукације као ефикасних 

механизама превенције са инструментима за праћење ефикасности;  

 

 Укључивање у програме за превенцију насиља, осмишљавање програма за 

разне узрасте, умрежавање школа ради размене позитивних искустава и 

ширења мреже заштите; 

 

     Одговорност и превенција  



Школски развојни план  

 Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ 
 

 

65 

 примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; Развијање подстицајне средине и укупно повећање 

атрактивности школе;  

 

 Систематско праћење и унапређивање нивоа безбедности, заштите и 

подршке ученицима. 
 

 Специфични циљеви у превенцији   

 

 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 Укључивање свих интересних група (деца, ученици, професори, стручни 

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

у доношење и развијање програма превенције; 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

 Дефинисање процедура и поступака за заштиту о насиља и реаговање у 

ситуацијама насиља; 

 Информисање свих укључених у живот ирад установе о процедурама и поступцима 

за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља; 

 Унапређивање компентенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, 

родитеља, старатеља за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

 

Специфични циљеви у интервенцији  

 

 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

 Успостављање система заштите деце у случајевима насиља; 

 Стално праћење и евиденција врсзе и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите; 

 Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграцуја детеа/ученика у 

заједницу вршњака и живот устане; 

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

посматрачи насиља. 

  

Превентивним активностима се: 
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 Подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених 

за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

 Негује атмосфера сардње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације 

у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 

 Обезбеђује заштита детета и ушеника, родитеља и свих запослених од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

 

 

 

 

Врој Caдpжaj/активности Носиоци и 

сарадници 

Начин и исходи 

1.  Анализа стања у школи и 

увид у присутност насиља у 

школи и сагледавање облика 

насиља; 

 Анализа извештаја стручних 

вођа о реализованим 

екскурзијским путовањима са 

акцентом на понашање 

ученика и сагледавање 

односа међу ученицима, 

степен сарадње, уважавања и 

толеранције; 

 Пружање потребне помоћи 

наставницима, одељењским 

старешинама у примени 

програма превентивних и 

интервентних активности; 

 Сарадња са ученичким 

парламентом; 

 Посредовање и помоћ у 

решавању случајева насиља 

другог и трећег типа/нивоа и 

у изузетним случајевима 

првог типа; 

 Планирање и реализација 

предвиђених активности; 

Координатор,  

чланови Тима за  

заштиту ученика, 

секретар, парламент, 

професори, 

директор,психолог. 

 

Координатор,  

чланови Тима за  

заштиту ученика,  

ученички парламент, 

професори, 

директор,психолог. 

 

2.  Анализа стања у школи и Координатор,  

чланови Тима за  
 

                         ПЛАН РАДА 

 



Школски развојни план  

 Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ 
 

 

67 

увид у присутност насиља у 

школи и сагледавање облика 

насиља; 

 Пружање потребне помоћи 

наставницима, одељенским 

старешинама у примени 

програма превентивних и 

интервентних активности; 

 Праћење реализованих 

активности одељенских 

заједница 

 Реаговање у случајевима 

насиља, сарадња са 

ученицима и родитељима; 

 Ажурирање сајта школе 

информацијама о 

активностима Тима; 

заштиту ученика, 

секретар, парламент, 

професори, 

директор,психолог. 

3.  Анализа стања у школи и 

увид у присутност насиља у 

школи и сагледавање облика 

насиља; 

 Праћење реализације 

активности у складу са 

програмом превенције и 

интервенције;  

 Припрема ивештаја о раду 

Тима на крају првог 

полугодишта; 

координатор и 

чланови Тима за 

заштиту ученика 

 

4.  Анализа и усвајање 

извештаја о раду Тима на 

крају првог полугодишта 

текуће школске године; 

 Припрема презентација за 

наставнике, родитеље и 

ученике у циљу едукације и 

повећања компетенција за 

реаговање у случајевима 

насиља и примени протокола 

и правилника у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање у школи; 

 Сарадња са стручним 

тимовима школе и пружање 

подршке у раду Стручном 

тиму за инклузивно 

Координатор,  

чланови Тима за  

заштиту ученика, 

секретар, парламент, 

професори, 

директор,психолог 
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образовање; 

 Анализа стања у школи и 

увид у присутност насиља у 

школи и сагледавање облика 

насиља; 

 Пружање потребне помоћи 

наставницима, одељенским 

старешинама у примени 

програма превентивних и 

интервентних активности; 

  Праћење реализованих 

активности одељенских 

заједница; 

 Реаговање у случајевима 

насиља, сарадња са 

ученицима и родитељима; 

 Анализа рада Тима и договор 

о активностима за наредни 

месец; 

 Праћење активности 

ученичког парламента и 

степена укључивања ученика 

у процес превенције насиља 

вршњачким посредовањем; 

 Ажурирање сајта школе 

информацијама о 

активностима Тима; 

 

5.  Анализа стања у 

школи и увид у 

присутност насиља у 

школи и сагледавање 

облика насиља; 

 Пружање потребне 

помоћи наставницима, 

одељенским 

старешинама у 

примени програма 

превентивних и 

интервентних 

активности; 

 Праћење 

реализованих 

активности 

одељенских заједница; 

координатор и 

чланови Тима за 

заштиту ученика 
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 Анализа извештаја 

одељенских 

старешина о 

активностима 

одељенских заједница; 

 Сарадња са стручним 

тимовима школе и 

пружање подршке у 

раду Струном тиму за 

инклузивно 

образовање; 

 Анализа рада Тима за 

заштиту ученика на 

крају другог 

полугодишта; 

6.  Конституисање Тима за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања  

 Израда годишњег програма 

рада Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања; 

 Анализа и усвајање 

извештаја о раду Тима за 

завршену  школску годину; 

 Анализа рада Тима, и 

договор о активностима за 

наредни месец; 

директор 

психолог, 

координатор и 

чланови Тима за 

заштиту ученика 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

АКТИВНОСТИ  

 

ВРЕМЕ  
 

ЗАДУЖЕНА 

                     АКТИВНОСТИ 
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
 

ОСОБА 

Формирање школског    

 

Септембар Директор, Наставничко 

веће 

Наставничко веће  

Упознавање са Правилником о Протоколу за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; улози Школског тима; 

задужењима сваког члана колектива  

  

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар школе 

Савет родитеља 

Упознавање са Правилником о Протоколу за 

заститу ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, упознавање са правилима 

понашања у школи, информисање о октивностима 

школе, упознавање са Акционим планом заштите 

ученика 

 

Октобар 

 Директор  

Психолог 

 

                        Родитељски састанци  

Информисање родитеља у свим одељењима о 

Протоколу за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; упознавање са 

правилима понашања у Школи; 

 информисање о активностима Школе у овој 

области, са Акцоним планом заштите ученика, 

укључивање родитеља у превентивне и 

интервентне мере активности  

 

 

 

 

Октобар  

 

 

Одељењски старешина, 

представник Савета 

родитеља 

Aнкета ученика о деструктивном понашању..  

(извештај: Наставничко веће, Савет родитеља, 

Ученички парламент) 

 

 

Новембар/децембар  

     

   Психолог 

 

Стручно усавршавање професора 

Едукација ученика – медијација  

 

 

 

 

 

Током године  

 

 

Директор  

                         Информативни пано  

За родитеље и ученике о заштити ученика  

 

 

 

Током школске године  Тим и Ученички 

парламент  

                       Ученички парламент  

Упознавање са Правилником о примени Протокола 
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о заштити ученика од насиља...  

 Упознавање са Акционим планом заштите 

ученика...  

 Учешће у доношењу правила понашања на нивоу 

Школе,  

Покретање и организовање креативних садржаја 

ученичког слободног времена.(игранке, литерарно-

песнички сусрети, изложбе...)  

 

 

Октобар/јуни  

 

 

Координатор ученичког 

парламента  

у сарадњи са 

 професори 

 

                    Одељењска заједница  

У свим одељењима организовати 

дискусију/радионицу на тему конструктивног 

решавања сукоба; како избећи насилништво 

(препорука:књига ''Силеџије су прави гњаватори, 

„Конфликти и шта са њима“, „Учионица без 

насилништва“) 

 

фебруар/март Одељењске старешине  

                        Одељењска заједница 

 У одељењима млађих разреда организовати акцију 

''Недеља лепих порука''уз изложбу на паноу у учионици 

холу школе;  

Подстицање кооперативних активности међу ученицима 

једног одељења;  

 Стварање имиџа одељенске заједнице (знак ОЗ, химна, 

заклетва, правила...)  

 

 

 

Током године  

Одељењске старешине  

                           Одељењска заједница  

Разговор ученика са школским обезбеђењем, 

полицајцем задуженим за школу  

 

По договору у току 

школске године  

 

 

одељењске старешине од првог до осмог разреда  

 

одељењске старешине од првог до осмог разреда  

 

Одељењске старешине  

 

 

 

Распоред поступака у интервенцији:  

Кораци су приказанину односу на следеће ситуације: 

 У случајевима насиља или сумње да се насиње дешава међу ученицима. 

 У случајевима када ученик изложен насиљу или постоји сумља да је ученик 

изложен насиљу од стране одрасле особе запослене у школи. 

 У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумља да је ученик 

изложен насиљау ос стране одрасле особе која није запослена  у школи. 
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 Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити деце/ученика од насиља. 

Оно се у установи најчешће одвија на два начина: 

-опажаем или добијањем информација да је насиље у току; 

-сумљом да се насиље дешава : 

  -препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања ученика или 

породице, или  

  -путем поверавања, непосредно – од стране самог ученика и/или  

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

 Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о насиљу 

(дежурни професор, разредни старешина, предметни наставник, предавч, сваки 

запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или 

позвати помоћ ( уколико процени да самостално не може да прекине насиље). 

 Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, 

раздвајање, разговор са актерима. 

 Консултације се остварују непосредно по појави сумље и/или по стицању 

информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе: 

- са колегом 

- са Тимом за заштиту ученика од насиља 

- са психологом, директором. 

У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван 

установе: 

-са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 

-са специјализованом службом локалне здравствене установе. 

Консулатције су важне да би се: 

-разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице; 

-проценио ниво ризика; 

-направио план заштите. 

 

У консултација треба: 

- изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи 

рачуна о приватности ученика и других учесника у насиљу; 

- одредити улоге, задатке и професионалну одговорност других 

учесника/стручњака ; 

- донети одлуку о начину реаговања и праћења. 
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 Након откривања насиља и обављених консулатција са релевантним стручњацима 

и/или институцијама, могуће је, у ависности од тежине, предузети следеће акције: 

-предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисање родитеља о насиљу 

или особе од поверења у случајевима сумље на насиље у породици), 

-договор о заштитим мерама према ученицима, предузимање законских мера и 

организовање 

посебних програма оснаживања ученика за конструктивно поступање у ситуацијама 

насиља, 

 - по потреби укључивање надлежних служби, 

-здравствене службе, 

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

заштита или када постоји сумља даје учињено кривично дело или прекршај; 

- Центра за социјални рад у року од три наредна дана од дана дешавања насиља. 

 

 Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заститу деце/ученика је у обавези да , у сарадњи са запосленина у установи и  

релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера. 

У оквиру мера заштите планирају се и активности којмима ће се обезбедити 

реинтеграција или поновно укључивање свих учесника насиља у заједницу установе и 

њихов даљи безбедан и квалитетан живот и рад у установи. 

План реинтеграције ће зависити од фактора као што су: врста и тежина насилног чина, 

полседице насиља по појединцу и колективу, број учесника и сл. 

Праћење и вредновање предизетих активности условљава планирање новог циклуса 

Програма заштите деце/ученика од насиља. 

 

 

Ради унапређења компентенције запослених за превентивни раа, благовремено уочавање, 

препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање, и школи ће бити 

организована радионаица у складу са планом рада школе, а у сарадњу са школским 

психологом. 

 

 

             - СТРУЧНИ  ТИМ  ЗА  ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ- 
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                     Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ 

 

 

Чланови Стручног тима за инклузиовно образовање су: 

 Јасмина симић, професор латинског језика 

 Душан Марковић, психолог 

 Драгана Јевтић, професор биологије 

 Ана Ђорђевић, професор географије 

 

 

 

 

  

 

     Основно значење појма инклузиовно образовање се односи на укључивање детета са 

тешкоћама у редован васпитно-образовни сиситем. 

     Нешто шире значење и можда прихватљивије је укључивање ученика са потешкоћама у 

друштврни живот зеједнице на свим нивоима. Школа која спроводи овакав поступак у 

образовању назива се иклузивна школа. То је школа која је успела сваког ученика 

(обдареног, просечних или смањених способности) створити услове да се развија у 

границама својих способности. 

 

     Права сваког ученика морају да буду уважена и поштована, а на државама је да 

обезбеде једнаке услове за сву децу да се образују. 

      Први међународни документ који се бави искњучиво правима деце је Ковенција УН о 

правима детета из 1989.године коју је тадашња Југославија, правна претходница Србије, 

ретификовала наредне године и тиме се обавезала да усклади своје законе са начелима 

Конвенције. 

 

ЗНАЧЕЊЕ 
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      Остваривање права на индивидуални образовни план у установама код нас је 

регулисамо ЗОСОВ-ом (Заком о основама система образовања и васпитања) и 

Правилником о ближим упуствима за утврђивање правила на ИОП (индивидуални 

образовни план), али и многим додатним правилницима. 

 

  Наш циљ је да подржимо децу из најосетљивијих група да остваре свој пуни потенцијал кроз 

учешће у квалитетном и инклузивном образовању. 

 

 

           Инклузивно образовање је одговор на различите образовне потребе деце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време 

 

Садржај рада 

  

1.Усвајање плана рада Стручном тима за инклузивно образовање за школску 

2018/2019. 

Октобар  

2.Упознавање чланова са ученицима којима је потребна додатна подршка 

  

3.Разматрање предлога о формирању базе података о ученицима обухваћеним 

ИОП 

  

4.Анализа остварености циљева 

  

5.Самовредновање писане(електронске) литературе о инклузивном образовању 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА  

ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
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6.Предлози потребних наставних средстава за децу и дрзгих могућности подршке 

деци која раде по инклузивном образовању 

  

7.Израда ИОП-3 и евентуалне законске новине у области  инклузивног образовања 

  

8.Анализа евентуалним законских новина у области ИО 

 

 

 

Време 

 

Садржај рада 

  

1.Анализа, вредновање појединачних ИОП-а на крају полугодишта на основу 

извештаја разредних старешина и предметних професора  

Јануар  

2.Самовредновање материјално техничких ресурса за иклузивно образовање у 

школи и локалној средини 

  

3.Покретање процедуре за израду ИОП-а за другу децу (уколико је потребно) 

  

4.Анализа укњучивања деце у друге ваншколске активности и евалуација сарадње 

са установама ван школе које учествују у реализацији ИОП-а 

 

 

 

 

 

 

Време 

 

Садржај рада 

  

1.Разговор  члановима са психологом о недоумицама у спровођењу програма ИО 

Април  

2.Анализа оцењивања ученика који раде по ИОП-у (искуства одељењских 

старешина) 

  

3.Завршни испит за ученике који раде по ИОП-у 
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Време 

 

Садржај рада 

  

1.Годишње вредновање реализације ИОП-а.  Збирна анализа на основу извештаја 

предметних наставника. 

Јун  

2.анализа сарадње са родитељима деце који су укључени у ИО 

  

3.Самовредновање школе у области инклузије по листи индикатора добре школске 

праксе. 

  

4.Сакупљање примера добре праксе из школе. 

  

5.Анализа рада Стручног тима за инклузивно образовање у претходној школској 

години и предлози за рад тима у наредној школској години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
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Стручни тим за инклузивно образовање ради на: 

 

 Унапређивању квалитета рада у школи – доношења плана ИО 

 Организује активности, координација и евалуација сктивности ИО 

 Формира тимове за додатну подршку за свако дете 

 Израда, спровођење и евалуација ИОП-а 

 Учествовање психолога у изради и информисању плана активности ИО 

 Осмишљава антидискриминационе мере 

 Води евиденцију о раду тима, евиденцију о ученицима 

 Сарађује са родитељима 

 Пружа подршку професорима и подстиче сарадњу међу члановима 

тима за свако дете 

 Прикупља и размењује примере добре праксе 

 Сарадња са другим институцијама 

 Води бригу о наставничким компентенцијама (подстицање стручног 

усавршавања) 

 Осмишљава мере за спровођење ИОП-а 
 

 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 
 
Чланови Тима за професионални развој за школску 2018/2019.годину су: 

 Драгана Јефтић, професор биологије 

 Ана николић, професор физичког васпитања 

 Ана Ђорђевић, професор географије 

 

 

 

    

 

ЗАДАЦИ 
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Задатак Тима за професионални развој је да: 

 

 Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

 Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развој Школе; 

 Учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

 Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

 Реализује и контролише реализацију стручног усавршавања професора и стручних 

сарадника; 

 Прати примену закона, Статута и других општих аката Школе, чија је примена важна за 

обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

 О свом раду сачињава извештај који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег 

плана  рада Школе. 

 

 

 

Тим за професионални развој има следеће надлежности: 

 

 стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе; 

 прати остваривање школског програма; 

 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ; 

 стара се о развоју компетенција; 

 вреднује резултате рада професора и стручних сарадника; 

 прати и утврђује резултате рада ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време Активности / Теме Начин 

реализације  

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 Усвајање Плана рада 

Тима  

 Разматрање Извештаја о 

реализацији Годишњег 

плана рада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  



Школски развојни план  

 Медицинско-фармацеутска школа „Св. Петка“ 
 

 

80 

 

 

Септембар 

 Разматрање остаривања 

Школског програма 

 Разматрање Годишњег 

плана рада школе за 

школску 2018/19 .(давање 

сугестија ) 

 Анализа усклађености 

рада Стручних већа 

,Тимова и Актива Школе 

 Праћење реализације 

активности на основу 

Акционог плана отклањања 

недостатака, 

утврђених од стране Комисије за 

Екстерну 

евалуацију рада школе  

        анализа 

       дискусија 

       сугестија 

     Чланови 

         Тима 

 

Време Активности / Теме Начин реализације  Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Јануар 

 

 

 Анализа реализациje 

наставе у току првог 

полугодишта  

 Анализа рада Стручних 

већа , Тимова и Актива 

Школе у току првог 

полугодишта 

 Праћење реализације 

активности на основу 

Акционог плана отклањања 

недостатака,утврђених од 

стране Комисије за Екстерну 

евалуацију рада школе 

 Анализа Извештаја о 

обављеном редовном 

годишњем 

инспекцијском прегледу 

 

 

 

 Сагледавање стања 

осипања ученика и 

деловања 

у смислу заджавања истих 

 Праћење примене 

   

 

 

 

 

 

 

 

        анализа 

       дискусија 

       сугестија 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Чланови 

         Тима 
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прописа у обезбеђивању 

квалитета и развоја школе 

 Анализа Извештаја о 

реализацији Школског 

развојног плана 

 Анализа Извештаја о 

раду директора у првом 

полугодишту 

 

 

 

Време Активности / Теме Начин реализације  Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Јун 

 

 

 Анализа постигнућа 

ученика у току наставне 

(годишњи испити, 

такмичења...) 

 Анализа реализациje 

наставе 

 Разматрање стручног 

усавршавања наставника 

у 

и могућност стицања звања 

наставника и стручног 

сарадника 

 Давање сугестија за даља 

стручна усавршавања 

наставника на основу Извештаја 

о сталном 

стручном усавршавању 

 Анализa остварених 

активности везаних за 

Самовредновање школе 

 Сагледавање стања 

осипања ученика и 

деловања 

у смислу заджавања истих 

 Праћење реализације 

активности на основу 

Акционог плана отклањања 

недостатака, 

утврђених од стране Комисије 

за 

Екстерну евалуацију рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        анализа 

       дискусија 

       сугестија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Чланови 

         Тима 
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школе  

 

 

Време Активности / Теме Начин реализације  Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 Давање смерница и 

сугестија за Годишњег 

плана 

рада за наредну школску 

годину 

 Давање смерница у 

планирању спровођења 

поступка Самовредновања за 

наредну школску годину 

 Разматрање Извештаја о 

реализацији Школског 

развојног плана за школску 

2017/18 

 Анализа Записника, 

Извештаја и Планова 

стручних већа и актива 

 Давање сугестија за 

стицање звања 

наставника и 

стручног сарадника. 

 Разматрање 

припремљености школе 

за наредну 

школску годину 

 Израда извештаја о раду 

Тима за школску 

2018/2019.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       анализа 

       дискусија 

       сугестија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Чланови 

         Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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Област Активност Носиоци 

реализације 

Начин реализације 

 •У гидишњим плановима 

наставних предмета наведени 

су циљеви учења 

 

     професори 
 

Израђени годишњи 

планови наставних 

предмета сса 

наведеним 

циљевима учења 

 •Школски програм и годишњи 

план рда школе усмерени су 

на задовољење различитих 

потреба ученика 

 

   професори који 

реализују рад 

секције 

 

Евиденција 

професора у 

дневницима, 

записници и 

извештаји о раду 

Школски 

програм  

     и  

годишњи  

план рада 

•Годишњи план рада школе 

садржи листу изборних 

предмета која је сачињена на 

основу постојећих ресурса 

 

професори који 

реализују наставу 

изборних предмета 

 

Израђен Годишњи 

план рда школе са 

утврђеном листом 

изборних предмета 

 •Професори су прилагодили 

годишњи план рада школе у 

складу са карактеристикама 

одељења 

 

професори 
 

Изграђен Годишњи 

план рда школе са 

прилагођеним 

плановима рда за 

специфична 

одељења 

 •У годишњем плану рада 

школе предвиђен је план за 

израду ИОП-а 

 

тим за ИОП и 

професори који 

изводе наставу по 

ИОП-у 

 

 

Урађена анализа 

напредовања 

ученика који раде по 

ИОП-у, 

Урађени планови 

рада 

 •Факултативни програми и 

план ваннаставних активности 

сачињени су на основу 

интересовања ученика и 

постојећих ресурса 

 

професори који 

реализују 

ваннаставне 

активности ученика 

 

Уређена анализа 

интересовања 

ученика и 

могућности 

реализације у школи  
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Област Активност Носиоци 

реализације 

Начин реализације 

  Професори уче 

ученике како да 

користе различите 

начине/приступе за 

рашавање 

задатака/проблема 

 

 

 

          професори 

 

Ученици на 

различите начине 

успешно решавају 

задатке 

  Професори уче 

ученике да постављају 

себи циљеве у учењу 

           

          професори 

           психолог 

           директор 

 

 

Дневне 

припреме,побољшање 

интересовања 

ученика и успеха 

ученика 

 

Настава и      

учење 
 Професор прилагођава 

захтеве према 

могућностима ученика 

 

 

          професори 

 

Припреме 

наставника, 

активност ученика, 

постигнућа 

  Професор похваљује 

напредак ученика 

 

 

          професори 

 

Активност ученика, 

постигнућа 

 

  Професор даје потпуну 

и разумљиву повратну 

информацију 

ученицима о њиховом 

раду 

 

 

          професори 

 

Већа активност и 

напредовање ученика, 

писане припреме, 

педагошке свеске 

  Професор учи ученике 

како да процењују свој 

напредак 

 

 

           професори 

 

Евиденција 

професора, 

Лична евиденција 

ученика 

 

Област Активност Носиоци 

реализације 

Начин реализације 

  Ученици су 

обавештени о врстама 

подршке у учењу које 

         професори 

           психолог 

Обавештења на 

огласној табли, сајту 

школе, записници са 
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прижа школа ротитељских 

састанака 

  На основу анализе 

успеха ученика 

предузимају се мере 

подршке 

          професори 

           психолог 

Записници са 

седница одељенских 

већа,дневници, 

евиденција 

психолога и 

професора о 

предавању 

  У пружању подрке 

ученицима школа 

остварује комуникацију 

са родитељима 

          професори 

           психолог 

одељењске 

старешине 

Евиденција у 

дневницима, 

евиденција 

одељењских 

старешина и 

псиголога 

Подршка 

ученицима  
 У школу функционишу 

тимови за подршку 

ученицима у 

прилагођајању 

обавезама у школи 

          професори 

           психолог 

одељењске 

старешине 

Записници о раду 

тимова и ђачког 

парламента 

  Понуда вананставних 

активности у школи је 

у функцији 

задовољавања 

различитих потреба и 

интересовања ученика, 

у складу са ресурсима 

школе 

  

           

 

          професори 

           психолог 

одељењске 

старешине 

 

Анкета, разговори, 

записници 

одељенских 

заједница 

  Школа сарађује са 

одговарајућим 

институцијама у 

пружању подршке 

ученицима 

           

          професори 

           психолог 

одељењске 

старешине 

Предавања, 

евиденција о раду 

психолога, 

евиденција о раду 

директора, дневници  

  У школи се организују 

програми/активности за 

развијање социјалних 

вештина 

 

          професори 

           психолог 

           директор 

одељењске 

старешине 

 

Изложба, радионице, 

евиденција у 

дневницима и 

евиденција 

психолога 

  Укљученост ученика у 

ваннаставне 

активности  

 

          професори 

           психолог 

одељењске 

старешине 

 

Дневници осталих 

активности, 

записници о раду 

тимова, ђачког 
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парламента 

  У школи се промовишу 

здрави стилови живота 

          

        професори 

одељењске 

старешине 

лекари из Дома 

здравља 

 

 

Евиденција 

одељењских 

старешина и 

псиголога 

  У школи се промовише 

заштита животне 

средине  

 

професори који 

реализују 

ваннаставне 

активности ученика,  

психолог 

Записници о раду, 

припреме професора 

и психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област Активност Носиоци 

реализације 

Начин реализације 

  Планирање 

програмирање 

у школи 

међусобно су 

усклађени 

 

Тим за развој 

школског програма 

и израду годишњег 

плана рада  

Усклађени планови 

и програми 

Организација рада 

школе и руковођење 
 Сви обавезни 

документи су 

донети 

 

Тим за развој 

школског програма 

и израду годишњег 

плана рада 

 

Сви планови и 

програми 

  Развојни план 

установе 

сачињен је на 

основу 

извештаја о 

Тим за 

професионални 

развој,  

Тим за 

самовредновање 

ШРП сачињен на 

основу извештаја 

тима за 

самовредновање с а 

узетим 
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резултатима 

самовредновањ

а 

 

постигнућима 

ученика 

  Развојни план 

установе 

сачињен је на 

основу 

извештаја о 

остварености 

стандарда 

образовних 

постигнућа 

Тим за развој 

школског програма 

ШРП сачињен на 

основу извештаја 

тима за 

самовредновање с а 

узетим 

постигнућима 

ученика 

  Директор 

остварује 

инструктивни 

увид и надзор 

у образовно-

васпитни рад и 

потребе школе 

 

Директор Документација 

директора о посети 

часовима, записници 

са информативних 

разговора,регистар о 

писменим позивима 

и обавештењима 

  Стручни 

сарадници у 

школи 

системски 

прате и 

анализирају 

успех и 

владање 

ученика 

 

Директор, 

Одељењско веће, 

Наставничко веће, 

психолог 

Документација 

директора, 

записници са 

седница 

наставничког већа, 

одељењска већа 

  Директор 

предузима 

мере за 

унапређење 

образовно-

васпитног рада 

на основу 

резулатат 

праћења и 

вредновања 

 

Директор, 

Тим за 

самовредновање 

Редовно вођење 

Дневника рада 

директора 

  Стручни  

сардници 

остварују 

 Психолог 

 

Документација 

психолога  
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педагошко-

инструктивни 

рад у школи у 

складу са 

планом рада и 

потребе школе 

 

  Тим за 

самовредновањ

е 

континуирано 

остварује 

самовредновањ

е рада школе у 

складу са 

прописима и 

потребама 

 

 

Тим за 

самовредновање 

Извештај тима 

 
 

 

 

 

                    - СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

                      МЕДИЦИНСКО-ФАРМАЦЕУТСКЕ ШКОЛЕ „Св.ПЕТКА“- 

                                                           

                        Медицинско-фармацеутска школа „СВ.Петка“   

 

Чланови Стручног актива за развој школског програма Медицинско-фармацеутске школе 

„Св. Петка“ су: 

 Ана ђорђевић, професор географије 

 Драгана Јевтић, професор биологије 

 Јасмина Симић, прфесор латинског језика 
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Стручни актив за развиј школског програма: 

 

 стара се унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе, 

  прати остваривање програма образовања и васпитања, 

 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, 

 вреднује резултате рада професора, 

  прати и утврђује резултате рада ученика, 

  предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 

образовања и васпитања, 

 обезбеђује самосталност и флексибилност професора у приступу наставном 

процесу и 

доношењу професионалних одлука у складу са законом, 

 учествује у изради Школског програма, 

 процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и 

опште и 

посебне стандарде знања, 

 учествује у унапређењу Школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе, 

 утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа 

пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, 

  прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада 

Школе 

  обавља и друге послове по налогу директора Школе.  

  

 

 

ЗАДАЦИ 
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Стручни актив за развиј школског програма: 

 

 Побољшава квалитет школског програма . 

 Унапређује образовно-васпитни рад . 

 Унапређије наставу повећањем опремљености кабинета. 

 Побољшава општи успех ученика током школовања. 

 Повећава безбедност и сигурност ученика у школи, информисањем ученика и 

родитеља са законским актима који регулишу права и обевезе ученика. 

 Повећава учешће ученика у васпитно-образовном процесу путем укљушења у 

доношењу одељењских правила. 

 Унапређује сарадњу са родитељима. 

  Остварује сарању између школе и других установа путем укљућивања других 

установа у активности школе путем путем остваривања заједничке сарадње. 

 Побољшава организацију рада школе путем јасне поделе задужења и подстицањем 

тимског рада. 

 Повећава квалитет стручног усавршавања професора, избором тема и облика 

стручном усавршавања у школи и ван ње. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉЕВИ 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
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Време  Активности/теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

 

август/септембар 

 

 

Доношење акционог 

плана за целу годину 

 

 
Састанак тима 

 
Чланови тима 

 

септембар 

 

 

Упознати 

Наставничко веће са 

остареношћу 

Школског програма, 

усклађивање нових 

закона са Школским 

програмом, 

разматрање додавања 

анекса Школског 

програма 

 

 

Седдница 

наставничког већа 

 
 
Тим за школски 

програм 

 

јануар/јун 

 

 

Фонд часова и 

предмети 

 

 

Анализа дневника 

 

Чланови тима 

 

Током 2018/2021 
 

 

Циљеви и задаци 

 

Посете часовима, 

анализа припрема за 

час 

 

 

Пихолог 

 

Током 2018/2021 

 

 

Изборни наставни 

предмети 

 

Анализа дневника, 

разговор са 

професорима који 

воде изборне 

предмете и анализа 

годишњег плана 

 

 

Чланови тима 

Током 2018/2021 

 

 

Обавезни облици 

васпитно-образовног 

рада (додатна, 

допунска) 

 

Анализа дневника, 

резговор са 

професорима 

 

Задужени 

професори 

 

Током 2018/2021 

 

 

Остали облици 

васпитно-образовног 

рада (слободне 

активности, 

 

Анализа дневника, 

резговор са 

одељењским 

старешинама 

 

Чланови тима 
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ваннаставне 

активности...) 

 

Током 2018/2021 

 

 

Реализација 

остварености 

акционом плана 
 

 

Састанак тима и 

анализа акционог 

плана 

 

Чланови тима 

 

                                            

 

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Школско развојно планирање 

    Да би остварила своју функцију, школа нужно мора да следи промене у друштву. Као 

значајна друштвена институција, школа је свакодневно изложена различитим 

очекивањима и притисцима споља и изнутра. Промене у окружењу утичу на мењање 

интересовања ученика, њихове спремности за одређене начине учења, модела 

комуникације. Професори,предавачи  као носиоци школских активности, очекују 

побољшање свог професионалног положаја. Очекивања родитеља од школе су често 

противуречна и веома хетерогена. Држава, у мањој или већој мери, законским путем 

поставља одређене захтеве и ограничења. Непосредно окружење, као непогрешиви судија, 

процењује које су школе добре, а које нису. Када ови притисци нарасту, већина учесника 

школског живота постане свесна потребе да се нешто промени. То је тренутак када 

започиње процес развојног планирања. 

 

            ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

                                ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАОРИ 

Септембар 
 формирање  Тима за 

развојно планирање, 
Тим за Развојно планирање 
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подела задатака и 

прикупљање података 

 припрема нацрта 

Развојног плана школе 

на 

основу прикупљених 

података 

 разматрање и анализа 

података у вези даљег 

развоја школе и 

наставног процеса. 

Процена стања. 

 

Септембар 

 израда плана рада 

Развојног планирања 

за 

школску годину 

 

Тим за Развојно планирање 

Октобар 

 презентација Развојног 

плана школском 

одбору пред његово 

усвајање 

 израда Акционог плана 

 

Тим за Развојно планирање 

Новембар 

 дефинисање 

активности и задатака 

носилаца 

актива, временске 

динамике, ресурса и 

начина валуације 

 

Тим за Развојно планирање 

Јануар 

Фебруар  

 полугодишња анализа 

рада 

 самоевалуација 

програмских 

активности 

 

Тим за Развојно планирање 

Март 

 праћење рада тимова и 

самоевалуација 

 програмских 

активности 

 

Тим за Развојно планирање 

Април/ Мај 

 унутрашња и спољна 

анализа рада тимова и 

самоевалуација 

 

Тим за Развојно планирање 

Јун/ Јул 
 анализа остварених 

циљева на крају 
Тим за Развојно планирање 
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 самоевалуација 

програмских  

активности 

 

Август 

 разматрање и анализа 

битних питања за 

даљи развој школе и 

наставног процеса 

 утврђивање стања у 

школи и израда новог 

плана рада за Развојно 

планирање школе, за 

2019/2020. Годину 

 

Тим за Развојно планирање 

 

 

Приоритетне области Начин праћења Кога треба информисати 

Настава и учење Годишњи, месечни и дневни 

планови наставника, 

извештаји координатора 

области;током школске године 

Директора школе 

Психолога 

Стручна већа  

Ресурси и стручно 

усавршавање 

Извештаји и записници 

координатора области, 

извештаји стручних већа; 

током школске године 

Директора школе 

Запослени 

Психолога 

Етос Извештаји и записници 

координатора области; 

током школске године 

Директора школе 

Психолога 

Стручна већа 

 

Настава и учење 

 РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: 

Наставни планови треба да обезбеде корелацију међу наставним предметима у заједничке 

дидактичке целине. 

 

 РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: 

 Превазилажење наставе која је претежно заснована на предавањима; постизање квалитета 

наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних средстава уз активно 

коришћење и 

уважавање наставникове живе речи; постизање континуитета при оцењивању. 
 

 Ресурси и стручно усавршавање  

 
 РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.  
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Омогућити савремен, мотивисан, стручан и за иновације спреман наставни кадар, 

као и развој кључних способности: самоиницијативност, укљученост у тимски рад, 

конструктивност. 

 

Етос  

 
 РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1:  

Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и запослених истицањем 

њених основних и посебних обележја, промоцијом постигнућа ученика и 

резултатима рада наставника, као и подизањем нивоа културе понашања. 

 

 

 
 

Директор                                                                                       Председник школског одбора 

Дејан Спасић                                                                                         Мирјана Спасић 

 

 

 


