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На основу члана 42. и члана 51. став 1. тачка 2. и став 2. Закона о ученичком и студенском 

стандарду („Службени гласник РС“ број: 18/2010, 55/2013 и 27/18- др закон и 10/2019), и 
члана 24, 25. и 31. Статута Ученичког центра Београд, а на предлог директора Установе, 

Управни одбор Ученичког центра Београд, на седници одржаној ________ 2022. године 

донео је 
 
 
 
 
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА 

УЧЕНИЧКОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 
 
 
 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 

Основна делатност Ученичког центра Београд (у даљем тексту: Установа) је обезбеђивање 

смештаја, исхране и васпитног рада ученицима који се у београдским средњим школама 
образују за стицање средњОПег образовања у различитим образовним профилима.  
Ученички центар је васпитно - образовна установа у којој се ученицимa, који похађају школу 

ван места сталног боравка, поред смештаја и исхране обезбеђују васпитни рад, забавне и 

спортске активности,  осмишљено, планирано, програмирано и систематски организовано, а 

поред педагошке има и социјално-заштитну, као и здравствено-хигијенску функцију. 

 

Ученички центар Београд послује као јединствена установа од 01.11.1988. године. 

Делатност Установе  остварује се у оквиру шест радних јединица ,од којих се пет налази на 

територији града Београда, и то: РЈ “Карађорђе“, капацитета 334 места; РЈ “Петар 

Драпшин“, капацитета 196 места, РЈ “Алекса Дејовић“, капацитета 294 места, РЈ “Стеван 

Чоловић“, капацитета 104 места; РЈ “Змај“, капацитета 180 места и једна радна јединица на 

Копаонику, капацитета 140 места, и преко служби (Васпитна служба, Служба јавних 

набавки и комерцијале, Служба исхране, Служба техничког одржавања, Финансијско - 

рачуноводствена служба и Служба за правне, кадровске и административне послове), као и  

самосталних извршилаца ( директор, заменик директора и помоћници директора). 

 

 

АДРЕСЕ ЦЕНТРА: 

 

 РЈ „Петар Драпшин", Улица краља Петра број 83, телефон: 011/2627-333, 011/ 2624-672; 

 РЈ „Змај'' – Земун, Улица Александра Дубчека број 1, телефон: 011/2193-608; 

 РЈ „Карађорђе'', Улица Радоја Домановића број 27, телефон: 011/ 2411-961, 011/2411-865; 

 РЈ „Стеван Чоловић'', Улица Хумска број 8, телефон: 011/2647-760; 

 РЈ „Алекса Дејовић'', Улица Хајдук Станка број 2, телефон: 011/2404-234; 

 РЈ „Београд'' – Копаоник, на Копаонику, 036/ 471-065; 

 Стручне службе, Улица Радоја Домановића 27, телефон: 011/2423-248. 

 Васпитна служба – сегмент за организацију културних и спортских активности 

Ученичког центра Београд, Добрињска 11, 011/3088-725 
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Програм рада Ученичког центра 
 

Установа ће, полазећи од расположивих материјалних и интелектуалних могућности за 
2022/2023.  своју делатност остваривати у складу са Законом о ученичком и студентском 
стандарду, актима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
и другим законима и подзаконским актима који се односе на делатност и у складу са 
Статутом  Ученичког центра. 
 

Законска регулатива 

Р. 

бр. 

Назив Закона / правилника / прописа Објављен Напомена 

1. Закон о ученичком и студентском стандарду „Сл.Гл.РС“,бр. 
18/10,55/13,27/18, 10/19 

 

 

2. 
Одлука о мрежи установа 

ученичког стандарда у Републици 

Србији 

„Сл.Гл.РС“,бр.25/93,80/9 

3,21/94, 4/95,31/00,106/05 

 

 

3. 
Правилник о ближим условима за 

оснивање, почетак рада и обављање 

делатности у погледу погледу простора и 

опреме за домове ученика и студентске 

центре 

„Службени гласник 

РС“, број 90/11 

 

 

4. 
Правилник о стандардима за категоризацију 

објеката ученичког и студентског стандарда 

 

„Сл.Гл.РС“,бр.1/12 и 

80/21 

 

5. Правилник о Основама васпитног програма „Сл. Гласник -
Прос.гл.“,број 3/15 

 

6. Правилник о програму рада психолога 

и педагога у дому ученика 

"Сл.гл.РС",бр. 2/16  

 

7. 
Правилник о смештају и исхрани ученика 

и студената 

„Сл.Гл.РС“,број 36/19  

 

8. 
Правилник о 

садржају и начину вођења евиденције и 

издавању ученичке и студентске картице 

у дому ученика и студентском центру 

„Службени гласник 

РС“,бр. 29/11,90/13,36/19 

 

 

9. 
Правилник о стандардима квалитета 

исхране ученика и студената 

„Сл.гл.РС“,број 67/11  

 

10. 
Правилник о врсти образовања васпитача 

и стручних сарадника и условима и 

критеријумима за избор стручног 

сарадника- асистента у дому ученика 

„Службени гласник 

РС“, број 77/14 

 

 

11. 
Правилник о условима и начину 

утврђивања цене услуга у установама 
ученичког и студентског стандарда 

„Сл.гл. РС“, број 108/16  

 

12. 
Правилник о педагошкој норми васпитача 

и стручног сарадника, психолога и 

педагога у дому ученика 

„Сл.гл. РС“, број 36/19  

13. Закон о заштити података о личности „Сл.гл. РС”, број 87/18  

14. Закон о спречавању злостављања на раду „Сл. Гл. РС”, број 36/10  
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15. Закон о забрани дискриминације „Сл. Гл. РС”,бр.22/09 и 

52/21 

 

 

16. 
Закон о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја 

„Сл.Гл.РС”,бр.120/04,54/ 

07, 104/09, 36/10 и 105/21 

 

 

17. 
 

Закон о раду 

„Сл.гл.РС”,бр.24/05,61/0 

5, 54/09,32/13,75/14,13/17- 
ОУС, 113/17 и 95/18 

 

 

18. 
 

Закон о буџетском систему, са 

подзаконским актима који су од значаја за 

његову примену 

„Сл.гл.РС”,бр.54/09,73/1 

0,101/10,101/11,93/12,62/1 
3,63/13,108/13,142/14,68/1 

5,103/15,99/16,113/17,95/2 
018, 31/19,72/19, 149/20 и 
118/21 

 

 

19. 
Закон о буџету Републике Србије за 

текућу годину 

  

20. Уредба о буџетском рачуноводству „Сл.гл.РС”,бр.125/03, 
12/06 и 27/20 

 

 

21. 
Општи протокол за заштиту деце 

од злостављања и занемаривања 

Конвенција Уједињених 

нација о правима детета 

 

 

22. 
Посебни протокол за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у обр.-васпитној установи 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање  

„Сл.гл.РС” бр. 46/19 и 

104/20 

 

23. Закон о безбедности и здрављу на раду „Сл.Гл.РС”,бр.101/05,91/ 

15,113/17 

 

24. Закон о јавним набавкама са подзаконским 
актима донетим ради његове примене 

 
 

„Сл.гл.РС”,бр. 91/19  

 

25. 
Уредба о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним 

службама 

Сл.гл.РС”,бр..44/01, 

48/21 

 

26. Закон о безбедности хране „Сл.гл.РС”,41/2009,17/19  

27. Правилник о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

"Сл. гл. РС", бр. 
109/21 

 

 

28. Закон о заштити узбуњивача "Сл. гл. РС", бр.128/14  

29. Закон о заштити становништва 

од изложености дуванском 

диму 

"Сл. гл. РС", бр.30/10  

30. Закон о општем управном поступку "Сл. гл. РС", бр.18/16 и 
95/18 

 

 

31.  Посебан колективни уговор за запослене у 
основним и средњим школама и домовима 
ученика 

„Сл.гл. РС бр.25/15, 
16/18, 8/19, 92/20 и 27/22 
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Општи акти Ученичког центра Београд 

Р. 
бр 

Назив документа Ознака документа Датум 

усвајања 

1. Статут Ученичког центра Београд Бр.79-2 11.05.2021. 

2. Развојни план Ученичког центра Београд за 
период 2022-2025.год 

Бр.2078-2 23.12.2021. 

3. Правилник о организацији и систематизацији 

послова и задатака у ДУСШБ 

Бр.330 9.2.2021. 

4. Правилник о организацији буџетског 

рачуноводства Ученичког центра Београд 

Бр.88 11.05.2021. 

5. Правилник о похваљивању и 

награђивању ученика у Ученичком 

центру Београд 

Бр. 106 11.05.2021. 

6. Правилник о правима, обавезама и 

одговорностима ученика у Ученичком центру 

Београд 

 

БР. 100 

11.05.2021. 

7. Правилник о мерама, начину и поступку 
заштите безбедности ученика Ученичком 
центру Београд 

Бр.86 11.05.2021. 

8. Правилник о коришћењу службених моторних 
возила у Ученичком центру Београд 

Бр. 96 11.05.2021. 

9. Правилник о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања 

архивске грађе и документарног материјала 

Бр. 1242-2 30.9.2021. 

10. Правилник о стицању и расподели сопствених 
прихода Ученичког центра Београд 

Бр. 87 11.05.2021. 

11. Правилник о начину припреме, састављења и 
подношења финансијских извештаја 
корисника буџетских средстава 

Бр. 91 11.05.2021. 

12. Правилник о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем 

Бр.94 11.05.2021. 

13. Правилник о коришћењу мобилних 

телефона за службене потребе у Ученичком 

центру Београд 

Бр.95 11.05.2021. 

14. Правилник о понашању у Ученичком центру 

Београд 

Бр. 85 11.05.2021. 

15. Пословник о раду Управног одбора Ученичког 

центра Београд 

Бр. 81-2 11.05.2021. 

16. Правилник о ближем уређивању послова 

јавних набавки, набавки друштвених и других 

посебних услуга и набавки на које се Закон не 

примењује у Ученичком цeнтру Београд 

Бр.90 11.05.2021. 

17. Правилник о накнади путних трошкова за 

службено путовање у земљи и иностранству 

Бр.93 11.05.2021. 

18. Правилник о коришћењу средстава за 

репрезентацију и поклоне у Ученичком центру 

Београд 

Бр.105 11.05.2021. 

19. Одлука о радном времену запослених у 

Ученичком центру Београд 

Бр.189 19.05.2021. 
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20. Правилник о унутрашњем узбуњивању 

у Ученичком центру Београд 

Бр.104 11.05.2021. 

21. Правилник о заштити података о личности у 

Ученичком центру Београд 

Бр.89 11.05.2021. 

22. Правилник о накнади трошкова превоза за 

долазак и одлазак са посла запослених 

Бр.92 11.05.2021. 

23. Правилник о безбедности информационо-

комуникационог система Ученичког центра 

Београд 

Бр.102 11.05.2021. 

24. Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при коришћењу 

средстава и опреме за личну заштиту на раду 

Бр.97 11.05.2021. 

25. Правилник о безбедности и здрављу на раду у 

Ученичком центру Београд 

Бр.98 11.05.2021. 

26. Правилник о поклонима функционера у 

Ученичком центру Београд 

Бр.103 11.05.2021. 

27. Правилник о награђивању запослених у 

Ученичком центру Београд 

Бр. 1241-2 30.9.2021. 

28. Правилник о начину евидентирања присуства 

запослених на послу 

Бр. 325 2.6.2021. 

29.  Колективни уговор Ученичког центра Београд Бр. 1240 30.9.2021. 

 

 

Финансијски услови рада 
 

Финансијски услови за рад Установе чине средства која се добијају из буџета Републике 

Србије за смештај, исхрану и васпитни рад ученика од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, односно Сектора за ученички и студентски стандард, као и додатна 

средства такође из буџета, наменски одобрена по нашим захтевима за набавку опреме и 

ситног инвентара, као и текућег и инвестиционог одржавања. Сопствене приходе чини 

партиципација ученика (родитеља) као корисника услуга, као и приходи остварени 

пружањем услуга трећим лицима. 
 

Кадровски и организациони услови рада 
 

Правилником о организацији и систематизацији послова Ученичког центра, на који је 
добијена сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, систематизовано је 218 радних места, колико је тренутно и запослених. Акт о 

организацији и систематизацији је усклађен са Каталогом радних места. 
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Графички приказ / шема организационе структуре Установе 
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Општа организација рада у  Установи произилази из задатака који су јој постављени, а с 

обзиром на делатност, врсту и природу посла у току школске године, рад се обавља 24 сата  

непрекидно, по службама и непосредно преко извршилаца. . 

У зависности од врсте и природе посла, односно службе, радно време у Установи  распоређује 

се на следећи начин: 

 

Самостални извршиоци 
 

Заменик директора, рад обавља у зависности од врсте послова у петодневној радној недељи 

(понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

Помоћник директора у установи стандарда/за финансијско економске послове, рад обавља у 

зависности од врсте послова, у петодневној радној недељи (понедељак - петак), са 8-часовним 

радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

Помоћник директора у установи стандарда/за стручно оперативне послове, рад обавља у 

зависности од врсте послова, у петодневној радној недељи (понедељак - петак), са 8-часовним 

радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

Помоћник директора у установи стандарда/за васпитни рад, рад обавља у зависности од 

врсте послова, у петодневној радној недељи (понедељак - петак), са 8-часовним радним 

временом од 07:00 до 15:00 часова. 

 

 

Васпитна служба 
 
Координатор васпитне службе, рад обавља у зависности од врсте послова, у петодневној 

радној недељи (понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

Васпитачи у Ученичком центру Београд послове обављају према недељном и месечном 

распореду који се сваког месеца истиче на огласној табли радне јединице. Рад се обавља у три 

дневне смене непрекидно, према распореду рада, као и суботом и недељом што укључује и 

ноћни рад. Рад је организован у времену од 07:00 часова до 07:00 часова. Укупан фонд и 

распоред сати утврђује се сваке године Годишњим планом рада Дома. 

-  Преподневна смена 07:00-13:00 часова;  

-  Међусмена 11:00-17:00 часова или 12:00-18:00 часова; 

-  Поподневна смена 16:00-22:00 часова; 

- Ноћни рад 22:00-07:00 часова. 

 Два дана у току радне недеље су нерадна, а према распореду који сачињава управник 

радне јединице. 

Стручни сарадници рад обављају у зависности од врсте послова, у петодневној радној 

недељи (понедељак - петак), и то:  

-  Преподневна смена 08:00-14:00 часова; 

-  Поподневна смена 14:00-20:00 часова. 

 Радно време је у пуном трајању од 40 сати недељно, од чега најмање 30 сати 

непосредног рада са ученицима и 10 сати индиректног рада, у складу са Годишњим планом 

рада Дома  

Уредник културно-образовног и забавног програма, аниматор спортско-рекреативних 

активности и реализатори програма у установи културе студентског стандарда, рад обављају 

у зависности од врсте послова, у петодневној радној недељи (понедељак-петак) са 8-часовним 

временом од 07:00 до 15:00 часова.  
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Финансијско-рачуноводствена служба 

Запослени рад обављају у зависности од врсте послова, у петодневној радној недељи 

(понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

 

Служби јавних набавки и комерцијале 

Запослени рад обављају у зависности од врсте послова, у петодневној радној недељи 

(понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

 

Служба за правне, кадровске и административне послове 

Запослени рад обављају у зависности од врсте послова, у петодневној радној недељи 

(понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

 

Служба техничког одржавања 
Запослени рад обављају у зависности од врсте послова, у петодневној радној недељи 

(понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

 

Служба исхране 

  
• Руководилац послова у угоститељству, рад обавља у зависности од врсте послова, у 

петодневној радној недељи (понедељак - петак), са 8-часовним радним временом, који је 

организован у зависности од потребе посла. 

• Нутрициониста, рад обавља у зависности од врсте послова, у петодневној радној 

недељи (понедељак - петак), са 8-часовним радним временом, који је организован у зависности 

од потребе посла. 

• Запослени у Служби исхране, рад обављају у седмодневној радној недељи, у три дневне 

смене радним данима. Рад је организован у времену од 05:00 до 21:00 часова непрекидно и то 

на следећи начин: 

- Преподневна смена – 05:00-12:00, 06:00-13:00 и 07:00-14:00 часова; 

- Поподневна смена – 14:00-21:00 часова; 

- Субота – 07:00-12:00, 10:00-15:00 и 15:00-20:00 часова; 

- Недеља – 07:00-12:00 часова и 08:00-13:00 часова. 

 Један дан у току радне недеље је нерадан (викендом) а према распореду који сачињава 

руководилац службе; 

 

Запослени у радним јединицама рад обављају у зависности од врсте послова на следећи 

начин: 

• Управник радне јединице у петодневној радној недељи (понедељак - петак), са 8-

часовним радним временом, који је организован у зависности од потребе посла, од 07:00 до 

15:00 часова; 

• Референт за смештај и исхрану рад обавља у зависности од врсте послова у петодневној 

радној недељи (понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 15:00 часова; 

• Рецепционери рад обављају у седмодневној радној недељи у три смене. Рад је 

организован непрекидно у времену од 07:00 до 07:00 часова, према распореду који сачињава 

управник дома у oквирима пуног радног времена у току месеца; 

• Спремачице рад обављају у седмодневној радној недељи у две смене. Рад је 

организован на следећи начин: 

- Преподневна смена - 07:00-14:00 часова, 

- Поподневна смена – 14:00-21:00 часова, 

- Субота 08:00 – 13:00 часова, 
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-  Недеља 08:00 – 13:00 часова,   

 Рад се обавља према распореду који сачињава управник дома у oквирима пуног радног 

времена у току месеца; 

• Техничар на одржавању одеће, рад обавља у зависности од врсте послова у 

петодневној радној недељи (понедељак - петак), са 8-часовним радним временом од 07:00 до 

15:00 часова. 

 

Време непосредног рада се организује по сменама. 

Структура радног времена према потреби може бити другачије распоређена. 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА ВАСПИТНОГ РАДА У     

УЧЕНИЧКОМ ЦЕНТРУ 

Просечна оцена примљених ученика по РЈ и васпитним групама у Установи 

 

РЈ „Алекса Дејовић'': на почетку__3,67_ 
 

По васпитним групама: 
 

  1. група: 3,87 6. група: 3,48 11. група: 3,55 

  2. група: 4,02 7. група: 3,63 12. група: / 

  3. група: 3,50 8. група: 3,84 13. група: / 

  4. група: 3,69 9.група:  3,57 14. група: / 

 5. група: 3,57 

 

10. група: 3,67 

 

15.група: / 

 

 

РЈ „Kaрађорђе”: на почетку___4,60 
 

По васпитним групама: 
 

 

  1. група: 4,63 6. група: 4,57 11. група: 4,59 

  2. група: 4,68 7. група: 4,64 12. група: 4,72 

  3. група: 4,76 8. група: 4,71 13. група: 4,57 

  4. група: 4,58 9.група: 4,56 14. група: 4,52 

5. група: 4,28 

 

10. група: 4,65 

 

15.група: 4,63 

 

 
 

РЈ ''Петар Драпшин'': на почетку____4,58_ 
 

По васпитним групама: 
  1. група:  4,55 6. група:  4,68 

  2. група:  4,64 7. група:  4,54 

  3. група:  4,64 8. група:  4,67 

  4. група:  4,6 9.група:   4,42 

  5. група:  4,51 

 

10. група: / 
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РЈ ''ЗМАЈ'': на почетку__4,20 

По васпитним групама: 

  1. група: 4,07 6. група: 4,53 

  2. група: 4,28 7. група: 4,20 

  3. група: 4,13 8. група: 4,18 

  4. група: 4,10 9.група: 4.09 

  5. група: 4,25  

 

 

РЈ ''С. ЧОЛОВИЋ'' на почетку: __4,12 
По васпитним групама: 

 

  1. група:4,07 4. група:4,23 

  2. група:4,15 5. група:4,18 

  3. група:4,32 6. група:3,76 

 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА НА ПОЧЕТКУ ЈЕ: 4,23 
 

 Структура ученика према полу и узрасту 
 

Р. 

бр. 

 

Назив радне 

јединице 

I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

Укупно 

ж м ж м ж м ж м ж м ∑ 

1 РЈ „Петар 

Драпшин“ 

26 35 29 19 23 22 14 26 92 102 194 

2 РЈ 

„Карађорђе“ 

75 25 52 25 48 25 48 25 223 100 323 

3 РЈ „Стеван 

Чоловић“ 

20 6 19 6 15 6 9 10 63 28 91 

4 РЈ „Алекса 

Дејовић“ 

16 44 24 50 17 40 15 13 72 147 219 

5 РЈ „Змај“ 23 22 27 20 16 23 29 22 95 87 182 

Укупно 160 132 151 120 119 116 115 92 

 

545 464 1009 
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Напомена: Дати подаци о броју ученика су тачни у тренутку израде овог Плана. 

Међутим, нарочито на почетку године, долази до промена из најразличитијих разлога. 

Неки ученици који су по конкурсу примљени никада и не дођу у Ученички центар. На 

њихова места пристижу нови. Стога су полазне основе приближне, израђене на основу 

пресека стања на дан 06.09.2022.године 

 

Структура ученика према школама 
 
 

Редни 
број Назив школе 

РЈ 
"Карађорђе" 

РЈ 
"Алекса 
Дејовић" 

РЈ "Петар 
Драпшин" 

РЈ 
"Змај" 

РЈ 
"Стеван 
Чоловић" Укупно 

                

1 
I београдска 

гимназија / / 10 / /  10 

2 II економска 4 / / / 2  6 

3 
IV београдска 

гимназија / / / / 1  1 

4 
V београдска 

гимназија 1 / / / /  1 

5 
VI београдска 

гимназија 13 1 / / /  14 

6 
VII београдска 

гимназија 2 2 / 1 /  5 

7 
VIII београдска 

гимназија 1 / / / 1  2 

8 
IX београдска 

гимназија / / / 5 /  5 

9 
X београдска 

гимназија / / / 2 / 2 

10 
XII београдска 

гимназија / / / / 1  1 

11 
XIV београдска 

гимназија 4 / / / /  4 

12 
Архитектонска 

техничка школа 44 6 2 / 3  55 

13 
Балетска школа 

„Лујо Давичо“ / / 6 / /  6 

14 
Ваздухопловна 

академија 1 2 130 / 3  137 

15 
Геодетска техничка 

школа 24 16 / / 1 41 

16 

Геолошка и 

хидрометеоролошка 

школа / 2 / 1 11  14 

17 
Гимназија „Свети 

Сава“ 2 / / / /  2 

18 

Грађевинска 

техничка школа  

„Бранко Жежељ“ 4 18 / / 1  23 
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19 Грађевинска школа / 95 / / 1  96 

20 Графичка школа / 1 1 7 2  11 

21 
Економска школа 

„Нада Димић“ / / / 5 /  5 

22 

Електро-техничка 

школа „Никола 

Тесла“ 4 2 8 / 1  15 

23 

Електро-техничка 

школа „Раде 

Кончар“ 1 / 2 / /  3 

24 
Електротехничка 

школа „Стари град“ / 1 7 / /  8 

25 ЕТШ“ Земун“ / / / 16 1  17 

26 Земунска гимназија / / / 9 1  10 

27 
Зуботехничка 

школа 33 5 1 / /  39 

28 
Машинска школа 

„Радоје Дакић“ / / / / 1  1 

29 

Медицинска школа 

„Надежда 

Петровић“ 1 4 / 44 5 54 

30 
Медицинска школа 

Београд 2 / 3 1 12  18 

31 
Медицинска школа 

Звездара 125 17 1 / 2  145 

32 
Музичка школа 

"Даворин Јенко" / 1 / / 4  5 

33 

Музичка школа 

„Коста 

Манојловић“ / / / 8 /  8 

34 
Музичка школа 

„Стеван Мокрањац“ / 1 1 / /  2 

35 
Политехничка 

школа / 1 / 6 / 7 

36 

Правно-

биротехничка 

„Димитрије 

Давидовић“ / / / 13 1  14 

37 
Правно-пословна 

школа 1 1 2 / / 4 

38 Саобраћајна школа / 5 / / /  5 

39 

Саобраћајно 

техничка школа 

Земун / 1 / 43 4  48 

40 Спортска гимназија 4 1 5 / 4  14 

41 
Техничка школа 

„Дрво-Арт“ / 1 4 / 1  6 

42 
Техничка школа 

„Нови Београд“ / / / 2 1  3 
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Простор за живот и рад ученика у Установи 
 
1 РЈ „Петар Драпшин“ 1.969,16 м2 

2 РЈ „Змај“ 1.500 м2 

3 РЈ „Стеван Чоловић“ 671,95 м2 

4 РЈ „Алекса Дејовић“ 
 

2.500 м2 

5 РЈ „Карађорђе“ 4.013,95 м2 

Укупна површина (за смештај, исхрану и васп-об. рад) 10.655,06 м2 

 

43 
Техничка школа 

ГСП 3 4 / / 3  10 

44 
Техничка школа 

Змај / / / 12 /  12 

45 Техно-Арт Београд 5 1 / / /  6 

46 
Туристичка школа 

Н. Београд / / / 5 /  5 

47 
Угоститељско-

туристичка школа 1 3 4 / /  8 

48 

Фармацеутско-

физиотерапеутска 

школа 38 13 2 / 2  55 

49 

Хемијско-

прехрамбена 

техничка школа, Б. 

Брдо / 1 / 1 /  2 

50 

Школа за 

бродарство, 

бродоградњу и 

хидроградњу / 3 / 1 2  6 

51 Школа за дизајн / / / / 11  11 

52 
Школа за дизајн 

текстила 5 4 / / 2  11 

53 
Школа за негу 

лепоте / 2 / / 5  7  

54  
Филолошка 

гимназија / 1 5 / / 6 

55  СМШ ''Архимед'' / 1 / / / 1 

56 
Техничка школа 

Железник / 1 / / 1 2 
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Просторије за рад по радним јединицама 
 
 

 

 

Преглед средстава масовних медија са којима Установа 

располаже на почетку школске 2022/2023.године 
 

Опремљеност Установе васпитно-образовним средствима није на оптималном нивоу. 
 

*Д –БРОЈ КОМПЈУТЕРА У ДИГИТАЛНОМ КАБИНЕТУ 

 
 
 

  р.б  
НАЗИВ 

 
"П. Драпшин" 

  
"А. Дејовић" 

 
"Змај" 

 "С. Чоло- 
Карађорђе 

 
укупно   р       вић"  

               

                 

1. ТВ апарат 12 4 6 3 4 29 
        

2. ЦД плејер 1 / 1 1 1 4 
        

3. Мини линија 1 1 2 1 1 6 
        

4. Клавир 1 / 3 / 1 4 
        

5. Компјутер  13+10Д 8  7+1Д  5+1Д 7+2Д  40+14Д 
        

6. Видео рекордер / / 1 / / 1 
        

7. Видео надзор 1 1 1 1 1 5 
        

 

Р. 

б

р. 

 

Н А З И В 

 

"Петар 

Драпшин" 

 

"Алекса

Дејовић" 

 

"Змај" 

 

"Стеван 

Чоловић" 

 
„Карађорђе“ 

 

Укупно 

 

1 
Просторије за 

учење 

3 3 3 1 3 
13 

2 

Просторије за 

друштвени 

рад 

2 1 1  

1 

2 

7 

3 Теретана 
/ 1 1 / 1 (на 

отвореном) 
3 

4 
Простор за рад 

секција 

2 1 1 2 2 
8 

5 КЛУБ 1 1 1 1 1 5 

6 Читаонице 1 / 1 1 1 4 

7 
Спортски 

терени 

/ 1 1 / 1 
3 

8 Атеље / 1 1 / / 2 

9 За кошарку / 1 1 / 1 3 
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 8. Појачала 1 / 1 1 / 3 
        

9. Број књига 3327 1803 1365 955 1797 9247 
        

10. Штампач 5 7 5 4 6 27 
        

11. Факс / / 1 / / 1 
        

12. ЛЦД пројектор 1 1 1 1 1 5 

13. Микрофон 4 / 2 / / 6 

14. Звучници 2 / 1 1 1 5 

15. Камера 1 / 5 1 1 8 

16. Фотоапарат 1 / 1 1 / 3 

18. Кућни биоскоп 1 / / 1 1 3 

19. Рисивер 1 1 / / / 2 
 
 
 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА УЧЕНИКА 
 

КУЋНИ РЕД УСТАНОВЕ 

 

У околностима епидемије covid 19: 

Препоручено је коришћење заштитних маски.    
 Маске за ученике обезбеђују родитељи. Због вишедневног боравка ученика у  Установи 

препоручује се употреба памучних маски које је могуће прати и пеглати.    
 Препоручено је заменити постељину на сваких недељу дана. Ученици који користе 

своју постељину сносе личну одговорност.   
 Приликом посете родитеља, обавезно је да се јаве раднику на пријавници и 

дежурном васпитачу који ће одобрити време и место посете.  
Сви ученици морају имати оверене здравствене књижице и топломер.   

 Ученик са повишеном температуром и другим симптомима смешта се у просторију 

за изолацију до доласка родитеља и медицинског збрињавања. 

   
 Увид у хигијену ученичких соба почиње од 08:30 часова. 

     Часови учења ујутру почињу од 08:00 часова и трају до 11:00 часова, поподне од 15:00  

до 18:00 часова. У време часова учења мора да влада беспрекорни ред и мир.  
Није дозвољено окупљање ученика на капији  радне јединице и у хаусторима између зграда, 

како у време учења, тако и у слободно време.  
Исхрана - радним даном: доручак од 6.30 – 8.00, ручак  од 11.30 – 15.00, вечера од 18.30-  
20.30; суботом и недељом: доручак од 7.30-8.30, ручак 12-13, вечера од 18 - 19. Недељом се уз 

ручак дели сува вечера. Ученик има право на репете који се, према процени кувара, могу 

добити одмах или после 15 часова у време ручка, тј. после 20 часова у време вечере.  
Вечерњи попис ученика је у 21:30 часова (осим петка и суботе када је попис у 22:30). 

Приликом пописа ученика обавеза је да сви ученици буду у својим собама, у противном 

сматраће се да нису у  РЈ. Радне јединице се радним данима закључавају у 21:30, а петком и 

суботом у 22:30 часа. 

 Светло у собама се гаси у 23 часа.  
 Није дозвољен улазак у РЈ пре 6 часова ујутро . 
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 Ученици се у току радне недеље, као и за време викенда, за одлазак из  Установе лично 

пријављују васпитачу и уписују у свеску одјаве са пуном адресом и телефоном. Одјава 

ученика је најкасније до петка у 11:00 часова.  
 Ученици који имају објективне разлоге за кашњење (спортски тренинзи, часови страног 

језика, одласци са школом у позориште, биоскоп...) морају имати дозволу од 

групног/дежурног васпитача. Уколико ученик иде у току недеље на преноћиште код рођака, 

родитељ мора претходно да позове групног/дежурног васпитача и то да потврди. 

 Свако одсуствовање са наставе мора да се пријави свом васпитачу.  
 Васпитач може да правда један дан одсуствовања ученика из школе у току полугодишта.  
 Родитељи су у обавези да контактирају васпитаче једном месечно.  
 Клуб ученика доступан је ван времена предвиђеног за учење.  
 Читаоница је у функцији учења до 21:15 часова. Ученици могу да уче у учионицама до  

23:00 часа.  
 Библиотека је на располагању ученицима према распореду који је истакнут на вратима 

библиотеке.  
 Строго је забрањено пушење у просторијама и дворишту радних јединица.  
 Строго је забрањено уношење и конзумирање алкохола и коришћење наркотичких 

средстава.  
 Забрањено је изношење хране из трпезарије.  
 Није дозвољено држање хране по собама.  
 Забрањена су кувала, пегле, грејалице, продужни каблови и сл. уређаји због безбедности 

ученика.  
 Обавезно је поштовање  Кодекса облачења.  
 Писање по зидовима, кревету, столу, столицама, прљање и ломљење намештаја и свега што 

припада инвентару Установе кажњаваће се према Правилнику  Установе о штетама и 

васпитно-дисциплинским мерама.  
 Ништа се не сме лепити по зидовима и домском инвентару. 

 
 

НЕПОШТОВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА ПОВЛАЧИ ДИСЦИПЛИНСКУ И 

МАТЕРИЈАЛНУ ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА! 

 

 

Свака РЈ на основу процене васпитног особља и  потреба ученика, има свој Кућни ред и ритам 
радног дана,  а уз уважавање специфичности сваки појединачни кућни ред се оквирно уклапа 
у горе наведени. Ученици су у обавези да се придржавају Кућног реда и ритма дневних 
активности  који  су видно истакнути на улазу у радну јединицу. 
 

 

ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ  УЧЕНИЧКОГ ЦЕНТРА 
 

Задаци васпитног рада у Ученичком центру Београд произилазе из општих, као и специфичних 

циљева васпитног рада у дому ученика. Суштина циљева је педагошка, а ученик, његове 

емотивне и социјалне потребе, као и поштовање његове личности су у средишту програма. 

Педагошким радом ученика треба подстицати и оспособити да буде слободан, одговоран и 

толерантан, спреман да критички мисли, да развије културне навике и  ненасилно решавање 

конфликата. 
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Установа пружа услуге ученицима бројних школа у којима  они имају различите обавезе,  

интересовања и предмете. Дневни ритам рада им се такође разликује. На основу доминантних 
критеријума (школа, разред и пол ) формирано је 50 васпитних група. Просечан број ученика 

у васпитној групи је 23. Услови за васпитно – образовни рад су изузетно сложени с обзиром 
на хетерогеност васпитних група. 

 

Ученички центар је установа, у оквиру школског система, која без униформности и крутости 

школског васпитања, не покушавајући да замени породицу, настоји да обезбеди атмосферу 
живота и рада у којој ће се ученик осећати поштовано и заштићено. Главни педагошки напор 

је усмерен на организацију живота у групи, на успостављање интеракције између васпитача и 

ученика, као и ученика међусобно. 

 

Васпитна група 
 

Васпитна група представља основни елемент у васпитном процесу у Установи, a у оквиру ње   

организација треба да буде таква да се користе све ситуације за развијање личности ученика и 

њихове међусобне сарадње, узимајући у обзир индивидуалне развојне карактеристике. Такође 

се полази од чињенице да се програми и садржаји васпитног рада не одвајају стриктно од 

целокупних животних активности. Организовани и спонтани садржаји се преплићу, без намере 

да се време и активности ученика унапред нормирају и ограниче, уз иницијативу васпитача, 

стручног сарадника, координатора васпитне службе, истовремено уважавајући  и потребе 

ученика којима се пружа могућност планирања активности.  

 

. 

Педагошко - психолошка служба Ученичког центра 
 

Педагошко – психолошка служба својим стручним знањем, саветодавним и другим облицима 

рада унапређује васпитни рад у установи, пружа стручну помоћ ученицима и подршку 
васпитачима, сарађује са родитељима, односно старатељима ученика по питањима која су од 

значаја за образовање и васпитање ученика. 

Карактер рада педагога и психолога је: 

-оперативни – (програмирање, организовање, праћење и унапређење васпитног рада),  
-превентивни – (превенција развојних тешкоћа, неправилних утицаја уже и шире средине,  као 
и отклањање испољених тешкоћа у учењу),  
-саветодавни – инструктивни (у раду са васпитачима, ученицима и њиховим родитељима),  
-аналитичко  –  истраживачки  –  (проучавање  и  истраживање  актуелних  проблема  
васпитног рада, испитивање способности и других особина личности и социјалних односа 
ученика).  
Планирање наведених области (тема) зависи од динамике и услова реализације програмских 

садржаја, специфичности периода године, тренутне ситуације, актуелних дешавања, потреба 
деце, родитеља, запослених, структуре ученика или приоритета за одређену школску годину.   

Педагошко – психолошка служба у раду планира едукацију, стручно усавршавање и сарадњу 

не само са васпитачима, родитељима и школама, већ са свим појединцима и институцијама 

које могу да помогну ученицима у формирању и успешности. У складу са тим планираће 

набавку стручне литературе, као и дидактичког материјала. 

Педагошко – психолошка служба Установе (1 психолог и 3 педагога), ће радити координирано, 

уз договоре, размену искустава и мишљења и консултације састајући се једном месечено или 

по потреби.   
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На располагању је ученицима у одређеном времену и простору у свим радним јединицама , а 

у циљу ефикаснијег рада континуирано ће сарађивати са управницима, васпитачима, 

координатором васпитне службе и руководством Установе. 

 

Ученички Парламент 
 

Ученички парламент Ученичког центра функционисаће у свих пет радних јединица. 
Парламент чине представници свих васпитних група на нивоу радне јединице у оквиру које се 

бира председник, који активно сарађује са управником РЈ, Педагошким већем, координатором 

васпитне службе, и по потреби директором Установе, као и са институцијама и установама 
које су релевантне за законито и професионално функционисање  Ученичког центра. 

Парламент функционише  на основу унапред уговорених правила, кроз редовне састанке који 
се  планирају на почетку школске године, тромесечно или по потреби и чешће. 

Питања која ће  Ученички парламент  покретати, разматрати и решавати су из свих области 
живота и рада у Установи (анализа успеха, препознавање проблема и њихово решавање, 

слободне активности, припрема приредби), а у циљу бољег и успешнијег стицања знања, 
развоја личности и развијања личне компетентности ученика. 

.Крајњи циљ је развијање самосталности и одговорности ученика за свој рад и понашање у 

дому и ван њега, јачање колективне сарадње са васпитачима и другим радницима у дому.  

 

План рада ученичког парламента 

 

Ученички парламент је институција чији се рад темељи на праву на партиципацију, чији је 

задатак заступање интереса свих ученика. Он подразумева активну и двосмерну комуникацију 

између представника запослених и чланова парламента, али и између чланова и свих осталих 

ученика васпитне групе. Том разменом информација, активним слушањем, креативним 

размишљањем и учешћем у организованим акцијама, они дају свој допринос побољшању 

живота и рада установе.  

Такође, учешћем у раду парламента ученици имају прилику за лични развој, првенствено 

вештина сарадње, повећање самопоуздања, учење доношења одлука и преузимању 

одговорности, поштовања  разлика и прихватања равноправности свакога. 

Септембар: 

      - Након формирања васпитних група, групни васпитачи на састанцима са ученицима бирају 

по два представника групе, будуће чланове парламента. Води се рачуна о томе да то не буду 

ученици првог ни завршног разреда (због недостатка искуства живота у дому, као и због 

обавеза које их очекују у тој школској години). Такође, предуслов је да то буду примерни 

ученици, са развијеним комуникацијским вештинама, способношћу  за сарадњу и тимски рад 

и вештинама договора и посредовања. 

Октобар: 

      -    Оснивање институције парламента на првом званичном састанку. Том приликом се 

представници упознају са улогом парламента, правилима функционисања, задацима чланова, 

обавезама и правима свих ученика и Кућним редом РЈ. 

      -    Након разматрања карактеристика које треба да поседује  добар парламентарац и 

представљања предложених ученика, демократским гласањем свих чланова парламента бира 

се: председник парламента, његов заменик, благајник и записничар.   

      - Ученици се тада упознају и са постојањем тимова у Установи и добровољно се пријављују 

за учешће у њиховом раду као активни чланови. Чланови тима за заштиту    ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и тима за   превенцију злоупотребе 

психоактивних супстанци ће на договореном састанку са стручним сарадником детаљније 

бити упознати са начином функционисања тимова, улогом и задацима које ће они сами имати. 
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      - Представницима се указује да су права ученика уско повезана са њиховим         обавезама 

и да се она остварују кроз контекст правила и кућни ред РЈ. 

- Подстичу се на позитиван став према РЈ; да се  према свим запосленима и другим 

ученицима у опходе са поштовањем, а имовину РЈ чувају као и своју.  

- Да се доследно придржавају свих прописаних мера у дому, како бисмо на најмању меру 

свели могућност настајања епидемије Ковид-19. 

- Усмеравају се на активну помоћ у прилагођавању новим ученицима, као и на 

провођење слободног времена напољу, у дворишту дома и сл.  

- Упознају се са секцијама које су им на располагању у РЈ.  

- Даје им се прилика да поставе питања у вези са начином колективног смештаја, 

животом и радом у РЈ, кућним редом и свиме што се тиче њиховог боравка у Центру. 

 

 

Новембар-Децембар: 

- Упознавање ученика са тиме да помоћ у професионалној оријентацији могу да добију 

од васпитача и стручног сарадника, као и са могућношћу аплицирања за бесплатне 

припреме за упис на факултет које организује Центар за развој каријере универзитета у 

Београду у сарадњи са домом. 

- Разматрање досадашњег понашања  ученика у РЈ, евентуално предузетих васпитно- 

дисциплинских мера и разлога за повреде обавеза. Усмеравање ученика на позитивне и 

конструктивне начине опхођења и превенцију неприхватљивог понашања у РЈ. 

- Усмеравање ученика на заштиту свог и туђег здравља, придржавањем хигијенских 

мера, прописаних и у дому, као и јачањем свог имунитета. 

- Предлози успешнијих ученика мање успешнима, како да пронађу и изаберу 

конструктивна решења за проблеме у учењу као и за остале проблеме на које наилазе. 

Позивање ученика на консултације са стручним сарадником, упућивање на помоћ 

васпитача и вршњачку помоћ у учењу. 

- Упознавање ученика са резултатима истраживања у РЈ (Анкета о вршњачком насиљу). 

 

Јануар-Фебруар: 

- Анализа постигнутих школских резултата на крају I полугодишта и утисци о учењу у 

домском контексту и онлајн организоване наставе. 

- Формирање група за учење (према школама или предметима) као помоћ ученицима 

који не остварују задовољавајући школски успех. 

- Упознавање парламента са похваљеним и награђеним ученицима, собама и групама у I 

полугодишту . Подстицање ученика да наставе са понашањем које је за углед другима 

у РЈ. 

- Договор о помоћи у професионалној оријентацији матурантима и будућим 

матурантима, у виду посете студената факултета који интересују ученике РЈ. 

- Разматрање текућих питања и евентуалних проблема везаних за стандард ученика у РЈ. 

 

Април-Мај: 

- Разговор о томе колико се поштује Кућни ред и чува инвентар у РЈ. Да ли се простор у 

којем ученици бораве одржава и естетски унапређује. 

- Подстицање ученика да се баве спортским и активностима на отвореном. 

- Предлози ученика за похваљивање и награђивање њихових другара који су се истакли 

у РЈ. 

- Извештај о раду тимова. 

- О матурској вечери и испраћању матураната 

- Предлози за најматуранта/матуранткињу 

- Анализа резултата истраживања предузетог у РЈ (Анкета о задовољству ученика 

домом). 
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Јун: 

- Разговор о условима и факторима који утичу на учење и бољу адаптацију на живот у 

дому (резиме ученичких искустава и предлози). 

- Анализа рада Тимова и рада Ученичког парламента у целини у претходном периоду. 

- Ученички предлози за побољшање рада Парламента и сугестије тема којима се може 

бавити убудуће. 

На нивоу РЈ Ученички парламент воде: 

РЈ „Алекса Дејовић”: Биљана Јанковић – стручни сарадник – педагог 

                                        Блажо Шћепановић – васпитач 

РЈ „Карађорђе”: Марина Станковић – управник 

                               Данијела Илић – стручни сарадник – педагог 

РЈ „Петар Драпшин”: Ивица Радовановић – управник 

                                         Милена Станимировић 

РЈ „Стеван Чоловић”:Жељана Вујић - васпитач 

РЈ „Змај”: Бранка Дамјановић – управник 

                    Бојана Ђукановић – стручни сарадник 

         Милоје Кнежевић - васпитач 

          

 

Ученичке комисије 

 

Уважавајући специфичности радних јединица и различите потребе, радиће ученичке комисије. 
Ученичке комисије ће се формирати крајем септембра за оне проблеме који се наметну као 

доминантни.  

Комисија за процену штете 
 

Ученик је одговоран за штету учињену намерно или из крајње непажње  и  дужан је да исту 

надокнади. Висина материјалне штете утврђује се на основу вредности оштећене ствари и 

ценовника књиговодствене вредности. 

Ако оштећене ствари немају цену у ценовнику или им вредност није евидентирана у 

књиговодству, висина материјалне штете утврђује се према тржишној вредности ствари 

или према стварним трошковима поправке оштећене ствари или објекта. 

Постојање штете, околности под којима је настала, узрок и починиоца, као и висину и начин 

надокнаде штете, утврђује комисија коју именује директор и чине је председник и два члана 

чији мандат траје једну школску годину. 

Уколико је то потребно, у рад комисије укључиће се и други радници или стручне службе 

дома, ради давања стручног мишљења и процена, без права одлучивања. 

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика спроводи се сходно одредбама 

Правилника о Правима, обавезама  и одговорности ученика у Ученичком центру Београд. 

 

Комисија за дисциплинску одговорност ученика 
 

Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика у Ученичком центру Београд 

уређују се: права и обавезе ученика у установи, повреде обавеза ученика, начин и рокови 

вођења дисциплинског поступка, састав Дисциплинске комисије, односно Комисије за 

накнаду штете, мандат, начин рада и одлучивања органа и друга питања вазана за 

дисциплинску и материјалну одговорност ученика у Установи.  

Ученик  је дисциплински и материјално одговоран за повреду обавеза које могу бити лакше и 

теже.За повреду обавеза ученику се изричу васпитно-дисциплинске мере и то: опомена и укор 

за лакшу повреду обавезе, а укор пред искључење  и искључење за тежу повреду обавезе.  За 
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лакшу повреду обавезе меру изриче групни васпитач, а обавезно је појачати васпитни рад 

установе и родитеља. Кад ученик изврши тежу повреду обавезе, Установа одмах обавештава 

родитеље, односно старатеље ученика и укључује га у одговарајући поступак. 

Поступак за утврђивање повреде обавеза покреће директор, односно управник радне јединице  

Захтевом за покретање дисциплинског поступка. 

Сваки запослени у Установи који има сазнање о учињеној повреди обавеза ученика дужан је 

да о томе обавести васпитача или друго одговорно лице. 

Васпитач, на основу непосредног сазнања или на основу записа у Књизи евиденције о дневном 

дежурству, подноси пријаву, са описом догађаја ученика у писаној форми, подносиоцу захтева 

Дисциплинска комисија (председник и два члана) спроводи поступак, испитује и утврђује 

чињенице и околности у вези са учињеном повредом, утврђује да ли има основа за изрицање 

васпитно- дисциплинске мере и изриче меру у првом степену. О изреченим мерама Комисија 

подноси извештај Већу. 

Циљ изрицања васпитно-дисциплинске мере јесте промена понашања ученика, правилан 

развој личности и социјализација ученика. 

Васпитно-дисциплинска мера се изриче ученику за школску годину у којој је учињена повреда 

обавезе. 

 

Педагошка већа 
 

Педагошко веће је основни стручни орган кога чине васпитачи, стручни сарадници, 
координатор васпитне службе, заменик директора и директор Установе. Педагошко веће се 
бави програмирањем рада, организовањем васпитно - образовног процеса, унапређивањем 
педагошке праксе, стимулацијом и мотивацијом ученика и васпитача у васпитно-образовном 
раду, праћењем и вредновањем резултата рада и успеха ученика, педагошком 
документацијом, стручним усавршавањем васпитача, праћењем и увођењем иновација у 
васпитни рад, сарадњом са другим институцијама, родитељимa, истраживачким радом. 
Планирано је да се педагошка већа одржавају једанпут месечно, или чешће по потреби. План 
рада педагошких већа је за све радне јединице у основи исти, а разлике у раду  везују се за 
специфичности појединих средина. 
 

Основна питања којима се баве педагошка већа:  
- адаптација ученика и проблеми у вези с тим;  

-анализа школског успеха на крају првог, на крају настaвне и на крају школске године, као и  

мере за побољшање успеха  и понашање ученика; 

-у међувремену педагошка већа ће се бавити школском и животном проблематиком,  
  различитим облицима неприхватљивог понашања и мерама да се исти санкционишу;  
-похвале за најразличитије видове активности у слободно време;    

-сарадња са школама, родитељима, стипендистима и друштвеном заједницом;   
-реализација донетих закључака на претходном педагошком већу;  
-обавезна тачка дневног реда је усвајање базичних тема за наредни месец за сваку васпитну    
групу. 

 

 

Календарске активности васпитног рада: 

  
Август: 

 Расподела ученика на групе; 

 Припрема за дочек ученика; 

 Распоред рада и дежурства васпитача; 

 Разматрање Годишњег извештаја рада Установе 
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 Разматрање Годишњег програма рада Установе.  
Септембар: 

 Пријем ученика; 

 Подела задужења васпитача; 

 Педагошка документација; 

 Формирање секција, клубова, комисија.  
Октобар: 

 Праћење реализације васпитног рада; 

 Конституисање Ученичког парламента и комисија  
Новембар: 

      Реализација приредбе поводом Дана Установе 

      Праћење реализације васпитног рада; 

 Праћење рада секција и клубова; 

 Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду; 

 Извештаји обављених анкета за ученике  
Децембар: 

 Праћење реализације васпитног рада и вођења педагошке документације; 

 Организовање трибина и дискусионих група за ученике; 

 Организовање домских спортских турнира; 
      Организација испраћаја ученика. 

Јануар: 

 Планирање активности за наредни период;  
 Анализа успеха ученика на првом полугодишту; 

 Свечана академија за Дан Светог Саве.  
Фебруар: 

 Анализа сарадње са родитељима и школом; 

 Рад секција и клубова; 

 Предлог стимулативних мера за ученике;  
Март: 

 Праћење реализације васпитног рада; 

 Планирање активности и учешће на градским такмичењима домова.  
Април: 

 Анализа реализације васпитног садржаја; 

 Учешће на републичким домским такмичењима; 

 Испраћај ученика на пролећни распуст.  
Мај: 

 Анализа успеха ученика;  
 Анализа рада секција, активности ученика и предлог награда за постигнуте резултате 

(књиге, излети, боравак на Копаонику);  
 Планирање организације матурске вечери.  
Јун: 

 Анализа реализације васпитног рада за протеклу школску годину; 

 Анализа успеха ученика на крају школске године;  
 Свођење педагошке документације и израда извештаја рада васпитача, стручних сарадника 

и осталих;  
 Испраћај ученика; 

 Припрема извештаја за протеклу школску годину; 

 Реализација пријема нових ученика по конкурсу. 
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План стручног усавршавања у установи 
 

Стручно усавршавање је значајан предуслов успешног рада у свим секторима делатности 
Ученичког центра.  
Запослени у администрацији имају сталну потребу и обавезу праћења измена прописа о 

пословању у областима рада и радних односа, састављању периодичних обрачуна,  
извештаја, планирању финансијског пословања и планирању набавки где је последњих 
неколико година било највише законских промена. У складу са потребама организује се стална 
набавка стручне литературе и посета стручним семинарима.  
Запослени у сектору исхране имају потребу за сталном интерном и екстерном едукацијом. У 
том смислу прате се сва технолошка и техничка достигнућа из ове области, набавља стручна 

литература и организује одлазак на стручне семинаре које организују акредитоване 
организације и удружења.  
Васпитни рад је веома одговоран и захтева од васпитача да поседују стручност, 
методичност, истрајност и стрпљивост, умешност и стваралаштво. Све то обавезује на стално 
стручно усавршавање и готово „доживотно“ учење. Поред општег образовања и опште 
културе, васпитач стално шири знања како из сопствене струке, тако и из домена психолошке 
и методичке основе васпитања на средњошколском нивоу. 
На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл. гл. РС", бр.109/21), у оквиру пуног радног времена 

васпитач и стручни сарадник имају обавезу да у школској години остваре 44 сата сталног 

стручног усавршавања у Установи. Стално стручно усавршавање остварује се активностима 

које предузима Установа у оквиру својих развојних активности. 

 

 

1. Извођење   угледних активности са дискусијом  и   анализом (кроз презентацију на 

Педагошком већу у минималном трајању од 20-30 минута, са пропратним материјалом и припремом, 

кроз практичну активност са ученицима или приказ спроведеног истраживања) 

Активност Број сати Опис активности Могући    

докази 

Извођење угледне 

активности са 

дискусијом и анализом 

(са ученицима, пред 

стручним сарадником 

или два члана 

Педагошког већа)  

8 Писана припрема  

Организација простора и времена 

Припремаматеријала 

Реализација активности 

Самоевалуација 

Писана 

припрема за 

активност 

 

материјал 

 

Евалуација 

 

Списак  

присутних 

 

Фотографије 

 

Извештај о 

активностима 

Асистент-помоћник 4 Помоћу  припреми активности 

Асистенција током извођења активности 

Учешће у дискусији 

 

Присуствовање и 

дискусија на угледној 

активности 

2 Присуствовање 

Евидентирање уочених квалитета реализоване 

активности 

 

Учешће у дискусији 

 

2. Излагање са стручних усавршавања (семинари, трибине, скупови, конференције...) са 

обавезном дискусијом и анализом 
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Активност Број сати  Опис активности  Могући 

докази 

Излагач 6 Писана припрема за излагање 

Организација излагања 

Реализација излагања 

Припрема материјала за присутне 

Анализа 

Писана 

припрема за 

излагање 

 

Списак 

присутних 

Евалуација 

 

Извештај о 

реализованом  

излагању 

Слушалац 2 Присуство 

Учешће у дискусији 

Анализа  могућности за примену у сопственој 

пракси 

 

3. Приказ  стручне књиге, приручника,  стручног чланка, часописа, дидактичког  материјала, 

мултимедијалних садржаја из  области  образовања  и  васпитања, истраживања везаног за 

књигу или дидактички материјал.. 
 

Активност Број сати Опис активности  Могући докази 

Излагач 6 Писана припрема приказа  и  

Организација активности / 4 

Презентација приказа / 2 

 

Писана 

припрема за 

активност 

Књига/ко 

приручник 

Евалуација 

Списак  

присутних 

Фотографије 

Извештај  о 

активности 

Слушалац 2 Присуство 

Учешће у дискусији 

Анализа  могућности за примену у сопственој 

пракси 

 

4. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних 

средстава... 

 
Активност Број сати Опис     активности Могући 

докази 

Аутор/коаутор 

 

Излагач 

15 

 

 

10 

 

 

 

6 

Објављивање рада у стручном часопису/листа 

 

 

-Реферат на конгресу, конференцији, 

симпозијуму са штампаним резимеом у 

зборнику-припрема и презентовање у установи 

 

-Објављен рад у популарним часописима 

 

Припрема за презентацију /4 

Презентација рада  у  установи / 2 

 

Документ/рад

, доказ о 

објављеном 

раду. 

Презентација/ 

припрема за 

активност 

Евалуација 

Слушалац 2 Присуство,учешће,дискусија,анализа 
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Рецензија уџбеника 

или стручне књиге 

15 Рецензија   уџбеника  или   стручне  књиге Документ/рад 

 

Презентација/ 

припрема за 

активност 

 

Евалуација 

 

Списак 

присутних, 

Фотографије 

 

Извештај о 

активностима 

 

 

 

Доказ о 

акредитацији 

програма-

каталог 

 

Програм 

 

Слушалац  

2  

Присуство, учешће, дискусија,анализа 

Акредитација 

програма стручног 

усавршавања у години 

акредитације 

 

15 Осмишљавање програма стручног 

усавршавања 

Акредитовање програма 

 

Акредитација 

конгреса, 

стручног скупа,   

летње и зимске школе, 

округлог стола 

трибине 

 

 

 

 

 

Слушалац 

 

 

               15 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1 

Осмишљавање и реализација програма: 

-конгреса, летње и зимске школе, стручног 

скупа, трибине, округлог стола... 

 

 

 

 

 

 

 

5. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно васпитног 

процеса 
 

Активност Број сати 

-ниво 

Опис     активности Могући 

докази 

Руководилац ауторског 

истраживања 

15 републички 

10 градски 

 6 домски (на 

репрезентативн

ом узорку) 

Планирање ауторског истраживања 

Организација ауторског  истраживања 

Руковођење  ауторским   истраживачким 

пројектом 

 

Документ/рад 

 

Презентација/ 

припрема за 

активност 

 

Евалуација 

 

Списак 

присутних 

Фотографије 

 

Извештај о 

активностима

. 

 

Активан 

учесниктима 

 

Учесник у 

истраживачком 

пројекту 

 

8 републички 

6 градски 

4 домски  

Ангажовање у истраживачком пројекту 

 

 

Координатор 

истраживања 

 

8 републички 

6 градски 

4 домски 

 

Планирање истраживања 

Организација истраживања  

Ангажовање у истраживачком пројекту 

Чланови   тима  3 Планирање  истраживања  

Организација   истраживања 

Ангажовање у истраживачком пројекту 
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Објављивање 

/публиковање ауторског  

истраживачког пројекта 

 

10 међународни 

8 републички 

6 окружни 

Публиковање ауторског истраживачког 

пројекта 

 

 

Записник 

Слушалац 

 

2 Присуство, учешће, дискусија, анализа 

 

7. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе, Годишњим 

програмом рада 
 

Активност Број сати Опис активности  Могући   

докази 

 

Вођа-аутор стручне 

посете /студијског 

путовања 

6 Планирање активности  

Организација посете 

Писање  извештаја 

Презентовање у установи 

Анализа 

 

Фотографије, 

планови, 

извештаји 

 

Учесник стручне посете 

/ студијског путовања 

2 Присуство 

Учешће у стручној посети/студијском 

путовању 

Учешће у дискусији 

Писана анализа 

 

8. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера  у установи 
 

Активност Број сати Опис активности  Могући   

докази 

 

Писање  пројеката-

координатор 

 

 

10 

8 

6 

Израда предлога –пројектне апликације на: 

-Међународном 

-Републичком 

-Општинском 

 

Копија 

пројекта. 

 

 

Конкурисање, 

одобрени 

пројекат 
 

Писање пројеката –члан 

пројектног тима 

 

4 Учешће у писању /аплицирању 

 

Организатор 

предавања,трибина, 

смотри, књижевних 

сусрета, академија, 

изложби радова у дому 

... 

 

 

 

5 

Планирање активности 

Организација активности 

Анализа активности 

 

Координатор 

3 Помоћ у планирању 

Помоћ у организацији 

Учешће у реализацији 

Анализа активности 

Учесник  /посетилац 2 Учествује, дискутује, анализира  
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9. Рад са студентима, приправницима 
 

Активност Број сати Опис активности  Могући   

докази 

Рад са студентима, 

менторство 

4 (по активности 

– угледни час) 

 

Извођење наставе или консултације на којима 

је присутан студент или приправник са 

ментором и заједничко анализирање 

активности /консултација 

Извештај о 

раду,  

Дневник рада 

са приправни-

цима,студе-

нтима 

Фотографије 

Евалуација 

Рад са волонтерима, 

професорима 

волонтерима 

4 (по 

полугодишту) 

Пружање подршке, подучавање, консултације, 

разговори, вођење документације 

 

 

 

 

10. Такмичење и смотре 
 

Активност Број сати Опис активности  Могући   докази 

Регионална, републичка 

и међународна 

такмичења и смотре 

10 Припремање и вођење ученика на 

регионална, републичка и међународна 

такмичења и смотре 

План рада 

Вођење 

документације 

(извештаји са 

такмичења и 

смотри ) 

Учествовање у 

организацији 

такмичења и смотри од 

општинског до 

међународног нивоа 

Општински  3 

Републички  10 

Међународни 12 

План расподеле задужења 

Организовање такмичења 

Учешће у реализацији такмичења и 

смотри 

(Потписан/оверен 

списак учесника) 

Представљање 

рада у јавности 

Жирирање  4 Интерна (ликовно, литерарно, фото) у 

установи 

Записници са 

такмичења 

 

11. Стручни активи, удружења, подружнице, друштва, огранци на нивоу града/општина која 

доприноси унапређењу  и афирмацији образовно васпитног процеса 
Активност Број сати Опис активности  Могући   

докази 

 

Руководилац/председни

к стручног актива, 

удружења, подружница 

на нивоу града/општине 

 

5 Планира активности 

Организује и води састанке 

Води документацију 

Представља удружење у јавности 

 

 

 

 

Записници са 

састанака 
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Учесник 

2 Учествовање у раду 

Учешће у активностима стручних актива, 

удружења, подружница на нивоу града/ 

општине (Подружница друштва за српски 

језик,Удружење стручних сарадника, 

библиотекара...) 

 

12. Маркетинг дома 

 
Активност Број сати Опис активности  Могући   

докази 

Стручно, информативно 

саопштење за јавност 

4 по активности 

(по изјави, 

интервју, 

гостовањена 

ТВ...) 

Изјаве, интервјуи, гостовања на медијима, 

саопштења, израда и дистрибуција 

промотивног материјала ... 

 

Члан тима (писање 

текстова за сајт) 

1 (запис о 

пратећој 

активности са 

ученицима) 

 2 (ауторски 

текст) 

Пружање помоћи и подршке у активностима 

у односима са јавношћу 

 

13. Рад у радним телима и програмима 
 

Активност Број сати Опис активности  Могући   

докази 

 

Координатор програма 

од националног значаја 

(МПНТР, ЗУОВ, 

ЗВКОВ,...) 

10  

Учешће у реализацији програма од 

националног значаја 

 

Списак 

активности, 

решење о 

именовању 

 

 

Члан тима  

 

5 

 

Учешће у реализацији програма од 

националног значаја 

 

Записник 

 

 

Програми/ пројекти у 

локалној самоуправи 

 

6 

 

Учешће у реализацији програма/ пројеката 

локалне самоуправе (Стратегије,Радна тела, 

Еколошки пројекти, Превенција наркоманије, 

Безбедност у саобраћају, програми НСЗ, ЦСР, 

МУП, Здравства, Привредне коморе…) 

Записник 

Члан тима  4 Учешће у реализацији програма /пројеката 

локалне самоуправе 

Записник 

 

Стручно усавршавање ван установе (екстерно) се реализује кроз више облика: 

 - стручни и консултативни разговори и саветовања;  

 -  учешће васпитача и стручних сарадника на усавршавањима одобреним од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
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Планира се едукација у оквиру, најмање 1 акредитован програм стручног усавршавања према  

Каталогу програма Завода за унапређење образовања и васпитања сталног стручног 

усавршавања запослених у образовању. (према заинтересованости и договору у оквиру 

Педагошких већа).  

Планира се посебно стручно усавршавање младих и нових колега васпитача приправника 
унутар Установе у циљу успешног савладавања знања и вештина за стицање лиценце за рад. 

 

Задатак Установе је да: 

-предузима  мере за унапређивање компетенција васпитача и стручног сарадника  планирањем 

додатног стручног усавршавања  
-  прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања васпитача и стручних    
сарадника;   
-вреднује утицај стручног усавршавања на развој и постигнућа ученика; 
-анализира резултате самовредновања, спољашњег вредновања рада установе у односу 
на добити стручног усавршавања;  
-прати задовољство ученика и родитеља, односно старатеља  ученика; 
-води евиденцију, односно базу података о професионалном статусу и стручном усавршавању 
васпитача и стручног сарадника; 

 
Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува Установа у досијеу 
васпитача и стручног сарадника. Све планиране активности развијају компетенције васпитача, 
како оних који их реализују, тако и оних који учествују у њиховој реализацији. Сем поменутог, 
оне су и у функцији личног професионалног напредовања, али и стицања звања у просвети. 
Уколико је нека активност обухваћена Годишњим планом и програмом рада запосленог које 

су планиране 40-часовном радном недељом (сем оних које су назначене да су планиране у 
сврху стручног усавршавања) не могу се подвести под стручно усавршавање (присуство 

седницама стручних већа или тимова, праћење рада ученичког парламента...), не може да се 

третира као стручно усавршавање. 

 

 Социјално заштитна делатност 
 

Социјално заштитна функција се огледа у обезбеђивању најелементарнијег социјалног азила 
за ученике који би имали отежане услове живота и рада за време школовања.  
Ученички центар је важан чинилац уједначавања услова у образовању и смањивању 
негативног деловања социјалних разлика. Демократизација образовања тиме постаје 
изгледнија, а школска мрежа реално приступачнија.  
Установа својом организацијом чини спој интереса, не само породице, Установе и школе, већ 
и предузећа, локалне средине и државе коју заступа Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. 
 

Планира се: 
Праћење социјалног статуса ученика и помоћ  Установе у најизразитијим случајевима тако 
што ће се на почетку школске године извршити провера социјалног статуса сваког од 
примљених ученика, а на основу прикупљених података и у складу са својим могућностима, 
помагати најугроженијим ученицима.    
Установа ће настојати да током године обезбеди спонзоре за материјалну помоћ ученицима, 
којима је, по процени, помоћ потребна. Примери су: дугогодишња сарадња са Фондацијом 
„Мали свет“ која сваке године обезбеђује стипендије ученицима током средњошколског  
образовања; захваљујући сарадњи са Београдским универзитетом и Центром за развој каријере 
матурантима Установе омогућене су бесплатне припреме и полагање пријемних испита на 
жељеним факултетима.  
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Здравствена делатност 
 

У Установи се на организован начин брине о хигијени становања, радних и других просторија, 

о здравој исхрани, хигијени и култури одевања, као и о личној хигијени сваког ученика.   
Приликом пријема  ученици прилажу лекарска уверења (не старија од 15 дана) и обавља се 
разговор са родитељима у циљу увида у здравствено стање ученика. Ове године у околностима 

епидемије COVID 19 било је потребно додати и Изјаву родитеља у вези са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом; као и сагласност са Информацијом о заштити личних података 
и сагласност за њихово прикупљање и обраду. 

У току 2021/22. године организација живота и рада у Ученичком центру, у условима 

пандемије COVID 19, зависиће од епидемиолошке ситуације, одлука и препорука 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежних здравствених и 

епидемиолошких служби. 

Планира се блиска сарадња са школама, као и надлежним здравственим и епидемиолошким 

службама због подизања ефикасности у раду и правилне и правовремене подршке 

ученицима и запосленима у Установи. 
Реализацију на нивоу Установе прати лице за безбедност на раду, а управници прате 
примену мера и воде евиденцију на нивоу радних јединица. 

 
Током године ради се на превентиви и куративи кроз сарадњу са домовима здравља, Градским 
одбором за превенцију болести зависности, саветовалиштима за младе у саставу служби за 
здравствену заштиту и другим здравственим институцијама. 

 

У годишњем програму рада васпитача, заступљене су теме из области здравственог васпитања. 

Редовним васпитним радом, у оквиру здравствених секција, организовањем здравствених 

трибина и ангажовањем спољних стручних сарадника, остварује се едукација ученика у 

Установи.   

Циљеви здравствене едукације су:  
-Мотивисање и стицање знања за здраво понашање, ставове и навике, уз потпун обухват 
здравствено –васпитним активностима ученика.  
-Унапређење и неговање здравих стилова живота, стимулисање физичке активности, 
правилне и уравнотежене исхране, здравог душевног развоја и избегавање понашања 
штетног по здравље.  
-Заштита и унапређење репродуктивног здравља, хуманизација односа дечака и девојчица 
(однос међу половима), спречавање нежељених трудноћа и њихових последица, као и 
полних болести. 

Задатак васпитача је да прати здравље ученика и по потреби предузме одговарајуће мере. 

     

Васпитна делатност 
 

Васпитну службу Ученичког центра Београд чине сви васпитачи, стручни сарадници, 

координатор васпитне службе, уредник културно-образовног програма, реализатори 
програма, аниматор спортских и рекреативних активности и помоћник директора за васпитни 

рад. Васпитна служба креира, реализује и стара се о квалитету васпитног рада. Планирање и 
програмирање васпитног рада одвија се према Правилнику о Основама васпитног програма 

објављеног у „Службеном гласнику РС - Просветном гласнику“, број 3/15 од 7. маја 2015. 
године. 

Структура  запослених у васпитној служби– табела 

 

Верица Крша, помоћник директора за васпитни рад 

Мирјана Илић, координатор васпитне службе 
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Бр. Презиме и име Радно место 

1 Андрић Драгана, мастер економиста реализатор програма у установи 
културе ст. стандарда 

2 Антонијевић Александра, професор француског језика и 

књижевности 

васпитач 

3 Бошковић Александар, професор физичког васпитања васпитач – организатор програма 
рекреације 

4 Бошковић Марко, професор физичког васпитања васпитач – организатор програма 
рекреације 

5  Бурзан Ксенија,  мастер васпитач уредник културно-образовног и 
забавног програма 

6 Васић  Аксентије ,дипломирани економиста. васпитач 

7 Вељашевић Ивана , дипломирани историчар уметности. васпитач 

8 Вицо Јелена , дипломирани психолог. васпитач 

9 Вујић Жељана , дипломирани педагог васпитач 

10 Вујновић Александра , дипломирани социолог. васпитач 

11 Вукићевић Нина, дипл.правник васпитач  

12 Гаћеша Гроздана , дипломирани економиста васпитач 

13 Дамјановић Бранка , професор шпанског језикa. управник 

14 Дамјановић Сања,дипломирани филолог скандинавских 

језика. 

васпитач 

15 Дашић Љиљана ,професор историје. васпитач 

16 Денић Милош , дипломирани економиста. васпитач 

17 Денчић Љубинка, дипломирани менаџер управник 

18 Драгићевић Јелена , дипломирани етномузиколог мастер. васпитач 

19 Думановић Невена , дипломирани дефектолог, на замени 

Аница Трифуновић, професор француског језика 

васпитач 

20 Ђуровић Снежана , дипломирани педагог. васпитач 

21 Ерцег Миона , дипломирани социолог, на замени је 

Александар Јовановић 

васпитач 

22 Илић Данијела , дипломирани педагог стручни сарадник 

23 Илић Милица, проф.физичког васпитања  васпитач 

24  Илић Дина, дипломирани историчар уметности. васпитач 

25  Јаблановић Ана, дипл.политиколог васпитач 

26 Јанковић Биљана , дипломирани педагог стручни сарадник 

27 Јелић Јована,дипломирани специјални педагог. васпитач 

28 Јовановић Александар, професор физичког васпитања васпитач – организатор програма 
рекреације 

29 Караичић Александрија , професор француског језика. васпитач 

30 Касалица Милош , професор географије. васпитач 

31 Клачник Милош, професор физичког васпитања васпитач – организатор програма 
рекреације 

32 Кековић Нада , професор одбране и заштите. васпитач 

33 Кнежевић Милоје , професор одбране и заштите. васпитач 

34 Кнежевић Татјана, професор географије васпитач 

35 Копања Александра , дипломирани школски психолог-

педагог. 

васпитач 

36 Кукољ Рајко , професор физичког васпитања аниматор спортских и 
рекреативних активности , 

37 Лазић  Мирјана, дипломирани педагог, на замени је 

Бојана Ђукановић, дипломирани педагог 

стручни сарадник 

38 Марић Слободанка , дипломирани економиста. васпитач 
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39 Марковић Немања , дипломирани политиколог. васпитач 

40 Матић  Марија ,мастер педагог. васпитач 

41 Мијаиловић Ксенија ,дипломирани социјални радник. васпитач 

42 Милосављевић Милица , дипломирани историчар 

уметности, на замени је Владимир Петровић, професор 

физичког васпитања 

васпитач 

43 Миљковић Кристина , дипломирани дефектолог-

логопед. 

управник 

44 Митић Мирјана , професор српског језика. стручни сарадник - библиотекар 

45 Михајловић Јована, мастер васпитач васпитач 

46 Морачић Весна , дипломирани историчар уметности. васпитач 

47 Митановић Јелена , мастер педагог, на замени је Марина 

Радовић, професор српског језика и књижевности 

васпитач 

48 Николић Сузана  , професор српског језика и 

књижевности. 

васпитач 

49 Павловић Драган , професор физичког васпитањa. васпитач 

50 Петровић Ана ,професор физичког васпитања-магистар. васпитач 

51 Петровић Владимир, професор физичког васпитања васпитач 

52 Петровић Милица , мастер учитељ. васпитач 

53 Племић Александар, професор руског језика и 

књижевности. 

васпитач 

54 Подовац Миодраг , дипломирани инжењер организације 

рада. 

васпитач 

55 Пуповић Маја , дипломирани машински инжењер. васпитач 

56 Радовановић Ивица, дипломирани политиколог. управник 

57 Рашић Горан , дипломирани ветеринар. васпитач 

58 Станимировић Милена, дипломирани психолог. стручни сарадник 

59 Станковић Марина , дипломирани педагог управник 

60 Стијеповић Владо, професор физичког васпитања управник 

61 Суботић Слободан, професор физичког васпитања васпитач 

62 Тојагић Флорика, наставник разредне наставе реализатор програма у установи 
културе ст. стандарда 

63 Филиповић Миодраг , дипломирани економиста. васпитач 

64 Чабаркапа Марко , професор физичког васпитања. васпитач 

65 Чолић Јасминка , дипл. вајар. васпитач 

66 Џелетовић Марина , дипломирани педагог. васпитач 

67 Шејић Јелена , професор историје. васпитач 

68 Шекуларац Марина , професор српског језика и 

књижевности, на замени је Александар Бошковић 

васпитач 

69 Шешић Маријана, професор шпанског језика и 

хиспанских књижевности. 

васпитач 

70 Шћекић Данило, професор физичког васпитања васпитач 

71 Шћепановић Блажо , професор физичког васпитања. васпитач 

 
Организациона структура васпитне делатности је саставни део програмске структуре 
Установе  са прецизно програмираним областима васпитног рада. 

Реализација базичних тема представља основу за даљу разраду и оперативно програмирање 
рада васпитача (кроз васпитне активности), применом различитих облика и метода рада. 

Основне програмске целине (теме) су заједничке за све радне јединице, а конкретно 
програмирање и операционализација базичних тема је препуштена стручној одговорности и 

креативности васпитача. 
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Облици васпитног рада 
 
Облик васпитног рада је начин на који васпитач и ученици реализују своје задатке,а васпитач    

у зависности од васпитног задатка, састава и узраста ученика , као и васпитне ситуације бира  

одговарајући облик рада.  
Доминантни облици рада у Установи су : 

- индивидуални (разговор), 

- рад у паровима, 

- групни:  

дискусионе групе - разматрање неког проблема, плана или програма активности који је 
релевантан за све учеснике  
едукативне радионице - чији је циљ стицање знања кроз размену о темама које су релевантне 

за адолесцентниузраст и подстицање неких базичних,когнитивних процеса - логичког 
расуђивања, закључивања, аргументовања властитог става, планирање радних и рекреативних 
активности итд. 
 психолошка радионица за развијање свести о себи и социјалног сазнања  
радионице усмерене на развој комуникативних и социјалних вештина за конструктивно 
решавање сукоба  
креативне радионице - чији је циљ подстицање и развијање дивергентног изражавања 
(драмске, ликовне , литерарне)  
фронтални или пленарни (предавања). 

                                      
  Методе васпитног рада 

 
Васпитна метода је осмишљен, планиран, систематичан, циљно усмерен и узрасту 
васпитаника прилагођен стручни начин поступања који треба да доведе до позитивних 

промена у његовом понашању. 

 

Метода поучавања, Циљ је да се ученик упозна, информише и да му се објасне чињенице. 
Поступци у примени ове методе су: излагање, објашњавање, приказивање, интерпретација, 
демонстрација. 

 

Метода убеђивања, Циљ је да ученици стекну одговарајућа убеђења (уверења, вредности)  
на основу којих ће се понашати и деловати у свом окружењу. У процесу убеђивања,  у 
зависности од васпитне ситуације, користе се различита средства: сазнајни извори, 
препорука или савет, лични пример, критика, социо-економска клима. 
 

Метода вежбања и навикавања, Вежбање је понављање неке радње чиме се стиче 

одређена вештина, а тамо где постоји могућност аутоматизације радње – навика. Циљ 
вежбања је стицање  знања, али и неких других одлика, као што су воља, стрпљивост, 

упорност. 

 

Метода подстицања, У основи ове методе је психолошки садржај (бодрење, обећање, 

оцењивање, признање, пример, похвала, награда) који подстиче појединце или групу да 
се баве неком активношћу и да у томе истрају. 

 

Метода спречавања, Циљ је спречавање ученика у намери да се лоше и неодговорно 
понаша користећи методе: упозорења, разуверавања, предупређивања непримереног 
понашања, одговарања ученика од намере.  
 

 



 
 

34 
 

Однос облика и метода рада 

 

 

 

Начин остваривања програма 

 

Васпитни рад у Ученичком центру остварује се на основу Програма васпитног рада који 
доноси Установа на основу документа Основе васпитног рада, а садржи  циљеве, исходе, 

садржаје, врсте активности, облике рада и друга питања од значаја за васпитни рад 
уважавајући специфичности корисника.  

 

ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ –ТЕХНИКЕ РАДА 

Индивидуални рад ученика Технике рада са књигом, текстом, компјутерима, 
инструментима и прибором 

Индивидуални рад са ученицима Методе разговора заснован на техници добијањаи 
давања информација, уверавања, подстицања и 
спречавања 

Рад у паровима или микро групама (3-5 чланова) Непосредна вербална комуникација , технике 
координације, сарадње и размене 

Рад у групама : 
Едукативне групе 
Развојне групе 
Активистичке групе 

Дискусионе методе ( техника вербалне и невербалне 
комуникације, радионице ) 

Фронтални облик рада  Методе предавања, демонстрирања 

Масовни облици рада 
Масовне акције без окупљања 
Масовне акције са окупљањем 

Све методе рада и ( технике) 
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У остваривању програма подразумева се поштовање узрасних карактеристика ученика и 

индивидуалних разлика међу њима, као и способност васпитача да прати ученике, њихове 
потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и да у складу с тим одабере 

одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику. 

Пожељно је подстицати иницијативу, партиципацију и тимски рад ученика укључујући их у 

организацију активности у Установи ; питати их за мишљење, омогућити да на конструктиван 

начин проводе слободно време у складу са сопственим интересовањима и могућностима. 

 

Васпитач је важан модел за углед ученицима и личним примером, својим изгледом (уредност), 

особинама личности (тачност, одговорност, искреност, доследност...) и понашањем (однос 

према раду, начин на који комуницира и решава конфликтне ситуације, прати културна 

дешавања, организује различите активности на предлог и у складу са интересовањима ученика 

и могућностима установе, и упознаје ученике са активностима у окружењу у које могу да се 

укључе. 

За пуну реализацију програма потребно је да васпитач сарађује са другим васпитачима, 

стручним сарадницима, управом  Установе, родитељима, професорима школа које ученици 

похађају.  

За реализацију програма важна је атмосфера у којој се одвија живот у колективу,а предуслов 

успеха је стална, двосмерна размена информација, како формална  тако и неформална, уз 

узајамно уважавање, поверење и искреност у односу васпитач-ученик.   
 

 

Програм васпитног рада 
 
Програм васпитног рада је организован у четири области које чине окосницу васпитног рада  
у Ученичком центру. 
Свака област има: циљеве (остварује их васпитач), 
                                очекиване исходе (достиже их ученик, а васпитач их користи за    

планирање и вредновање сопственог рада) 
                                препоручене теме (користи их васпитач за планирање и реализацију својих 
активности). 
Годишњи програм васпитног рада васпитача планира се кроз 35 препоручених  тема, у оквиру 
четири области, које васпитач допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и 
плану сопственог рада, имајући у виду исходе које треба остварити (сазнајне, емоционалне, 
вољне). Кад су исходи све три врсте остварени општи циљ васпитног рада је достигнут у 
потпуности. 
Наведене теме се операционализују кроз месечне планове рада. 

Тематске целине по месецима распоређују васпитачи појединачно, обавезно прилагођавајући 

садржаје саставу ученика васпитне групе. 

Месечни планови и програми рада васпитача обихватају садржај, дефинисане 

доминантне задатке , који представљају очекивани и остварени исход васпитног рада. 

Очекивани исходи су процесни и представљају дугорочни циљ и ефекте васпитног рада у 

дужем временском периоду. Они су интерактивни процес васпитача и ученика, смерница и 

показатељ успешности реализације поставњених задатака, који се рефлектују на поједнца и на 

васпитну групу. На основу вредновања, односно месечне евалуације, планирају се даље 

активности са појединцем или васпитном групом. 

За успешно организован рад све васпитне области имају исту вредност и њихов је однос 

педагошки узајаман. 

Месечним и недељним планирањем постиже се равномерно распоређивање активности које 

глобално предвиђа Годишњи план и програм. 

Саставни део Годишњег програма рада Установе су годишњи програми рада васпитача. 
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Основни циљ је пружање подршке ученицима у процесу школовања и чување њиховог 

здравља и безбедности. 

 

Специфични циљеви односе се на: 

- обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикаасније и квалитетније образовање и 

васпитање ученика; 

- оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и 

сналажење у различитим проблемским ситуацијама; 

- подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама и интересовањима; 

- јачање компетенције ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

Програмски садржаји васпитног рада обухватају тематске целине следеће четири области: 

I   Адаптација на живот у дому 

II Учење и школска успешност 

III Животне вештине 

IV Живот у заједници 

У оквиру појединачних области предложене су теме, садржаји и активности.  
Појединачно, васпитачи бирају своје базичне теме за сваки месец. Теме се усвајају на 

Педагошком већу и чине саставни део годишњег Плана и програма рада Установе, а бележе се 

у за то предвиђене рубрике Дневника рада васпитача. У планирању свих тема (базичних) 

дозвољена је слобода у избору. За сваку недељу планира се једна базична тема која се може 

реализовати у току једног дана, у току више дана или недеља, обрађивати парцијално, радити 

са делом групе, са целом групом и индивидуално. 

 

Адаптација на живот у дому 

 
 

ОБЛАСТ ЦИЉ ИСХОДИ (УЧЕНИК) 
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• Подршка процесу 
прилагођавања ученика на 
живот у дому и окружењу у 
коме су дом и школа. 

• познаје организацију дома, начин   његовог 
функционисања и поштује  правила понашања, 

 

• зна своја права и обавезе које се односе на 
живот у дому, 
 

• прихвата одвојеност од куће и живот у дому, 
 

• уме да брине о себи и својим стварима, 
 

• сналази се у окружењу у коме су  и школа, 
 

• зна где и на који начин може да добије 
потребне информације и помоћ 

Препоручене теме, садржаји и активности 

 
1.1. Oрганизација, функционисање и правила живота у дому 

• Конституисање васпитне групе 

• Задуживање домском имовином 

• Упознавање са правилницима и актима Ученичког центра Београд 

• Информисање ученика о активностима у Ученичком центру Београд 
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1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

• Партиципативна улога ученика 

• Праћење поштовања правила кућног реда 

• Неговање oпште и личне хигијене у дому 

• Представљање Тима за заштиту ученика и његове улоге у центру 

• Чување заједничке имовине 

• Конституисање Парламента центра 

• Права младих 

1.3. Процес адаптације на нову средину 

• Адолесценција и проблем одвајања од породице 

• Слободно време у функцији адаптације на нову средину 

• Организовање заједничких активности 

• Саветодавни рад са ученицима  

• Саветодавни рад са родитељима ученика 

• Ефикасно превазилажење стреса поводом одвајања 

• Праћење адаптације ученика 

• Функционисање малих и великих група 

 

1.4. Окружење у коме су школа и дом 

• Упознавање непосредне околине дома 

• Прича о Београду 

• Упознавање са културним и историјским вредностима главног града 

• Обилазак важних институција у Београду 

• Изазови живота у новој средини 

 

1.5. Долажење до потребних информација 

• Ефикасно и безбедно коришћење интернета 

• Значајне културно-образовне и др. институције у граду (библиотеке, институти...) 

• Сервисне информације (линије градског превоза, спортске, културне, здравствене 

установе) 

• Како користити ИД картицу? (попусти, промоције...) 
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Учење и школска успешност 
 

 

ОБЛАСТ ЦИЉ ИСХОДИ (УЧЕНИК) 
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• Помоћ ученицима да 

самостално и успешно уче, 

постижу образовне резултате 

и изграде одговоран однос 

према школским обавезама и 

сопственом професионалном 

развоју. 

• познаје и примењује ефикасне стратегије 

учења, 

• прилагођава навике учења на услове у дому, 

• процењује сопствени школски успех и узроке 

тешкоћа, 

• поставља реалистичне циљеве и предузима 

одговарајуће активности за њихово остварење, 

• уме да направи краткорочне и дугорочне 

планове активности, 

• показује заинтересованост за учење и 

постизање школског успеха, 

• редовно испуњава школске обавезе, 

• уколико има тешкоће у учењу благовремено 

тражи помоћ, 

• показује спремност да другима помогне у 

учењу области коју добро познаје, 

• учествује у организованим додатним 

активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

• одговорно доноси одлуке које имају 
последице на његов професионални 
развој. 

 

Препоручене теме, садржаји и активности 

 

2.1.Планирање учења и учење по плану 

• Учење као процес и врсте учења 

• Трансфер, учења, појам и врсте 

• Учење и заборављање 

• Помоћ ученицима у изради ефикасних планова учења 

• Праћење реализације планова учења 

• Планирање за краћи и дужи временски период 

 

2.2. Стратегије учења 

• Овладавање методама и техникама учења 

• Разликовање активног и пасивног учења 

• Организовање просторних и временских услова за учење 

• Прављење квалитетних извода и бележака 

• Ефикасно преслишавање 

• О памћењу и заборављању 

 

2.3. Мотивација за учење 

• Улога и значај мотивације у процесу учења 

• Унутрашња и спољашња мотивација 

• Примена награда и казни 

• Такмичење са собом или другима 

 

2.4. Пажња, концентрација 

• Обезбеђивање оптималних услова за учење 
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• Спречавање дистракције и одвлачења пажње 

• Подстицање редовног и концентрисаног учења 

• Утицај савремених технологија на пажњу и концентрацију 

 

2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха 

• Упознавање са индивидуалним карактеристикама ученика (особине личности, 

интелектуални капацитети, способности, мотивација, вештине...) 

• Чиниоца који ометају учење 

• Подстицање стварања радних навика 

• Анализа и процена сопствених радних навика 

 

2.6. Праћење тока и резултата учења 

• Праћење тока учења и подстицање на квалитетнији рад 

• Анализа школског успеха на класификационим периодима 

• Како побољшати школску успешност? 

 

2.7. Помоћ вршњака у учењу 

• Организовање вршњачких група за учење 

• Организовање менторског рада 

• Успостављање правила заједничког учења 
 

2.8. Професионални развој 

• Помоћ у професионалној оријентацији 

• Како препознати сопствене способности и ограничења (слика о себи) 

• Свет занимања и тржиште рада 

• Управљање каријером и каријерно вођење 
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Животне вештине 
 

ОБЛАСТ ЦИЉ ИСХОДИ (УЧЕНИК) 
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• Оспособљавање 
ученика за активан и 
одговоран однос 
према сопственом и 
туђем животу кроз 
стицање различитих 
животних вештина. 

 
 

• реално сагледава себе, сопствене потребе, 
интересовања, могућности, 

• одговорно се односи према сопственом здрављу 
познајући одлике здравих стилова живота и последице 
негативних животних навика, 

• води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија 
које користи, 

• препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално 
прихватљив начин изражава емоције, 

• изражава критички однос према информацијама и 
вредностима исказаним у медијима и непосредном 
окружењу, 

• изражава правилне ставове према ризичном 
понашању (хемијским и нехемијским зависностима) и 
уме да бира неризичне ситуације и окружење, 

• одговорно се односи према сопственој и туђој 
безбедности у дому и окружењу,  

• уме да се одупре притиску вршњака, 

• у стресним ситуацијама конструктивно реагује,  

• тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има 
тешкоће које не може сам да реши, 

• уме конструктивно да користи слободно време. 

 

Препоручене теме, садржаји и активности 

 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање - Како видим себе 

• Подстицање самоприхватања 

 

3.2.Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на 

социјално прихватљив начин 

• Разумевање осећања и улоге осећања 

• Увиђање разлике између здравих и нездравих емоција 

• Учење техника контроле беса 

• Разликовање љубави и заљубљивања 

• Подстицање емпатије 

• Толеранција и разумевање 

 

3.3.Морал и вредности 

• Вредности-индивидуалне и опште прихваћене 

• Подстицање моралног развоја (од породице до медија) 

• Утицај масовних медија и савремених технологија на формирање вредности 
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3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално здравље, хигијена 

(лична и хигијена заједничког простора). Хемијске зависности (алкохолизам, 

наркоманија...), сексуално и репродуктивно здравље 

• Разумевање важности одржавања хигијене за очување здравља 

• Усвајање навика здраве исхране 

• Одговоран однос према сопственом здрављу 

• Правилна хигијена и нега тела 

• Подстицање здравих стилова живота 

• Превенција полно преносивих болести 

• Учење о контрацепцији 

• Превенција инфективних и кожно-венеричних болести 

• Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија... 

• Нехемијске зависности (патолошко коцкање, интернет зависност...) 

• Развијање еколошке свести и одговорности 

 

3.5. Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема, супротстављање 

притиску вршњака, критичко мишљење 

• Конструктивно решавање сукоба 

• Развој вештина ненасилне комуникације 

• Утицај вршњачке групе 

• Како рећи не вршњацима 

• Утицај мас-медија и подстицање критичког мишљења према њима 

• Разумевање других и њихових намера и поступака 

 

3.6. Стрес и начини његовог превазилажења 

• Узроци стреса 

• Подстицање ученика да се баве рекреативним активностима у циљу превазилажења 

стреса 

• Разумевање себе и других у циљу каналисања стреса 

• Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса 

 

3.7. Ризична понашања и управљање ризицима 

• Разумевање механизма настанка болести зависности (хемијске и нехемијске) 

 

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља. Безбедност у дому 

• Безбедност ученика на интернету 

• Обука за понашање у ванредним ситуацијама 

• Подстицање безбедног понашања у саобраћају 

• Учење основа прве помоћи 

• Поштовање кућног реда у циљу превенције повреда 

• Превенција небезбедног понашања у циљу унапређења заштите и сигурности ученика 
 

3.9. Организација слободног времена 

• Активно и пасивно коришћење слободног времена 

• Организација слободних активности 

• Подстицање учешћа ученика на домским приредбама 

• Организација трибина, представа, тематских вечери и сл. 

• Организовани сусрети са ученицима из других домова 

• Обележавање значајних датума 

• Подстицање и развијање креативног изражавања код ученика 

• Развијање културних навика (слушање музике, гледање филмова, читање књига...) 
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• Подстицање рекреативних активности ученика 

 

Живот у заједници 
 

 

ОБЛАСТ ЦИЉ ИСХОДИ (УЧЕНИК) 
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• Оснаживање ученика 
за социјалну 
интеграцију. 

 

• својим понашањем и поступцима показује да уважава 
различитости и поштује права других, 

• препознаје, предрасуде, дискриминацију, 
нетолеранцију и регује на њих, 

• уме да комуницира на конструктиван начин, 

• испољава социјално пожељне облике понашања у 
односима са вршњацима и одраслима, 

• уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и 
одраслима, „напада“ проблем, а не особу, 

• прихвата одговорност за сопствено понашање, 

• уме да сарађује и да буде члан тима, 

• аргументовано износи сопствено мишљење, 

• учествује у активностима које организује Ученички 
центар Београд, 

• иницира и/или прихвата промене усмерене ка 
унапређивању квалитета живота у дому, 

• спреман је да пружи помоћ другима који имају 
тешкоће. 

 

Препоручене теме, садржаји и активности 

 
4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

• Имам право да будем другачији 

• Упознавање са Конвенцијом о људским правима и правима детета 

• Предрасуде и стереотипи 

• Неговање толеранције према припадницима различитих етничких и религијских група 
 

1.2.Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

• Како да говоримо и слушамо да би други желели да нас чују и да разговарају са нама 

• Учење техника асертивне комуникације 

• Развој вештина аргументоване расправе 

• Дебатовање 

• Разликовање насилне и ненасилне комуникације 
 

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

• Разликовање лепог и ружногпонашања 

• Усвајање правила бон тона 

• Моја породица 
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• Моји пријатељи 

• Моје место 

• Подстицање љубави према домовини 

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

• Разумевање двоструке природе конфликта 

• Управљање конфликтима 

• Шта је компромис? 

• У туђим ципелама 

• Медијација 

 

4.5.Сарадња, тимски рад 

• Подстицање тимског рада 

• Вођство (лидерство) и тимски рад 

 

4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

• Развијање сензибилитета за подршку особама са тешкоћама у окружењу (школа, дом...) 

• Подстицање волонтерског ангажовања у заједници 

 

4.7. Активности које организује Ученички центар и начин учествовања у њима 

• Организовање рада секције 

• Организовање такмичења у Установи 

• Организовање приредби и манифестација у Установи 

• Припрема за Домијаду 

 

Недељна расподела радног времена васпитача 
 

 А)   Непосредан васпитни  рад са ученицима: недељно  сати ................................ 30,0 
 

1. Остваривање садржаја који се односе на унапређење школске 

успешности....................................................................................................10 

сати 

2. Реализовање програмских  садражаја  на нивоу васпитне групе: пленарни рад и рад у 

мањим групама(формалним и неформалним) .......................................6 сати 

3. Рад са осталим ученицима ..........................................................................5 сати 

4. Рад у интересним групама, секцијама, трибинама, клубовима, 

 комисијама ...................................................................................................3 сата 

5. Индивидуални рад са ученицима .......................................................6 сати 

 

Б ) Индиректан педагошки рад васпитача: недељно 

сати. 10,0  

1. Програмирање, планирање и припрема за непосредни васпитно-образовни рад с 

ученицима ................................................................................................ 5 сати 

2. Перманентно стручно усавршавање и учешће у раду Педагошких већа и других 

стручних органа ....................................................................................... 2 сата 

3. Вођење педагошке документације ........................................................  1 сат 

4. Сарадња са родитељима, школама, домовима, културне, спортске и друге 

манифестације у околини ......................................................................  2 сата 

УКУПНО: 40 сати 

Структура радног времена васпитача према потреби може бити другачије распоређена.  



 
 

44 
 

У току школске године биће у потпуности поштован календар рада у средњим школама у 

Београду. 

Недељна расподела радног времена стручног сарадника 

 
Непосредан рад са ученицима, васпитачима, родитељима/старатељима 

ученика и другим сарадницима: недељно  сати…….........................................30,00 

1. Праћење и вредновање васпитног рада ..................................... 5 сати 

2. Рад са васпитачима ........................................................................ 7 сати 

3. Рад с ученицима .............................................................................. 15 сати 

4. Рад са родитељима/ старатељима................................................  2 сата 

5. Рад са директором, стручним сарадницима .............................  1 сат  

 

Индиректан педагошки рад педагога (психолога): недељно сати….10,00 
 

1. Припрема, планирање и програмирање стручних послова ................. 2 сата 

2. Учешће у раду стручних органа дома, тимова и комисија................... 2 сата 

3. Вођење евиденције и документације и други послови ......................... 2 сата 

4. Стручно усавршавање ................................................................................ 2 сата 

5. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицама локалне управе ....................................................................... 2 сата 

 

 

 

Напомена: због специфичне епидемиолошке ситуације у земљи и свету и обавезе коју имамо према 

надлежном Министарству просвете, науке и технолошког развоја да спроведемо мере превенције 

ширења вируса Ковид 19, значајна пажња ће и ове године бити посвећена обради васпитних тема које 

су у вези са одржавањем хигијене, здравственом културом, одговорношћу према заједници, али и 

здравим стиловима живота, од редовне исхране, редовног спавања и одмора, до мотивисања на 

бављење спортом на отвореном, креативним индивидуланим активностима попут сликања, цртања, 

слушања квалитетне, класичне музике, креативног писања и сл. 
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

План и програм рада координатора васпитне службе 
 

 

Координатор васпитне службе у Ученичком центру применом научно заснованих педагошких 

теорија, емпиријских сазнања и практичних вештина доприноси остваривању и унапређивању 
васпитног рада у свим његовим сегментима.  
Све наведене области рада координатора васпитне службе, саставни су део годишњег плана и 

програма рада установе. У зависности од специфичности појединих радних јединица, бираће 
се и начини реализовања.  
Тимски рад са осталим учесницима једна је од основних претпоставки успешног радa, а 
посебно је важна сарадња са другим стручним сарадницима, васпитачима, управницима, 
замеником и директором Установе. 
Педагошке активности координатора васпитне службе, остварују се кроз следеће функције: 

сарадника, саветодавца и креатора.  
У оквиру сарадње постаје координатор свих субјеката васпитног процеса у Установи и ван ње. 
Остварује непосредну сарадњу са васпитачима, директором, родитељима, школама и другим 

установама, у циљу унапређења општих услова и напретка у развоју ученика.  
Као саветодавац подстиче, усмерава и прати организацију васпитних активности и примену 
свих метода и средстава рада са ученицима и родитељима.  
Као креатор прати новине у оквиру професије и подручја рада и непосреним радом иницира 
савремени и стручни прилаз васпитном раду у Установи. 

 

Планирање и програмирање васпитног рада 

  
1) Давање упутства и прикупљање података за Годишњи план рада Ученичког центра, а затим 
израду Годишњег плана рада у сарадњи са руководиоцима РЈ, стручним сарадницима и 
извршиоцима;   
2) Припремање годишњих и месечних планова рада;  
3) Планирање и спровођење анализа и истраживања у циљу унапређења рада Установе; 

4) Избор и планирање иновативних и специјализованих програма;  
5) Планирање превентивних активности које доприносе унапређењу здравља, безбедности и 
заштите права ученика;   
6) Планирање и организовање различитих облика сарадње са другим институцијама; 

7) Предлози за избор стручне литературе и дидактичких материјала за рад;  
8) Иницирање и мотивисање за иновативне видове планирања различитих облика васпитног 
рада;  
9) Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја; 

10) Старање о набавци и расподели педагошке документације и образаца. 

 

Праћење и вредновање васпитног рада 

  
1) Праћење и вредновање васпитног рада у свим његовим сегментима и предлагање мера за 
његово побољшање;  
2) Анализа школског успеха ученика на класификационим периодима и предлагање мера за 
побољшање општег успеха;  
3) Праћење и вредновање ефеката иновативних активности и пројеката; 

4) Иницирање и рад у истраживањима васпитне праксе које реализује Установа 

5) Увид у рад стручних сарадника;  
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6) Увид у рад васпитача са групом, делом групе, за време дежурства и индивидуални рад;  
7) Праћење активности васпитача непосредним увидом и посредно, одговарајућим 
инструментима праћења и анализом документације;  
8) Налози за ажурирање вођења педагошке документације, посебно оне која се односи на 
планирање и праћење реализације плана и програма рада;  
9) Подстицање на креативност, рад слободних активности и присуство појединим 
реализацијама;  
10)Упутства извршиоцима васпитног рада, прикупљање података, систематизација истих, 
обједињавање и сортирање података и израда Извештаја о раду Ученичког центра;  
11) Организација, координација и контрола извршења свих послова и задатака везаних за 
успешан завршетак школске године и припреме за почетак нове школске године;  
12) Контрола примене интерних аката у пракси; 

13) Контрола уписа ученика у Ученички центар по конкурсу за наредну школску годину. 

 

Рад са васпитачима 

  
1) Помоћ васпитачима у избору и конкретизацији циљева и задатака које треба да остваре у 
оквиру појединих садржаја програма васпитног рада;  
2) Подршка васпитачима у усклађивању програмских захтева са специфичностима контекста 
остваривања васпитног рада;  
3) Помоћ васпитачима на унапређивању квалитета васпитног рада иницирањем и увођењем 
савремених метода и облика рада;  
4) Јачање компетенције васпитача за рад са ученицима ради побољшања школске успешности;  
5) Мотивисање васпитача на континуирано стручно усавршавање; 

6) Праћење начина вођења педагошке документације васпитача;  
7) Оснаживање васпитача за рад са ученицима из осетљивих друштвених група развијањем 
толеранције и флексибилног става према различитим друштвеним групама;  
8) Подршка васпитачима у реализацији угледних активности и примера добре праксе;  
9) Помоћ приправницима у процесу увођења у посао васпитача, као и у припреми полагања 
испита за лиценцу;  
10) Рад у комисијама за проверу савладаности програма увођења у посао васпитача и стручних 
сарадника и полагања испита за лиценцу. 

 

Рад са ученицима 

  
1) Учешће у упису и пријему ученика, праћење процеса адаптације и подршка у 
превазилажењу тешкоћа;  
2) Пружање помоћи и подршке ученицима у њиховом напредовању у учењу и школском 
постигнућу;  
3) Учешће у стварању погодних педагошко–социјалних услова за напредовање ученика 
(методички поступци, средства подстицања);  
4) Идентификовање ученика са проблемима у учењу и понашању и рад на отклањању 
педагошких узрока тих проблема;  
5) Подстицање ученичке партиципације, пружање подршке и помоћи ученицима у раду 
ученичких организација на нивоу дома и њихово укључивање у различите пројекте и 
активности на локалном нивоу;  
6) Подршка ученицима у њиховом професионалном развоју; 

7) Подршка ученицима у конструктивном коришћењу слободног времена;  
8) Организовање и спровођење превентивних активности у области здравља, безбедности и 
заштите права. 
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Сарадња са родитељима / старатељима 

 
1) Сарадња са родитељима / старатељима у циљу прикупљања података о ученицима;  
2) Подршка и помоћ родитељима / старатељима ученика који имају тешкоће у учењу и 
школском постигнућу;  
3) Информисање родитеља / старатеља о релевантним информацијама за рад Установе  и 
подстицање њихове партиципације;  
4) Сарадња са родитељима / старатељима (промовисање и подржавање укључивања родитеља 
у рад Установе, саветодавни рад са родитељима ученика у циљу бољег прилагођавања и 
напредовања). 

 

 

Рад са директором, замеником директора, управницима и стручним 

сарадницима  
1) Сарадња са директором, замеником директора, управницима и стручним сарадницима на 
подручју планирања, програмирања, организовања, праћења, реализације, вредновања, 
унапређивања и иновирања васпитног рада;  
2) Сарадња са стручним сарадницима и васпитачима у реализацији неких садржаја васпитног 
рада;  
3) Сарадња са директором, замеником директора, управницима и стручним сарадницима у 
циљу унапређивања рада дома ученика;  
4) Сарадња са директором, замеником директора, управницима и стручним сарадницима на 
заједничком планирању активности стручног усавршавања васпитача, изради стратешких 
докумената дома ученика, анализи података и припреми извештаја;  
5) Сарадња са директором, замеником директора, управницима и стручним сарадницима у 
оквиру рада различитих тимова и комисија;  
6) Консултације са директором и замеником директора у вези свих педагошких активности. 

 

Рад у стручним органима и тимовима Установе 

  
1) Рад у тимовима, активима и комисијама на нивоу Установе који се образују ради 
остваривања одређених задатака, програма или пројеката;  
2) Учествовање у раду Педагошких већа;  
3) Самостално или у сарадњи са другима израда прегледа, извештаја и анализа у вези са радом 
Установе, по налогу директора, за потребе стручних органа, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Управног одбора и других органа;  
4) Организовање и/или учешће у истраживањима специфичних потреба и проблема Установе  

(пројектовање, израда инструмената истраживања, прикупљање података и њихова обрада, 
израда извештаја с предлогом мера), а посебно оних који доприносе праћењу и унапређењу 

васпитног рада у Установи. 

 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе  
1) Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим установама 

и стручњацима који раде у њима и доприносе остваривању циљева и задатака  Ученичког центра, 

а значајни су за реализацију  васпитног рада и добробит ученика; 

2) Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа;  
3) Сарадња са организацијама на нивоу локалне самоуправе у циљу подршке развоја младих. 
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Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  
1) Предлагање, организовање иреализовање програма за стручно усавршавање (у сарадњи са 

васпитачима и стручним сарадницима одабир акредитованог програма стручног усавршавања 
објављеног у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника за школску 2018/19., 2019/20. и 2020/21.)  
2) Предлог набавке стручне литературе; 

3) Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу;  
4) Рад на сопственом стручном усавршавању (праћење стручне литературе и периодике, 
учествовање у активностима струковних удружења, похађање обуке стручног усавршавања и 
учествовање у стручним скуповима). 

 

Планови и програми рада педагога и психолога 
 

Стручни сарадници и координатор васпитне службе чине Педагошко-психолошку службу 
Установе која прати потребе и проблеме ученика и на њих благовремено реагује. Рад 
Педагошко-психолошке службе  одвија се са свим ученицима и васпитним кадром  Установе. 

 

 План и програм рада стручног сарадника – психолога 
 

Планирање и програмирање васпитног рада 

 

1) Учествовање у изради Развојног плана  Установе; 

2) Учествовање у изради Годишњег плана и програма рада Ученичког центра; 

3) Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога; 

4) Спровођење анализа и истраживања у циљу унапређења рада Установе;  
5) Пружање помоћи васпитачима у планирању и документовању васпитног рада у васпитној 
групи;  
6) Учествовање у избору и планирању иновативних и специјализованих програма рада;  
7) Учествовање у планирању превентивних активности које доприносе унапређењу здравља, 
безбедности и заштите права ученика у Установи;  
8) Планирање организације рада и заједничких активности са директором и другим стручним 
сарадницима;  
9) Учествовање у формирању и структурирању васпитних група; 

10) Учествовање у избору стручне литературе и дидактичких материјала у Установи; 

11) Припремање плана посете психолога васпитним активностима; 

12) Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја; 

13) Учествовање у писању пројеката Установе и конкурисању за финансијска средства;  
14) Учешће у планирању и организовању различитих облика сарадње са другим 
институцијама. 
 

Праћење и вредновање васпитног рада 

 

1) Учешће у праћењу и вредновању васпитног рада и предлагање мера за његово побољшање;  
2) Систематско праћење адаптације и напредовања ученика; 

3) Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката;  
4) Иницирање и учествовање у истраживањима васпитне праксе која се реализујун у нашој 

установи; 

5) Учешће у изради Годишњег извештаја о раду  Ученичког центра Београд. 
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Рад са васпитачима 

 

1) Јачање компетенција васпитача у областима: динамике групе, социјалне интеракције, 
комуникације и сарадње, конструктивног решавања сукоба и заштите права ученика;  
2) Јачање компетенција васпитача у препознавању ученика којима је потребна психолошка 

помоћ и подршка; 
3) Оснаживање васпитача за рад са ученицима из осетљивих друштвених група неговањем 
толеранције и флексибилног става према различитим друштвеним групама;  
4) Оснаживање васпитача да препознају и подрже способности, интересовања и склоности 
ученика које су у функцији њиховог професионалног развоја;  
5) Подршка васпитачима у вођењу васпитне групе; 

6) Пружање подршке васпитачима у сарадњи са родитељем/старатељем; 

7) Мотивисање васпитача на континуирано стручно усавршавање;  
8) Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања 
испита за лиценцу;  
9) Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао васпитача 
и стручног сарадника. 

 

Рад са ученицима 

 

1)Учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације и подршка у 
превазилажењу тешкоћа;  
2) Идентификовање ученика с емоционалним и проблемима у понашању и саветодавни рад са 
њима;  
3) Испитивање индивидуалних карактеристика ученика психолошким мерним инструментима 
и другим инструментима процене;  
4) Подршка и помоћ ученицима из осетљивих друштвених група; 

5) Подршка ученицима у њиховом професионалном развоју;  
6) Подстицање партиципације ученика, пружање подршке и помоћи ученицима у раду 
ученичких организација на нивоу Установе и њихово укључивање у различите пројекте и 
активности на локалном нивоу;  
7) Пружање психолошке помоћи ученику и групи у акцидентним кризама;  
8) Организовање и спровођење превентивних активности у области здравља, безбедности и 
заштите права. 

 

Рад са родитељима/ старатељима 

 

1)Сарадња са родитељима/старатељима у циљу прикупљања података о ученицима;  
2) Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним темама;  
3) Саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика који имају емоционалне и понашајне 
проблеме;  
4) Информисање родитеља/старатеља о релевантним информацијама за рад Установе и 
подстицање њихове партиципације. 
 
 

Рад са директором, стручним сарадницима, стручним сарадником – асистентом 

 

1) Сарадња са директором и стручним сарадницима у циљу унапређивања рада Установе;  
2) Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, 

стручног усавршавања васпитача, изради стратешких докумената, анализи података и 

припреми извештаја; 
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3) Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада различитих тимова и 
комисија;  
4) Сарадња са стручним сарадником-асистентом у циљу унапређивања рада са ученицима 
којима је потребна додатна подршка. 

 

Рад у стручним органима и тимовима 

 

1)Учествовање у раду Педагошког већа;  
2) Учествовање у раду тимова, актива и комисија на нивоу установе који се образују ради 
остваривања одређених задатака, програма или пројекта; 

 

4.3.1.8 Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 

 

1) Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за 
остваривање циљева рада дома ученика и добробити ученика;  
2) Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија, одбора; 

3) Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа;  
4) Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање васпитног рада и добробити ученика;  
5) Сарадња са организацијама на нивоу локалне самоуправе у циљу подршке развоја младих. 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

1)Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу;  
2) Припрема за послове предвиђене годишњим програмом рада и оперативним плановима 
рада психолога;  
3) Прикупљање и заштита материјала који садржи личне податке о ученицима и резултате 
психолошких тестирања у складу са етичким кодексом психолога;  
4) Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у 
активностима струковних удружења и похађањем обука стручног усавршавања и 
учествовањем у стручним скуповима. 

 

План и програм рада стручног сарадника – педагога 
 

Планирање и програмирање васпитног рада. 

 

1) Учествовање у изради Развојног плана  Установе; 

2) Учествовање у изради  Годишњег плана и програма рада Ученичког центра; 

3) Припремање годишњих и месечних планова рада педагога; 

4) Спровођење анализа и истраживања у циљу унапређења рада;  
5) Пружање помоћи васпитачима у планирању и документовању васпитног рада у васпитној 
групи;  
6) Учествовање у избору и планирању иновативних и специјализованих програма рада;  
7) Учествовање у планирању превентивних активности које доприносе унапређењу здравља, 
безбедности и заштите права ученика у Установи; 
8) Планирање организације рада  и заједничких активности са директором и другим стручним 
сарадницима;  
9) Учешће у планирању и организовању различитих облика сарадње са другим институцијама;  
10) Учествовање у формирању и структурирању васпитних група; 

11) Учествовање у избору стручне литературе и дидактичких материјала у Установи;  
12) Учествовање у писању пројеката и конкурисању за финансијска средства;  
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13) Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања различитих облика васпитног 
рада;  
14) Учествовање у избору и конципирању слободних активности ученика;  
15) Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика, медијског 
представљања Установе и сл.  
16) Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја; 

17) Пружање помоћи васпитачима у изради планова рада секција. 

 

 

Праћење и вредновање васпитног рада 

 

 

1) Учешће у праћењу и вредновању васпитног рада и предлагање мера за његово побољшање;  
2) Систематско праћење адаптације и напредовања ученика;  
3) Анализа успеха ученика на класификационим периодима и предлагање мера за побољшање 
општег успеха;  
4) Учешће у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката;  
5) Иницирање и учествовање у истраживањима васпитне праксе која се реализује у Установи; 

6) Учешће у изради Годишњег извештаја о раду  Установе. 

 

Рад са васпитачима 

 

1)Помоћ васпитачима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака васпитног 
рада;  
2) Подршка васпитачима у усклађивању програмских захтева са специфичностима контекста 
остваривања васпитног рада;  
3) Помоћ васпитачима на унапређивању квалитета васпитног рада иницирањем и увођењем 
савремених метода и облика рада;  
4) Јачање компетенција васпитача за рад са ученицима ради побољшања школске успешности;  
5) Мотивисање васпитача на континуирано стручно усавршавање; 

6) Праћење начина вођења педагошке документације васпитача;  
7) Оснаживање васпитача за рад са ученицима из осетљивих друштвених група развијањем 
толеранције и флексибилног става према различитим друштвеним групама;  
8) Подршка васпитачима у реализацији угледних активности и примера добре праксе; 

9) Подршка васпитачима у сарадњи са родитељем/старатељем;  
10) Помоћ приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за 
лиценцу;  
11) Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао 
васпитача, стручног сарадника. 

 

Рад са ученицима 

 

1) Учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације и подршка у 
превазилажењу тешкоћа;  
2) Пружање помоћи и подршке ученицима у њиховом напредовању у учењу и школском 
постигнућу;  
3) Идентификовање ученика са проблемима у учењу и понашању и рад на отклањању 
педагошких узрока тих проблема;  
4) Подстицање ученичке партиципације, пружање подршке и помоћи ученицима у раду 
ученичких организација на нивоу дома и њихово укључивање у различите пројекте и 
активности на локалном нивоу;  
5) Подршка ученицима у њиховом професионалном развоју; 
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6) Подршка ученицима у конструктивном коришћењу слободног времена;  
7) Организовање и спровођење превентивних активности у области здравља, безбедности и 
заштите права. 

 

Сарадња са родитељима/старатељима 

 

1) Сарадња са родитељима/старатељима у циљу прикупљања података о ученицима;  
2) Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним темама;  
3) Подршка и помоћ родитељима/старатељима ученика који имају тешкоће у учењу и 
школском постигнућу;  
4) Информисање родитеља/старатеља о релевантним информацијама за Установе и 
подстицање њихове партиципације. 

 

Рад са директором, стручним сарадницима и стручним сарадником-асистентом 

 

1) Сарадња са директором и стручним сарадницима у циљу унапређивања рада  Установе;  
2) Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, 
стручног усавршавања васпитача, изради стратешких докумената, анализи података и 
припреми извештаја;  
3) Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада различитих тимова и 
комисија;  
4) Сарадња са стручним сарадником-асистентом у циљу унапређивања рада са ученицима 
којима је потребна додатна подршка. 

 

Рад у педагошком већу и тимовима 

 

1) Учествовање у раду педагошког већа;  
2) Учествовање у раду тимова, актива и комисија на нивоу Установе  који се образују ради 
остваривања одређених задатака, програма или пројекта. 
 
 

Сарадња  са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 

 

 

1) Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим установама 

које доприносе остваривању циљева и задатака рада дома и добробити ученика; 

2) Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа;  
3) Сарадња са педагозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, 
удружењима од значаја за остваривање васпитног рада и добробити ученика;  
4) Сарадња са организацијама на нивоу локалне самоуправе у циљу подршке развоја младих. 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

1)Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу;  
2) Припрема за послове предвиђене Годишњим програмом рада и оперативним плановима 
рада педагога;  
3) Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садрже личне податке о 
ученицима у складу са етичким кодексом педагога;  
4) Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у 
активностима струковних удружења и похађањем обука стручног усавршавања и 

учествовањем у стручним скуповима. 
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План и програм рада стручног сарадника (библиотекара) 
 

Послови стручног сарадника – библиотекара имаће два поља aнгажовања. Прво, ће бити 

усмерено на рад који је у вези са промовисањем књиге и читања, а друго, васпитно – образовно 

и културно, са садржајима који ће обухватити различите теме интересовања ученика. Теме ће 

ученицима бити презентевоне из области књижевности, науке, уметности, прилагођене 

њиховом узрасту и степену већ стеченог знања, ради стицања нових знања из области 

школских и других, опште образовних предмета: српског језика и књижевности, историје, 

географије, историје уметности, психологије.  

       Сви наведени садржаји ученицима ће бити детаљно представљени и јасно образложени  у 

виду презентација, предавања, трибина, како би на што једноставнији начин усвојили нова 

знања и применили их у свом даљем школовању. Све активности имаће за циљ да ученике 

мотивишу да препознају у себи нове сконости, а постојеће таленте још више да унапреде. 

Наравно, и научити их како да се изборе са изазовима у учењу, и како да се суоче са 

потешкоћама које ће се појављивати у савладавању неког неразумљивог градива.  Као крајни 

резултат постићи и то, да ученици стекну и сачувају радну навику да стално уче и проширују 

своја знања како би остварили своје постављене циљеве.     

 

                                          Непосредан рад у библиотеци: 

    

1) издавање библиотечких јединица корисницима на читање; 

2) формирање картотеке; 

3) организовање учења ученика у библиотеци и контролисано праћење коришћења 

интернета; 

4) инструктивна настава  из српског језика и књижевности; 

5) спровођење процедуре РАД БИБЛИОТЕКЕ  ДУБ.Ф01 (ДУБ.П36); 

6) печатирање, попис и инвентарисање серијских публикација; 

7) планирање нове набавке школске лектире и белетристике у договору са васпитачима 

који су задужени за рад библиотеке, стручним сарадницима и Одбором за библиотеку; 

8) печатирање, попис и инвентарисање нових монографских публикација које ће се 

набавити на овогодишњем Сајму књига, и дистрибуција књига у огранке;  

9) сарадња са Одбором за библиотеку, рачуноводством, Библотеком града Београда, 

Активом библиотекара са општине Стари град која је у вези са радом библиотеке; 

10) ревизија књижног фонда; 

11) чишћење полица и књижног фонда. 

 

 Непосредан рад са ученицима у Централној библиотеци и у огранцима: 

                        

1) израда паноа о знаменитим Србима,  песницима и писцима домаће и стране 

књижевности; 

2) промовисање књиге и читања; 

3) приредба: „Јевдокија – мајка Краљевића Марка“; 

4) књижевно вече; 
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5) сарадња са васпитачима који су задужени за рад литерарне секције како би се основао 

„Кружок љубитеља поезије и писања“ (поетско – музичко вече где би ученици читали 

своје литерарне радове и поезију, уз пригодне друге садржаје); 

6) израда тематских презентација, трибина и предавања. 

 

                                                                                                                  Мирјана Митић 

Сарадња са другим установама и организацијама 
 

Активна, континуирана или сарадња по потреби, као и укључивање Установе у живот локалне 

заједнице омогућава ученицима да боравак у њој и град у коме живе прихвате са много више 

задовољства, без тензија и страха од непознатог. Позитивни ефекти успешног прилагођавања 

ученика на нову средину су свакако добит за саму установу и све запослене у њој, а 

продубљивањем сарадње са локалном заједницом остварују се пријатељски и сараднички односи, 

не само са ученицима и васпитачима, већ и са нашом установом. 

 

Ученички центар ће у школској 2022/2023. години имати сарадњу са следећим установама и 
организацијама: 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, као оснивач  
ДРУГИ ДОМОВИ У ГРАДУ И СРБИЈИ  

СКУПШТИНА ГРАДА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА САНИТАРНЕ 

СЛУЖБЕ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ХИТНА ПОМОЋ 

СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 

РАЗНИ ДОБАВЉАЧИ ОПРЕМЕ 

РАЗНИ ДОБАВЉАЧИ НАМИРНИЦА  

ШКОЛЕ КОЈЕ ПОХАЂАЈУ УЧЕНИЦИ 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

СТАНИЦЕ ОУП-а  

АУТО ПРЕВОЗНИЦИ 

МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ  
ГРАЂЕВИНСКЕ ФИРМЕ (зависно од избора на тендерима)  
ГРАДСКО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР «АДА ЦИГАНЛИЈА» СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

«ТАШМАЈДАН» СПОРТСКИ ЦЕНТАР„ОЛИМП“ 

СПОРТСКА ДРУШТВА: «ПАРТИЗАН», «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» И « РАДНИЧКИ» 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ «ЗЕМУН» 
НАЦИОНАЛНИ АНСАМБЛ „КОЛО“ И КУД „ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋ“ 
ПОЗОРИШТА 
РЕКТОРАТ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА И ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ 
ФОНДАЦИЈА „МАЛИ СВЕТ“ 
 
 

Аналитичка делатност 
 

Аналитичка делатност везана за успех ученика и факторе који директно и индиректно утичу 
на школску успешност реализоваће се на педагошким већима у свим радним јединицама на 
крају првог полугодишта, на крају наставне и на крају школске године. 
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Руководиоци радне јединице на основу праћења свих активности током године врше анализу 

истих на крају школске године. 

 

Парцијалне анализе из свог стручног домена, по потреби, врше током године извршиоци 

васпитно образовног процеса. 

 

На основу добијених података и личних увида координатор васпитне службе реализује 

обједињену анализу полугодишњих и годишњих активности Установе. 

 

Једном годишње вршиће се комплетна анализа ставова, мишљења и предлога ученика ( 

спровођењ истраживања ). 

 

Анализа реализације васпитних и образовних активности које су предвиђене овим Планом 
треба да садржи: 

Квантитативне податке о успешности  
Рокове и начине праћења  
Процену квалитета  

Овако конципирана анализа се реализује најпре по радним јединицама, а потом, обједињено 
за Установу у цeлини. Сваки учесник васпитног процеса у оквиру свог делокруга рада и својих 
овлашћења учествује у анализи постигнућа. 

 

Циљ аналитичке делатности је отклањање пропуста, сагледавање стања, проналажење 
решења и успешније решавање радне проблематике која се намеће свакодневно. 
 
 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 

Ученичког центра Београд 
 

Програм васпитног рада у РЈ „ЗМАЈ“ 
 

 

ПЛАН РАДА РУКОВОДИОЦА 
АВГУСТ: 

• Припрема објекта за почетак школске године, привођење крају радова у РЈ.   

• Координација свих активности у вези са пријемом ученика 

• Израда Годишњег плана и програма рада 

• Анализа успеха ученика на крају школске године 

• Распоређивање послова и радних задатака 

• Организација дочека и смештаја ученика 

• Сарадња са свим службама радне јединице, родитељима, ученицима... 

• Анализирање и прецизирање правила која дефинишу нови кућни ред и понашање 

ученика 

 

СЕПТЕМБАР: 

• Координисани рад са васпитачима и запосленима како би адаптација ученика била 

што успешнија 
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• Организација рада за нову школску годину 

• Упознавање ученика са новим кућним редом и правилима понашања у Ученичком 

центру 

• Указивање на обавезу очувања имовине Ученичког центра 

• Пријем родитеља и ученика ради попуне капацитета  

 

ОКТОБАР: 

• Присуство састанцима васпитних група 

• Увид у реализацију слободних активности 

• Сарадња са културним и спортским институцијама (уколико се буду одржавале разне 

манифестације због тренутне епидемиолошке ситуације) 

• Организовање рада Ученичког парламента  

• Индивидуални разговори са ученицима 

 

НОВЕМБАР: 

• Праћење и анализа успеха и остваривања плана у првом тромесечју 

• Сарадња са школама и стипендиторима 

• Присуство стручним семинарима и предавањима (уколико их буде) 

• Контрола реализације слободних активности у радној јединици ''Змај'' 

 

ДЕЦЕМБАР: 

• Сарадња са директорима школа и разредним старешинама ученика 

 

ЈАНУАР:  

• Обележавање школске славе – Свети Сава 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 

• Сарадња са координатором за васпитни рад 

• Сарадња са свим органима и службама Ученичког центра 

• Сарадња са образовним, васпитним и социјалним институцијама 

• Брига о очувању објекта 

• Спровођење свих потребних превентивних мера и активности у циљу сузбијања било 

каквог ризичног понашања 

•  

Напомена: Као и претходних година, посебна пажња биће усмерена на очување здравља и 

спречавање појаве и ширења вируса, па ћемо у складу са тим, уколико буде потребе, мењати 

и наш план рада. 
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План рада васпитача са васпитном групом 
   

Васпитна група: I                                                      Васпитач: Јелена Драгићевић 

 

   
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржајрада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Правa, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Процес адаптације на животну средину +           

`1.4 Окружење  у коме је РЈ “Змај“ и школа  +          

1.5 Долажење до потребних информација +           

1.6 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

    +       

1.7 Ефикасно и безбедно коришћење интернета       +     

 

 

 

 

2 

2.1  Планирање учења и учење по плану  +          

2.2  Стратегија учења   +         

2.3  Мотивација за учење   +         

2.4  Пажња и концентрација    +        

2.5  Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.6  Праћење тока и резултата учења        +    

2.7  Помоћ вршњака у учењу  +          

2.8  Професионални развој       +     

2.9  О памћењу и заборављању         +   

2.10  Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 

    +       

2.11  Како побољшати школску успешност      +      

2.12  Вршњачко учење        +    

 

 

 

 

 

 

3 

3.1  Хигијена и остале мере  превенције у току 

епидемије 

+           

3.2  Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,  

самопоуздање, како видим себе 

     +      

3.3  Морал и вредности       +     

3.4  Здрави стилови живота         +   

3.5  Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема 

   +        

3.6  Стрес и начин његовог превазилажења        +    

3.7  Ризична понашања и управљање ризика     +       

3.8  Учење технике контроле беса         +   

3.9  Разликовање љубави и заљубљивање         +   

3.10  Организовање слободних активности    +        
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3.11  Конструктивно решавање сукоба          +  

3.12  Осећање: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

 +          

 

 

 

 

 

4 

4.1  Уважавaње различитости, толеранција, 

поштовање права других 

  +         

4.2  Конструктивна комуникација, узроци проблема 

у комуникацији 

      +     

4.3  Успостављање , неговање и развијање односа са 

другима 

     +      

4.4  Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

         +  

4.5  Сарадња, тимски рад          +  

4.6 .Подршка и помоћ особама које имају тешкоће        +    

4.7   Активности које организује Ученички центар и 

начин учествовања у њима 

  +         

                                                                                                        

Лични план професионаалног развоја васпитача 

 

 Током текуће школске 2022/23. године, планирам да свој професионални развој усмерим ка 

проналажењу бољих начина да се разумеју ученици, њихова интересовања, разлози због којих 

нешто раде и говоре. У том циљу намеравам да побољшам  и проширим рад на тему Слободно 

време ученика. Сматрам да је организација слободног времена једнако битна за развој младог 

човека као и организација дневних обавеза. Сходно томе планирам да обрадим стручну 

литерауру из ове области и да је применим у току свог рада са ученицима(нпр. радионица, 

предавање, итд.)  

Кроз реализацију музичких проба у оквиру секције за музичке, кутурно-уметничке 

активности планирам да кроз креативну активност ученици квалитетно проведу слободно 

време у Ученичком центру. 

                                                                                        Васпитач, Јелена Драгићевић 

 

 

 

Васпитна група:   II                                                           Васпитач Миодраг Подовац 

 
пр

ог. 

по

др. 

ред. 

бро

ј 

Садржај

рада 

Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           
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1.3 Процес адаптације на нову средину +          + 

1.4 Неговање опште и личне хигијене у 

РЈ“Змај“ 

+          + 

1.5 Долажење до потребних информација +           

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану   +          

2.2 Стратегије учења   +          

2.3 Мотивација за учење   +        + 

2.4 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.5 Помоћ вршњака у учењу       +      

2.6 Праћење тока и резултата учења   +         

2.7 Анализа школског успеха      +    +  

2.8 Памћење и заборављање   +         

2.9 Професионални развој     +       

2.10 Пажња, концентрација         +    

2.11 Како препознати сопствене способности и 

ограничења 

         +  

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 

Слика о себи:самоперцепција, 

самопоштовање, самопуздање-

како видим себе 

   +        

3.2 

Осећања: препознавање сопствених и 

туђих осећања, изражавање осећања на 

социјално прихватљив начин 

    +       

3.3 Морал и вредности       +     

3.4 Здрави стилови живота         +    

3.5 Хемијске и нехемијске зависноти        +     

3.6 

Животне вештине: доношење одлука, 

решавање проблема, супротстављање 

притиску вршњака, критичко мишљење 

  +         

3.7 
Стрес узроци и начини његовог 

превазилажења  

   +       + 

3.8 
 Ризична понашања и управљање 

ризицима 

         +  

3.9 Безбедност ученика на интернету        +    

3.10 
Активно и пасивно коришћење слободног 

времена 

      +     

3.11 Како рећи не вршњацима   +          

3.12 Подстицање емпатије       +     

3.13 Утицај масовних медија и савремених 

технологија на формирање вредности  

        +   

3.14. Бес, узроци беса и стратегије за 

превазилажење 

        +   

 

 

 

4.1  Уважавање различитоси, толеранција, 

поштовање права других 

 +         + 

4.2 Конструктивна комуникација, узроци      +     + 
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4 

проблема у комуникацији 

4.3 Успостављање и неговање односа са 

другима 

       +    

4.4  Конфликти, врсте и стилови  поступања      +      

4.5 Разликовање лепог и ружног понашања         +   

4.6 Учење техника асертивне комуникације         +   

4.7 Активности којеорганизује Ученички 

центар  

   +        

 

 

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

 

Током текуће школске године планирам да свој професионални развој усмерим ка 

проналажењу бољих начина да се разумеју ученици, њихови поступци, разлози због којих 

нешто раде и говоре.У том циљу намеравам да радим на усавршавању вештина 

комуникације.  

Како бих унапредио ову вештину планирам да користим стручну литературу, материјале са 

сајтова, да пратим програм стручног усавршавања.  

Распоредом сам добио задужење у дисциплинској комисији па ћу у складу с тим радити на 

побољшању компетенција на том пољу.  

 

                                                                                Васпитач, Миодраг Подовац 

 
 

Васпитна група:  III                                                          Васпитач: Милоје Кнежевић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Окружење у коме су школа и РЈ „Змај“ +           

1.4 Неговање опште и личне хигијене у РЈ „Змај“ +           

1.5 Функционисање малих и великих група   +         

1.6 Информисање ученика о активностима у 

Ученичком центру 

 +          

1.7 Праћење адаптације на нову средину  +          

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану    +        

2.2 Стратегије учења      +      

2.3 Улога и значај мотивације у процесу учења       +     

2.4 Обезбеђивање оптималних услова за учење    +          

2.5 Подстицање стварања радних навика   +         

2.6. Помоћ вршњака у учењу        +    

2.7 Праћење реализације планова учења    +   +    + 

2.8 Упознавање  са индивидуалним 

карактеристикама ученика 

 +          

2.9 Анализа школског успеха на класификационим   +  +      + 
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периодима 

2.10 Помоћ у професионалној 

оријентацији 

     +      

2.11 Како побољшати школску успешност?     +       

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себи: самопоуздање         +   

3.2 Осећања: разумевање осећања и улоге осећања       +     

3.3 Подстицање моралног развоја          +  

3.4 Одговоран однос према сопственом здрављу   + 

 

        

3.5 Утицај мас-медија и подстицање критичког 

мишљења према њима 

       +    

   3.6 Безбедност ученика на интернету         +   

3.7   Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење 

  беса 

      +     

3.8  Толеранција и разумевање    +        

3.9  Хемијске и нехемијске зависности      +      

3.10  Стрес и начини његовог превазилажења      +      

3.11  Подстицање емпатије          +  

3.12  Активно и пасивно коришћење слободног 

времена 

        +   

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

  +         

4.2 Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

   +        

4.3 Конфликти        +     

4.4 Подстицање тимског рада        +    

4.5 Подршка и помоћ особама које имају тешкоће         +   

4.6 Усвајање правила бонтона     +       

4.7 Моји пријатељи          +  

 
Лични план професионалног развоја васпитача 

 

 

Током школске 2022/23. године, поред редовног усавршавања планираног у Ученичком 

центру, имам жељу да унапредим своје знање и вештине у појединим областима. Толеранција 

и разумевање су недостајали у претходној школској години у функционисању појединих 

собних колектива или појединаца у оквиру истих. Закључио сам да се нетолеранција не може 

мирно посматрати већ да током школске године треба имати активнији приступ и бити упоран 

у тражењу решења. Унапређивање ових вештина код васпитача послужиће подстицању 

толеранције између самих ученика и ослобађању предрасуда које некада постоје. Своја знања 

планирам да унапредим читањем литературе из области толеранције и разумевања. Издања 

Unicefa су квалитетна јер се иста користе у целом свету и шаљу универзалну поруку. У 

стицању знања ми може послужити велики број, доступних на интернету, презентација. На 

крају процеса бих организовао радионицу на ову тему или израду зидних новина.  

                                                                                                                                                                     

Васпитач, Милоје Кнежевић 
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Васпитна група:  IV                                                          Васпитач: Нада Кековић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

бро

ј 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1  Организација, функционисање и правила 

живота у РЈ ,,Змај“ 

+           

1.2  Права, обавезе и одговорност ученика у 

РЈ,Змај“ 

  +          

1.3 Процес адаптације на живот у РЈ ,,Змај“ +           

1.4 Окружење у коме су школа и РЈ ,,Змај“  +          

1.5   Долажење до потребних информација +           

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану     +         

2.2 Трансфер учења, појам и врсте       +        

2.3 Учење и заборављање         +      

2.4 Стратегије учења, овладавање методама и 

техникама учења 

 +          

 2.5 Мотивација за учење          +    

 2.6 Пажња, концентрација            +   

 2.7 Чиниоци који ометају учење        +       

 2.8 Подстицање стварања радних навика   +           

 2.9 Праћење тока и резултата учења     +               + 

2.10 Помоћ вршњака у учењу            +        + 

2.11 Професионални развој       +     

2.12 Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 

    +       

 

 

 

 

 

 
3 

 3.1 Слика о себи: самоперцепција, 

самопоуздање, самопоштовање 

     +      

 3.2 Подстицање емпатије        +    

 3.3 Утицај мас-медија и подстицање критичког 

мишљења према њима 

           +  

 3.4  Здрави стилови живота: исхрана, физичка 

активност, ментално здравље 

          +   

  3.5 Превенција полно преносивих болести    +        

  3.6 Ризична понашања и управљање ризицима      +        

3.7   Стрес и начин његовог превазилажења           +   

3.8   Безбедност ученика на интернету        +      

3.9   Организација слободног времена  +          

3.10   Разумевање љубави и заљубљивања     +         

3.11  Утицај савремених технологија на пажњу и 

концентрацију 

        +     

3.12  Важност одржавања хигијене и одговоран однос 

према сопственом здрављу  

+                + 

 4.1   Уважавање различитости,толеранција,поштовање 

права других 

    +         
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4 

4.2   Конструктивна комуникација,узроци проблема у 

комуникацији 

     +      

4.3  Учење техника асертивне комуникације         +     

4.4  Успостављање,неговање и развијање односа са 

другима 

     +        

4.5   Конфликти,врсте и стилови понашања у 

конфликту 

       +    

4.6   Сарадња, тимски рад           +   

4.7   Подршка и помоћ особама које имају тешкоће            +  

4.8   Активности које организује Ученички центар и 

начини учествовања у њима 

        +     

 

Лични план професионалног развоја васпитача  

Поред редовног стручног усавршавања у Ученичком центру планираног за школску 2022/23, 

желела бих да своје знање проширим и унапредим из различитих области, а пре свега из 

комуникацијских вештина. Успешна комуникација утиче на односе са другим људима, 

стварање слике о себи, самопоштовању, успеху.... За боље међуљудске односе унутар собног 

и домског колектива уопште врло је битна култура опхођења, начин преношења информације, 

разумљивост и садржај онога што је изговорено. То утиче на контролу емоција, лакше 

решавање проблема и слично.  

Своја знања планирам да унапредим читањем литературе, праћењем сајтова, разменом 

искустава са колегама. 

Тему: Комуникацијске вештине (вербална и невербална комуникација) је најбоље 

реализовати кроз радионичарски облик рада и израду паноа са ученицима. 

                                                                                    Васпитач, Нада Кековић 

 

Васпитна група: V                                                              Васпитач: Сања Ребић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину  +          

1.4 Окружење у коме су школа и РЈ“Змај“ +           

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

 +          

 

 

 

 

2.1 Планирање учења и учење по плану      +      

2.2 Стратегије учења  +          

2.3 Мотивација за учење   +         

2.4 Пажња, концентрација    +        

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        
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2 
2.6 Праћење тока и резултата учења         +   

2.7 Помоћ вршњака у учењу        +    

2.8 Подстицање, стварање радних навика       +     

2.9 Како побољшати школску успешност         +   
2.10 Професионални развој        +    

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – 

Како видим себе 

      +     

3.2 Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

   +        

3.3 Морал и вредности      +      

3.4 Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена 

   +        

3.5 Животне вештине: доношење одлука, 

решавање проблема, супротстављање притиску 

вршњака, критичко мишљење 

    +       

3.6 Стрес и начини његовог превазилажења   +         

3.7  Ризична понашања и управљање ризицима        +    

3.8   Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља. Безбедност у Ученичком центру 

       +    

3.9   Организација слободног времена          +  

3.10   Утицај масовних медија и савремених 

технологија 

         +  

3.11   Толеранција и разумевање   +         

3.12    Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење 

беса 

        +   

 

 

 

 

 
4 

4.1   Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

      +     

4.2   Конструктивна комуникација, узроци проблема 

у комуникацији 

     +      

4.3   Успостављање неговање и развијање односа са 

другима 

  +         

4.4  Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

        +   

4.5   Сарадња, тимски рад       +     

4.6   Подршка и помоћ особама које имају тешкоће      +      

4.7  Активности које организује Ученички центар и 

начин учествовања у њима 

+           

4.8.  Асертивна комуникација          +  

 
Лични план професионалног развоја васпитача 

Током текуће школске 2022/2023. године, планирам да свој професионални развој усмерим ка 

проналажењу бољих начина да се разумеју ученици, њихови поступци, разлози због којих 

нешто раде и говоре. У том циљу, намеравам да побољшам и проширим рад на значају и 

начину постављања, дигиталних граница“ адолесцентима у циљу разумевања и 

превазилажења дигиталног јаза између васпитача/родитеља и ученика.   
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Као дипломирани економиста, планирам да, заједно са колегама организујем предавања у 

домену финансијског описмењивања ученика. 

                                                                                                       Васпитач, Сања Ребић  

 

 

Васпитна група:  VI                                                          Васпитач: Снежана Ђуровић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+          + 

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину +           

1.4 Појачано неговање опште и личне хигијене у 

Ученичком центру због Ковида 19 

+          + 

1.5 Долажење до потребних информација        +    

1.6 Окружење у коме су школа и РЈ“Змај“    +        

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Планирање учења и учење по плану 

 

 +         + 

2.2 Стрaтегије учења       +     

2.3 Мотивација за учење  +          

2.4 Пажња, концентрација     +       

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха   +         

2.6 Праћење тока и резултата учења         +  + 

2.7 Помоћ вршњака у учењу      +     + 

2.8 Професионални развој        +    

2.9 Учење као процес и врсте учења    +        

2.10 Помоћ ученицима у изради ефикасних планова 

учења 

   +        

2.11 Планирање за краћи и дужи 

временски период 

       +    

2.12 Овладавање методама и техникама учења +          + 

2.13 Чиниоци који ометају учење        +    

2.14 Подстицање стварања радних навика     +       

3 

 

3.1 

  Слика о себи; самоперцепција, самопоуздање, 

самопоштовање-како видим себе 

    +       

3.2   Oсећања; препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

  +         

3.3   Морал и вредности      +      

3.4   Здрави стилови живота(нагласак на:Разумевање 

важности хигијене за очувањездравља, 

Одговорност према сопственомздрављу) 

        +  + 

3.5   Животне вештине: доношење одлука, критичко 

мишљење, решавање проблема, супротстављање 

         +  
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притиску вршњака 

3.6   Стрес и начини његовог превазилажења  +          

3.7   Ризична понашања и управљања ризицима   +         

3.8   Безбедно и небезбедно понашање; превенција 

повреда и насиља, безбедност у РЈ“Змај“ 

       +   + 

3.9   Организација слободног времена 

 

     +     + 

 

 

 

 

 

4 

4.1   Уважавање различитости; толеранција, 

поштовање права других 

 +         + 

4.2   Конструктивна комуникација, узроци проблема 

у комуникацији 

        +   

4.3    Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

        +   

4.4   Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

  +         

4.5   Сарадња, тимски рад          +  

4.6   Подршка и помоћ особама које имају тешкоће    +       + 

4.7   Активности које организује Ученички центар и 

начин учествовања у њима 

      +    + 

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

 

Током текуће школске 2022/23. године, планирам да свој професионални развој усмерим на 

усавршавање метода и техника учења, као и на област учења у најширем смислу. С обзиром 

на моју основну, базичну професију (педагогија) желела бих да побољшам и проширим рад у 

овој области. 

Као наставник ликовноги васпитач који је задужен за рад ликовне секције намеравам да 

продубим рад у овој секцији у смислу развијања интересовања ученика за ову област. Такође 

бих волела да радим на развијању њихове креативности, као и на проналажењу и подстицању 

надарених , талентованих ученика на даљи рад и лични развој .                                                                                    

 Васпитач, Снежана Ђуровић 
 

 

Васпитна група:  VΙΙ                                                   Васпитач: Aлександрија Караичић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржајрада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота уУченичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорнисти ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3  Кућни ред – значај личне хигијене и хигијене 

собе 

+          + 

1.4 Процес адаптације на нову средину  +         + 

1.5 Ефикасно и безбедно коришћење интернета   +         

1.6 Права младих      +      

 

 

2.1 Планирање учења и учење по плану        +     

2.2 Стратегије учења  +         + 
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2 

2.3 Мотивација за учење   +        + 

2.4 Пажња, концентрација    +       + 

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха   +         

2.6 Праћење тока и резултата учења    +        

2.7 Помоћ вршњака у учењу       +      

2.8 Професионални развој    +        

2.9 Учење и заборављање         +   

2.10 Подстицање стварања радних 

навика 

 +         + 

2.11 Како побољшати школски успех        +    

2.12 Како препознати сопствене способности и 

ограничења 

         +  

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 

Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопoуздање – како 

видимо себе 

     +     + 

3.2 

Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на друштвено 

прихватљив начин 

      +    + 

3.3 
Утицај масовних медија и савремних 

технологија на формирање вредности 

       +    

3.4 
Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена 

   +       + 

3.5 Морал и вредност         +  + 

3.6 

Животне вештине, доношење одлука, 

решавање проблема, супротстављање притиску 

вршњака 

       +   + 

3.7   Стрес и начини његовог превазилажења        +     

3.8   Ризична понашања и управљања ризицима          + + 

3.9   Организација слободног времена   +          

3.10   Толеранција и разумевање +          + 

3.11   Бес, узроци беса, стратегија за превазилажење         +   

3.12   Конструктивно решавање сукоба  +         + 

 

 

 

 

 
4 

4.1  Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

      +    + 

4.2   Конструктивна комуникација, узроци проблема 

у комуникацији 

    +      + 

4.3   Усвајање правила бонтона        +    

4.4   Конфликти, врсте и стилови поступања      +     + 

4.5   Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

         +  

4.6   Учење техника асертивне комуникације   +        + 

4.7   Активности које организује Ученички центар и 

начини учествовања у њима  

        +   
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Лични  план професионалног развоја васпитача 

Сваки професионални развој подразумева претходно сагледавање својих компетенција, а 

компетентан у било ком послу може бити само онај ко стално напредује, док је стајање на 

истом нивоу знања исто што и назадовање. 

Свако напредовање подразумева целоживотно учење у циљу побољшања знања, вештина и 

компетенција у перспективи личне, грађанске, социјалне и перспективе запошљавања.  

Компетенције из области комуникације су основа за развој свих других компетенција како 

васпитача, тако и ученика. Квалитетна комуникација задовољава како емоционалне, тако и 

друштвене и когнитивне људске потребе. 

Зато су у овој школској години моје жеље и планови да свој професионални развој усмерим ка 

проналажењу бољих начина да код ученика развијам вештину комуникације која је основа за 

раст и развој личности адолесцената. 

Живимо у времену модерних технологија које су комуникацију, нарочито међу младима свеле 

на кратке, сведене поруке, да углавном не читају књиге, речник им је веома оскудан, пажња и 

концентрација слаба, тешко се изражавају, често не умеју да дефинишу своје мисли и осећања. 

Све ово доводи до лоше комуникације и проблема са вршњацима, васпитачима, професорима, 

родитељима. 

Као професор француског језика планирам да осмислим језичке радионице у циљу рада на 

побољшању писмености и познавању правописа српског језика, као и да ученике мотивишем 

на лични развој. 

Ове активности планирам да реализујем кроз: 

- Језичке забавно-едукативне игре 

- Радионице на тему комуникације са: 

1. вршњацима – циљ – препознавање конфликтних ситуација 

2. професорима – циљ – превазилажење треме 

3. родитељима – циљ- јачање поверења  

Распоредом сам добила задужење у дисциплинској комисији, где је вештина комуникације 

најважнија компетенција, нарочито у последење време када смо поред рада са ученицима, 

принуђени да се боримо са родитељима који уместо да буду фактор сарадње, у таквим 

ситуацијама често постају ометајући фактор.  

                                                                             Васпитач, Александрија Караичић  

 

Васпитна група: VIII                                                       Васпитач:  Милица Илић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржајрада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у +           
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1 
Ученичком центру 

1.3 Процес адаптације на нову средину  +         + 

1.4 Окружење у коме су РЈ“Змај“ и школа +           

1.5 Долажење до потребних информација +           

1.6 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

   

+ 

        

1.7 Неговање опште и личне хигијене  +          + 

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану   +          

2.2 Стратегије учења  +         + 

2.3 Овладавање методама и техникама учења      +      

2.4 Мотивација за учење   +         

2.5 Улога и значај мотивације у процесу учења       +     

2.6 Пажња, концентрација      +      

2.7 Чиниоци школског успеха и неуспеха      +      

2.8 Праћење тока и резултата учења    +       + 

2.9 Помоћ вршњака у учењу          +   

2.10 Професионални развој        +    

2.11 Како побољшати школски успех        +    

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 

Слика о себи: 

самоперцепција,самопоштовање, 

самопoуздање – како видимо себе 

   

+ 

        

3.2 

Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на друштвено 

прихватљив начин 

    

 

+ 

       

+ 

3.3 Толеранција и разумевање       +     

3.4 

Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена (лична 

хигијена и хигијена заједничког простора) 

  +         

+ 

3.5 Морал и вредност          +  

3.6 
Животне вештине, доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака 

       

+ 

    

3.7 Конструктивно решавање сукоба    +       + 

3.8 Стрес и начини његовог превазилажења      +       

3.9 Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење      +      

3.10 Ризична понашања и управљања ризицима         +   

3.11 Безбедност ученика на интернету        +    

3.12 Организовање слободног времена  +         + 

 

 

 

 

 
4 

4.1  Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

  +         

+ 

4.2 Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

   +        

4.3  Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

     

+ 

      

4.4  Конфликти, врсте и стилови поступања         +  + 
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4.5  Подршка и помоћ особама које имају тешкоће          +  

4.6  Активности које организује Ученички центар и 

начин учествовања у њима 

       

+ 

    

4.7  Учење техника асертивне комуникације         +   

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

 

Током школске 2022/2023. године поред редовног стручног усавршавања у Ученичком центру, 

планирам да свој професионални развој усмерим ка унапређењу комуникацијских вештина, 

како би разумели ученике, њихове поступке и разлоге због којих нешто раде и говоре. 

Своја знања планирам да унапредим читањем литературе, разменом искуства са колегама и 

организовањем радионица, па ћу у складу са тим радити на побољшању компемтенција на том 

пољу. 

                                                                                                  Васпитач, Милица Илић 

 

Васпитна група: IX                                                  Васпитач: Милош Касалица 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржајрада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину +           

1.4 Окружење у коме су Ученички центар и школа  +          

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6 Ефикасно и безбедно коришћење интернета        +     

1.7 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

       +    

1.8 Неговање oпште и личне хигијене у дому +           

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану   +         

2.2 Стратегије учења       +      

2.3 Мотивација за учење   +         

2.4 Пажња, концентрација     +        

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха       +      

2.6 Праћење тока и резултата учења    +         

2.7 Помоћ вршњака у учењу   +          

2.8 Професионални развој         +    

2.9 Овладавање методама и техникама 

учења 

     +       

2.10 Подстицање стварања радних навика   +          
 

2.11 Како побољшати школску успешност    +        
 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,        +    
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33333  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

самопоуздање – како видим себе 

3.2  Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања,изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

     +        

3.3 Морал и вредности      +       

3.4 Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена (у доба 

епидемије) хемијске зависности (алкохолизам, 

наркоманија) сексуално и репродуктивно 

здравље 

       +     + 

3.5 Доношење одлука, решавање проблема, 

супротстављање притиску вршњака, критичко 

мишљење 

       +     

3.6 Стрес и начин његовог превазилажења  +          

3.7  Ризична понашања и управљање ризицима          +   

3.8  Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља 

         +   

3.9 Организација слободног времена        +     

3.10 Развој вештина ненасилне комуникације           +  

3.11  Активно и пасивно коришћење слободног 

времена 

         +   

3.12 Развој капацитета за толеранцију и разумевање           +  + 

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

  +         

4.2  Конструктивна комуникација, узроци проблема 

у комуникацији 

      +      

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

          +  

4.4  Конфликти,врсте и стилови поступања у 

конфликту 

   +        

4.5  Сарадња и тимски рад          +   

4.6  Подршка и помоћ особама који имају тешкоће           +  

4.7  Учење техника асертивне комуникације         +    

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

 

Током школске 2022/23. године поред усавршавања у Ученичком центру имам жељу да 

унапредим своје знање из појединих области. Настојаћу да се између ученика негује 

толеранција и разумевање, а посебно функционисање собних колектива и појединаца у 

колективу. Такође, кроз рад спортских секција развијаћемо спортски дух и неговати 

толеранцију и разумевање. Подстицао бих ученике да учествују у квиз такмичењима на нивоу 

РЈ „Змај“. Литературу за усавршавање ћу користити са сајтова установа које су обрадиле ову 

тему у виду презентација или радионица. 

                                                                                 Васпитач, Милош Касалица 
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Лични професионални план развоја стручног сарадника 

 
Свој професионални развоју у току школске 2022/2023. године планирам да усмерим ка јачању 

компетенције за васпитни рад и пружања подршке ученицима у развоју личности. Из праксе 

се показало да поједине ситуације захтевају много више ангажовања, али и стручнију помоћ 

(нпр. у области Mенталног здравља). Сматрам да је јачање ове компетенције важно како би 

уочиле одређене ситуације, стања и како би се реаговало правовремено. Такође и  примена 

модела превентивног рада за поједине области, имаће ефекта тј. развој и васпитање ученика 

усмериће  у  правом смеру. 

Сходно томе трудићу се да на овом пољу путем обраде стручне литературе, посете одређеним 

семинарима, вебинарима, кроз одређене активности са ученицима унапредим знања како би  

што квалитетније обављала свој посао. 

 

                                                                                Педагог,  Бојана Ђукановић 

 

 

Програм васпитног рада у РЈ „ПЕТАР ДРАПШИН“ 
 

 
 
 

План и програм рада руководиоца 
 

    Август: 

- припрема дома у складу са: „Препоручене мере превенције КОВИД -19 у школама и 

установама ученичког и студентског стандарда” 

- учешће у припреми просторија дома за почетак школске године, 

- учешће у планирању набавке средстава и опреме, 

- анализа резултата рада Уписне комисије и структуре уписаних ученика, 

- анализа оствареног успеха ученика на крају школске 2021/22. године, 

- анализирање и појашњавање одредби које садржи Кућни ред и правила понашања 

ученика, 

- израда Плана и програма рада за школску 2022/23. годину, 

- договори са менаџментом Установе о организацији рада у школској 2022/23. години, 

- договори са координатором васпитне службе о организацији васпитног дела рада, 

- информисање колектива о организацији рада у новој школској години, 

- израда распореда рада запослених, 

- формирање тимова и комисија. 

- организација дочека и смештаја ученика 

 

Септембар:  
- сарадња са КОВИД амбулантом, надлежним Домом здравља и епидемиолошком службом. 

- упознавање ученика са новим правилима живота у дому 

- организација дочека и смештаја ученика поводом почетка школске године, 

- рад на прихвату и адаптацији нових  ученика,  

- попуњавање преосталих места, 

- пријем родитеља и ученика у сврху попуне капацитета, 

- организација рада у новој школској години, 

- указивање ученицима на обавезу очувања имовине дома, 

- учешће у конституисању Ђачког парламента и договору са представницима васпитних 

група око активности током школске године,  
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- указивање на недељивост права од обавеза ученика, 

- сарадња са уредником за културно образовни и забавни програм, као и са аниматором 

спортско-рекреативних активности 

 

Октобар: 

- контрола хигијене у објекту. 

- организовање ученика за сређивање дворишта 

- информисање од васпитача о првих месец дана рада са васпитном групом, 

- анализа понашања младих ученика у периоду адаптације, 

- рад на одржавању нивоа хигијене ученичких соба и њиховог естетског уређења, 

- упознавање са почетком рада секција и њиховим потребама, 

- информисање о редовности похађања наставе и оценама ученика, 

- сарадња са локалном самоуправом 

 

Новембар: 

- анализа успеха и понашања ученика у првом тромесечју, 

- праћење вођења педагошке документације, 

- предлог тема за едукације васпитача кроз предавања на Педагошким већима, 

- анализа поштовања Кућног реда у претходном периоду, 

- посета собним колективима, 

- сарадња са представницима Ђачког парламента у организацији журки, 

- организација културних догађаја у дому 

 

Децембар: 

- рад са васпитачима на поштовању времена за учење, 

- сарадња са стручним сарадником. Предлагање мера за постизање бољег успеха на 

полугодишту, 

- подршка реализацији здравствених тема и едукација, 

- припрема за празнике, украшавање просторија дома, 

- разговори са ученицима и колегама о резултатима који се очекују на крају првог 

полугодишта, 

 

Јануар: 

- анализа успеха ученика оствареног на првом полугодишту (са стручним сарадником и 

члановима Педагошког већа), 

- анализа повода изрицања васпитно дисциплинских мера током првог полугодишта, 

- предлагање мера за побољшање успеха, 

- предлози и сугестије за унапређење васпитног рада 

 

Фебруар: 

- припрема домијаде и подршка ученицима који учествују на такмичењима, 

- сарадња са уредником за културно образовни и забавни програм, као и са аниматором 

спортско-рекреативних активности и подршка њиховим активностима, 

- информисање о раду секција, 

- развијање радних навика ученика  

 

Март: 

- праћење поштовања Кућног реда од стране ученика, 

- указивање на изазове који долазе са пролећем, 

- контрола очувања домске имовине, 

- подршка слободним активностима 
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Април: 

- упознавање са успехом ученика оствареним на тромесечју и подршка мерама за 

побољшање успеха, 

- договор око пролећног распуста и дежурства, 

- информисање колектива о обавезама које предстоје до краја школске године 

 

Мај: 

- Поклањање посебне пажње  матурантима (прославе матурских вечери, помоћ при 

избору занимања, припреме за упис на факултете,...), 

- рад са ученицима на поштовању Кућног реда и успешног привођења школске године 

крају, 

- мотивисање ученика за учење 

 

Јун: 

- праћење активности ученика на постизању што бољег успеха, 

- рад на правилном раздуживању ученика, 

- у сарадњи са стручним сарадником и Педагошким већем анализирати успех постигнут 

на крају школске године, 

- формирање Уписне комисије, 

- планирање активности око уписа, обавеза у току лета, радова, доласка гостију... 

 
 Планови рада васпитача са васпитном групом 

 
 

 
Васпитна група  I                                                                  Васпитач- Марија Матић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1. Организација и функционисање правила живота у 

Ученичком центру 

+           

2. Процес адаптације на нову средину +          + 

3. Адолесценција и проблем одвајања од породице +          + 

4. Изазови живота у новој средини 
 

+          

 

 

 

 

2 

1. Планирање учења и учење по плану        +    

2. Стратегије учења  +         + 

3. Мотивација за учење   +         

4. Пажња, концентрација        +    

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха       +     

6. Праћење тока и резултата учења    +        

7. Анализа школског успеха     +       

8. Помоћ вршњака у учењу      +     + 

 

 

 

 

1. Слика о себи- како видим себе?  +          

2. Осећања- препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања 

        +   

3. Морал и вредности      +      

4. Здрави стилови живота        +    
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3 

5. Разумевање важности одржавања хигијене за 

очување здравља 

+  
 

       + 

6.  Хемијска и нехемијска зависност       +     

     7.  Сексуално и репродуктивно здравље         + 
 

 

     8.  Животне вештине      +      

9.  Стрес и начини његовог превазилажења    +         

    10. Превенција заразних болести (Коронавирус, грип, 

респираторне инфекције) 

 
 

+        + 

    11.  Ризична понашања и управљање ризицима         
 

+  

    12.  Безбедно и небезбедно понашање         + 
 

 

13.  Организација слободног времена    +        

14. Одговоран однос према сопственом здрављу  +          

15. Утицај мас медија и подстицање критичког   

мишљења према њима 

   +        

 

 

 

 

 
4 

      1.  Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

других 

  +        + 

      2.  Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

      +     

      3.  Развој вештина асертивне комуникације         +   

      4.  Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

    +   
 

   

      5.  Конфликти     +        

      6.  Сарадња, тимски рад      + 
 

    

      7.  Подршка и помоћ особама које имају тешкоће       +     

      8.  Моја породица          +  

 

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

 
Током школске 2022/2023. године планирам да свој професионални развој усмерим ка 

откривању нових и бољих начина да се код ученика развије свест о савременим изазовима са 

којима се суочавају у свом окружењу, као и последицама понашања која одступају од 

општеприхваћених, тзв. ризичних понашања. Желим да проширим своја знања и вештине које 

ће ми помоћи да, кроз васпитни рад у оквиру разних активности, кроз психолошко- педагошку 

секцију и кроз обавезна стручна усавршавања у установи, самостално и у сарадњи са колегама, 

подстакнем код ученика развој толеранције, асертивне комуникације, као и развој свести о 

значају одолевања изазовима вршњака.  
 
Васпитна група II.                                                                     Васпитач: Јелена Вицо 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација, функционисање и правила живота у 

интернату 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика +                + 

1.3. Процес адаптације на нову средину + +                 + 

1.4. Окружење у коме су школа и радна јединица +                  + 
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1.5. Долажење до потребних информација  +                 + 

1.6. Изазови живота у новој средини  +                 + 

 

 

 

 

2 

2.1. Учење као процес и врсте учења      +                + 

2.2. Стратегије учења      +                + 

2.3. Пажња, концентрација       +          

2.4. Мотивација за учење    +                 + 

2.5. Планирање учења     +         

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха      +          

2.7. Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 

  +  +     +   + 

2.8. Како побољшати школску успешност    +         + 

2.9. Професионални развој    +        +  

 

 

 

 

 

 

3 

3.1. Како видим себе          +  

3.2. Препознавање осећања и изражавање на социјално 

прихватљив начин 

 

   +             + 

3.3. Морал и вредности       +     

3.4. Подстицање здравих стилови живота         +     

3.5. Одговоран однос према сопственом здрављу        +   + 

3.6. Безбедност ученика на интернету        +    

  3.7.   Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија...)         +     

  3.8.   Нехемијске зависности (патолошко коцкање, 

интернет зависност...) 

     +      

 3.9.   Конструктивно решавање сукоба      +      

 3.10.   Вештина ненасилне комуникације         +     

 3.11.   Утицај вршњачке групе      +      

 3.12.  Утицај мас-медији критичко мишљење према њима          +   + 

 3.13.   Стрес и начини његовог превазилажења           +         + 

 3.14.   Организација слободног времена           +         + 

3.15. Резилијентност –способност да се адекватно одговори 

на стрес 

     +     + 

 

 

 

 

 
4 

 4.1.   Уважавање различитости, толеранција,поштовање 

права других 

          +         + 

 4.2.  Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

          +   

 4.3.  Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

 +         + 

 4.4.  Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

    +         

 4.5.  Подршка и помоћ особама које имају тешкоће     +        + 

 4.6.  Активности које организује Ученички центар и 

начин учествовања у њима 

    +      + 

 
Годишњи план личног професионалног развоја 

На основу искуства из претходне три школске године, када смо радили у измењеним условима 

због пандемије корона вируса уочила сам колико је та нова стресна ситуација ставила на пробу 
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наше капацитете за адаптацију, флексибилност и адекватно реаговање у непознатим и 

непредвидивим околностима. Изазов је био и за нас, васпитаче и за ученике, али како ми 

васпитавамо првенствено личним примером, неопходно је да прво код себе развијемо особине, 

које желимо да изградимо код ученика. Само одвајање од породице и живот у колективном 

смештају захтева велике промене у понашању и функционисању , а ситуација епидемије 

заразне болести подразумева поштовање прописаних епидемиолошких мера , заштиту себе и 

других. Иза свега тога стоји страх, а страх изазива изузетно јак стрес. Да би се адекватно 

прошло кроз  такву ситуацију потребно је да особа буде резилијентна, тј.отпорна на стрес. 

Мени, као психологу је тај појам познат, али сам осетила потребу да повећам своја знања и 

компетенције на ову тему да бих то што боље могла да развијем код ученика. Резилијентност 

је адаптациони одговор личности, који има заштитну улогу. Није урођен, већ проистиче из 

компетенција, које се развијају и усвајају током сазревања и искуства. С обзиром да се може 

развијати и да је јако битна за адаптибилно функционисање треба јој посветити посебну 

пажњу. 

У плану ми је да кроз читање литературе, стручне сајтове и онлајн едукацију унапредим своја 

знања и способности на тему резилијентности, а ученицима то пренесем кроз саветодавни рад, 

презентације, дискусије. Као члан Тима за превенцију наркоманије и Тима за заштиту ученика 

од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања имаћу прилику да са ученицима, 

који већ имају проблем у понашању, радим на развијању резилијентности. 
 
 

Васпитна група III                                                             Васпитач: Ксенија Мијаиловић 
 

прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација, функционисање и правила живота 

у Ученичком центру 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3. Процес адаптације на нову средину +           

1.4. Ефикасно и безбедно коришћење интернета   +         

1.5. Окружење у ком су дом и школа  +          

1.6. Неговање опште и личне хигијене  +           

1.7. Долажење до потребних информација  +          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану   +         

2.2. Стратегије учења      +      

2.3. Мотивација за учење          +  

2.4. Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 

   +        

2.5. Пажња, концентрација     +       

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха         +   

2.7. Учење као процес и врсте учења  +          

2.8. Праћење тока и резултата учења       +     

2.9. Помоћ вршњака у учењу          +  

2.10. Професионални развој        +    

 

 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање, како 

   +        
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3 

видим себе 

3.2. Толеранција на фрустрацију       +     

3.3. Морал и вредности        +    

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједничког простора), хемијске 

зависности(алкохолизам, наркоманија) 

     +      

3.5. Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

        +   

3.6. Стрес и начини његовог превазилажења   +         

3.7. Ризична понашања и управљање ризицима       +     

3.8. Безбедност ученика на интернету  

(електронско насиље) 

     +      

3.9. Одговоран однос према сопственом 

здрављу(поштовање прописаних 

епидемиолошких мера)  

   +        

3.10. Развој вештина ненасилне комуникације у 

фрустрирајућим ситуацијама 

       +    

3.11. Организација слободног времена    +        

 

 

 

4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

  +         

4.2.  Конструктивна комуникација, узроци 

проблема у комуникацији 

    +       

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа 

са другима 

        +   

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

      +     

4.5. Сарадња, тимски рад          +  

4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће         +   

4.7. Активности које организује Ученички центар 

и начин учествовања у њима 

 +          

 

Лични план професионалног развоја 

 

       Током текуће школске 2022/2023. године  планирам да развијам професионалну праксу 

кроз критичко сагледавање, властита истраживања и саморефлексију, показивање спремности 

за суочавање са сталним и непредвидљивим променама света и времена у ком живимо, као и 

решавање проблема које оне доносе професији васпитача.  

       У том циљу, намеравам да  боље сагледам перспективу ученика када је у питању њихов 

однос према употреби и злоупотреби електронских медија, коришћење друштвених мрежа и 

(не)постојање свести о негативним ефектима и последицама истих.  

      Планирам да кроз одржавање различитих радионица са ученицима додатно развијем 

њихову свест и информисаност о дигиталном насиљу које је релативно нов феномен 21. века 

и да им укажем на кључне области за делотворну превенцију насиља. 
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Васпитна група IV                                                              Васпитач Алексндар Племић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржајрада Динамикарада(помесецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација, функционисање и правила живота у 

Ученичком центру у доба пандемије 

+           

 1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

 1.3. Процес адаптације на нову средину  +          

 1.4. Адолесценција и проблем одвајања од породице  +          

 1.5. Окружење у којем су дом и школа  +          

 1.6. Долажење до потребних информација      +             

 1.7. Неговање опште и личне хигијене ; значај у доба 

пандемије 

+           

 

 

 

 

2 

 2.1. Планирање учења и учење по плану    +              

 2.2. Стратегије учења              +      

 2.3. Мотивација за учење       +        

 2.4. Пажња, концентрација       +       

 2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха           +      

 2.6. Праћење тока и резултата учења    +            

 2.7. Анализа школског успеха       +         

 2.8. Помоћ вршњака у учењу        +     

 2.9. Свет занимања и тржиште рада           +   

2.10   Професионални развој        +      +  

 

 

 

 

 

 
3 

 3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – како видим 

себе 

     +        

 3.2. Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања на социјално прихватљив начин 

          +      

 3.3. Морал и вредности        +     

 3.4. Утицај масовних медија и савремених технологија 

на формирање вредности – информисање о 

пандемији Ковид - 19 

       +     

 3.5. Здрави стилови живота (јачање имуног система за 

борбу против вируса и бактерија)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        +     

 3.6. Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија)            +   

 3.7. Животне вештине: доношење одлука (решавање проблема, 

супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење) 

          +   

 3.8. Стрес и начини његовог превазилажења          +    

 3.9.  Ризична понашања и управљање ризицима            +    

 3.10.   Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда 

и насиља, безбедност у дому 

         +    

 3.11. Организација слободног времена      +          

 

 

 4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других  

    +         

 4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у          +      
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4 

комуникацији 

 4.3.  Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

    +         

 4.4.   Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

           +  

 4.5. Сарадња и тимски рад      +            

 4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће           +   

 4.7. Активности које организује Ученички центар и 

начини функционисања у њима 

    +           

 

Лични план професионалног развоја 

 

Током текуће школске 2022/2023. планирам да свој професионални развој усмерим ка 

усавршавању свога познавања страних језика, како бих био у могућности да ученицима што 

боље пренесем праве стратегије учења страних језика и пробудим им мотивацију за њихово 

учење.  

Учење страних језика може се позитивно одразити на наше и ментално здравље ученика, јер 

укључује психолошке процесе различите од оних током усвајања матерњег језика. Можда је 

највећа корист то што поспешујемо когнитивне способности и учимо да будемо истрајни. 

Учењем страног језика отвара се нова ризница знања, нпр. чар читања страног уметничког 

дела у оригиналу је непревазиђена: осетићете се ближе култури и разумећете дело на себи 

својствен начин. 

Ученицима треба предочити да познавање нових језика значи и отварање нових пословних 

прилика. Познавање страних језика сваки послодавац види као предност. У данашњем 

пословном свету све више се подразумева познавање једног или више страних језика и то може 

бити одлучујући фактор у добијању жељеног посла. 

У ери модерних технологија, врло је једноставно пронаћи квалитетне материјале за учење, 

тако и ја за своје усавршавање користим интернет – различите сајтове са материјалима за 

учење страних језика, апликације за мобилни телефон, компјутерске програме, као и пратећу 

стручну литературу. 
 
 
 

Васпитна група V                                                                Васпитач: Аксентије Васић 

 
про

г. 

под

р. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамикарада(помесецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација, функционисање и правила живота  +           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика  +           

1.3. Процес адаптације на нову средину +           

1.4. Ефикасно и безбедно коришћење интернета    +        

1.5. Окружење у ком су школа и интернат  +          

1.6. Неговање опште и личне хигијене; спречавање 

ширења заразних болести  и одговорност према 

заједници 

+           

1.7. Долажење до потребних информација  +          

 

 

2.1. Планирање учења и учење по плану  +          

2.2. Трансфер учења    +        
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2 

2.3. Стратегије учења    +         

2.4. Мотивација за учење      +       

2.5. Пажња, концентрација   +         

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.7. Праћење тока и резултата учења     +       

2.8. Помоћ вршњака у учењу        +    

2.9. Професионални развој        +    

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, 

самопоуздање, како видим себе 

     +      

3.2. Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

      +     

3.3. Морал и вредности          +  

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједничког простора у пандемијским 

условима), сексуално и репродуктивно здравље 

      +     

3.5. Развијање еколошке свести и одговорности        +    

3.6. Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

  +         

3.7. Стрес и начини његовог превазилажења   +         

3.8. Ризична понашања и управљање ризицима         +   

3.9. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља; 

      +     

3.10. Организација слободног времена         +   

3.11. Развијање културних навика         +   

3.12. Играј за живот: хемијске и нехемијске 

зависности 

      +     

 

 

 

4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

        +   

4.2.  Конструктивна комуникација, узроци проблема 

у комуникацији 

     +      

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

     +      

4.4. Конфилкти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

   +        

4.5. Сарадња, тимски рад          +  

4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће          +  

4.7. Активности које организује Ученички центар и 

начин учествовања у њима 

 +          

 
Годишњи план професионалног развоја 

 

Што се тиче годишњег плана професионалног развоја, лично усавршавање ће бити 

фокусирано на развијање еколошке свести и одговорности ученика. Начин усавршавања ће 

бити кроз стручну литературу и евентуално на неком од вебинара. Стечено знање пласираће 

се ученицима кроз индивидуални и групни рад, такође и неку од радионица и кроз филмско 
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вече на којем ће ученици моћи да виде неки од едукативних филмова, који за циљ имају 

подизање еколошке свести и одговорности и заштиту животне средине. 

 

 
  Васпитна група VI                                                             Васпитач  Александар Бошковић 
 

прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Процес адаптације на нову средину x           

1.2. Организација, функционисање и правила живота у 

Ученичком центру (одговорност према заједници) 

x           

1.3. Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

х           

1.4. Окружење у коме су дом и школа  x          

1.5. Долажење до потребних информација  x          

1.6. Одговорно понашање за време епидемије и других 

ванредних околности (ношење маски, ограничење 

кретања) 

 x          

1.7. Неговање и одржавање личне хигијене у дому   x         

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање у чења и учење по плану   x         

2.2. Метода и технике успешног учења (стратегије 

учења) 

   x        

2.3. Мотивација за учење    x        

2.4. Пажња, концентрација    x        

2.5. Радне навике, како их стећи и развијати  x          

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха      x      

2.7. Професионални развој   х         

2.8. Анализа школског успеха на полугодишту     x       

2.9. Помоћ вршњака у учењу      x      

2.10. Праћење тока и резултата учења      x      

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Здрави стилови живота (хигијена и 

остале мере превенције у току епидемије) 

x           

3.2. Осећања: емоције и емоционалне тешкоће, 

изражавање осећања на социјално прихватљив 

начин 

      x    х 

3.3. Морал и вредности         x   

3.4. Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема, супротстваљање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

   x       х 

3.5. Стрес и начини његовог превазилажења   x         

3.6. Ризична понашаа и управљање ризицима         x   

3.7. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда 

и насиља. Безбедност у дому 

      x     

3.8. Организација слободног времена     х       

3.9. Обележавање значајних датума         x   

3.10. Здравствена култура: исхрана и физичке активности          х  

3.11. Хемијске и нехемијске зависности       x     
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4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 

         x  

4.2. Конструктивна комуникација, узроци и проблеми у 

комуникацији 

      х    х 

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

         x  

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

       х    

4.5. Сарадња, тимски рад         x   

4.6. Активности које организује Ученички центар и начин 

учествовања у њима 

      x     

4.7. Неговање пријатељства и другарства        x    

 

 

Васпитна група: VII                                                         Васпитач: Ана Јаблановић 
 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Адаптација, адолесценција и проблем одвајања 

од породице 

+           

1.4 Неговање опште и личне хигијене +           

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6 Окружење у коме су школа и радна јединица  +          

             

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану  +          

2.2 Стратегије учења   +         

2.3 Мотивација за учење   +         

2.4 Пажња и концентрација    +        

2.5 Памћење и заборављање    +        

2.6 Чиниоци школског успеха и неуспеха       +     

2.7 Праћење тока и резултата учења          +  

2.8 Помоћ вршњака у учењу         +   

2.9 Професионални развој        +    

2.10 Анализа школског успеха на 

класификационим периодима 

    +       

             

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање 

   +        

3.2 Осећања, препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјаслно 

прихватљив начин 

     +      

3.3 Морал и вредности      +      

3.4 Стрес и начини превазилажења стреса   +         

3.5 Безбедност ученика на интернету        +    
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3.6 Утицај мас медија и подстицање критичног 

мишљења према њима 

        +   

3.7 Хигијена и мере превенције током епидемије     +       

3.8 Здрави стилови живота    +        

3.9 Болести зависности       +     

3.10 Организација слободног времена      +      

3.11    Ризична понашања и управање ризицима         +   

3.12    Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема 
        +   

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
  +         

4.2 Конструктивна комуникација      +      

4.3 Конфликти и решавање конфликата       +     

4.4 Сарадња и тимски рад       +     

4.5 Подршка и помоћ особама које имају потешкоће          +  

4.6 Асертивна комуникација          +  

4.7    Активности које организује Ученички центар и 

учествовање у њима 

 +          

 

         Лични план професионалног развоја 

 

У току школске године 2022/2023. планирам да се усавршавам из области „Слободно 

време ученика“.  Како је организација слободног времена од великог значаја за њихов даљи 

развој, желим да стекнем више знања како бих помогла ученицима да ово време проведу 

квалитетно и да их подстакнем на продуктивност. 

Планиранм да радом у Ликовној секцији са ученицима допринесем развоју њихове 

креативности у циљу конструктивног провођења слободног времена. Како бих тај циљ 

остварила, стицање нових знања и своје усавршавање из области уметности ћу наставити кроз 

читање стручних чланака и релевантне литературе и сарадњу са колегама. 
                           

Васпитна група:  VIII                                                            Васпитач: Ана Петровић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржајрада Динамикарада(помесецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Токомг

одине 

 

 

1 

1.1 Упознавање са домским правилницима и актима +           

1.2 Неговање опште и личне хигијене у радној 

јединици. 

+           

1.3 Адолесценција и проблеми одвајања од породице  +          

1.4 Праћење поштовања правила кућног реда  +          

1.5 Слободно време у функцији адаптације на нову 

средину 

+           

1.6 Ефикасно превазилажење стреса поводом одвајања +           

1.7 Саветодавни рад са родитељима ученика, појачани 

рад и сарадња увези превенције на covid. 

   +        

 

 

 

 

2.1 Учење као процес и врсте учења   +          

2.2 Помоћ ученицима у изради ефикасних планова 

учења 

   '+        

2.3 Разликовање активног и пасивног учења   +         

2.4 Улога и значај мотивације у процесу учења     +       
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2 
2.5 Чиниоци који ометају учење      +      

2.6 Ефикасно преслишавање       +     

2.7 Анализа школског успеха на класиф. периоду        +    

2.8 Подстицање редовног и концентрисаног учења       +     

2.9 Учење и заборављање         +   

2.10 Трансфер учења појам и врсте         +   

             

 

 

 

 

 

 
     3 

  3.1 Увиђање разлике између здравих и 

нездравих емоција 

 +          

3.2 Утицај масовних медија и савремених технологија 

на формирање вредности 

  +         

   

3.3 Разумевање важности одржавања хигијене за 

очување здравља и мере превенције од covida-a. 

     +      

3.4 Подстицање ученика да се баве рекреативним 

активностима у циљу превазилажења стреса 

       +    

3.5 Разумевање других и њихових намера и поступака       +     

    3.6 Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење 

беса. 

        +   

    3.7 Активно и пасивно коришћење слободног 

времена 

   +        

     3.8 Како рећи не вршњацима   +         

3.9 Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија)       +     

   3.10  Разумевање осећања и улоге осећања         +   

    

   3.11 

   +         

 Обука за понашање у вандредним 

ситуацијама – акценат на 

меребезбедности сузбијања ширења 

covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

  4.1 Како да говоримо и слушамо да би други желели 

да нас чују и да разговарају са нама 

    +       

   4.2  Разликовање насилне и ненасилне комуникације   +         

    4.3  Подстицање љубави према домовини          +  

    4.4  Предрасуде и стереотипи       +     

    4.5  У туђим ципелама          +  

    4.6  Подстицање тимског рада    +        

    4.7  Моји пријатељи – толеранција на фрустрацију и 

стрес, мере превенције на covid 

     +      

    4.8  Развој вештина аргументоване расправе        +    

 

Лични план професионалног развоја 

 
Током школске 2022/23. године на основу интроспекције, личног увида и разговора са 

колегама као и на основу претходног искуства планирам да свој професионални развој 

усмерим ка побољшању компетенција у оквиру саветодавног рада са ученицима 

(индивидуални разговори)  у циљу што бољег разумевања појединачних потреба и изналажења 
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најефикаснијег решења. Такође, акценат ће бити на мотивацији ученика на учешћу у 

слободним активностима које организује установа. Спортске активности, радионице, трибине, 

секције.  Развој ових компетенци планирам да остварим кроз различиту литературу, доступне 

сајтове и вебинаре.  

 

Као професор физичког васпитања водим Здравствени клуб и у оквиру рада секције планирам 

да током године укажем на важност бављења физичким и рекреативним активностима, 

исхраном, имунитетом и превенцијом. У том контексту планирам да побољшам своје 

презентационе вештине и подигнем на виши ниво. Припрема садржаја и излагање, као и 

укључивање ученика у сам процес, организација трибина, радионица, вршњачких едукација. 
 

Васпитна група IX                                                             Васпитач  Сања Дамјановић 

 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1. Организација, функционисање и правила живота у 

Ученичком центру 

+           

2. Права.обавезе и одговорности ученика +           

3. Адаптација, адолесценција и проблем одвајања од 

породица 

+           

4. Окружење у коме су дом и школа  +          

5. Неговање опште и личне хигијене +                  + 

6. Долажење до потребних информација  +                 + 

             

 

 

 

 

2 

1. Планирање учења и учење по плану   +                + 

2. Стратегије учења  +          

3. Мотивација за учење        +      

4. Пажња,концентрација        +      

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха   +         

6. Праћење тока и резултата учења     +       

7. Помоћ вршњака у учењу       +     

8. Професионални развој    +        

 

 

 

 

 

 
3 

1. Слика о себи:самоперцепција, 

самопоштовање, самопуздање-како видим 

себе 

        +         + 

2. Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, 

изражавање осећања на социјално прихватљив начин 

    +         

3. Морал и вредности        +      

4. Здрави стилови живота     +         

5. Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема 

   +        

6. Утицај мас медија и подстицање критичког 

мишљења према њима 

      +     

     7. Безбедност ученика на интернету    +        

     8. Стрес и начини његовог превазилажења            +        + 
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      9. Подстицање емпатије        +            + 

    10. Безбедно и небезбедно понашање         +   

    11. Ризична понашања и управљање ризицима        +    

    12. Организација слободног времена            +        + 

    13. Хемијске и нехемијске зависности        +     

 

 

 

 

 
4 

      1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 

        +   

      2. Конструктивна комуникација      +       

      3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

    +         

      4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

        +     

      5. Сарадња, тимски рад        +    

      6. Подршка  и помоћ особама које имају тешкоће          +  

      7. Активности које организују Ученички центар и начин 

учествовања у њима 

 +          

      8. Учење техника асертивне комуникације         +     

      9. Вршњачко насиље           +   

 
Лични план професионалног развоја 

 

     Подстакнута деловањем  нових тенденција које теже да на суптилан и сукцесиван начин 

овладају временским и личносним простором представљајући се као пожељно и друштвено 

очекивано понашање, усмерићу се током школске године на овладавање информацијама и 

боље упознавање са изазовима које доноси дух новог времена на пољу очувања 

традиционалних и духовних вредности уско повезаних са формирањем морално - карактерне 

личности као стуба здраве заједнице и друштва у целини. 

     Стицањем увида у манифестације владајућег духа савременог доба бићу у могућности да 

са ученицима вршим компаративну анализу постојећих актуелних вредности с освртом на 

традиционални вредносни систем. 

    Кроз секције које имају за циљ ангажовање ученика на пољу културне и едукативне 

садржине настојаћу да предвиђене планове реализујем, пратећи упоредо с тим чланке, 

одговарајуће сајтове, као и актуелна предавања. 

 
Лични план професионалног развоја стручног сарадника-психолога 

 

      Циљ мог професионалног личног развоја током ове школске године биће усмерен на 

факторе и начине позитивног  деловања на ментално здравље наших ученика али и запослених, 

као главног ресурса сваке радне организације.Унапређивање менталног здравља ученика и 

пружање подршке у превазилажењу различиих изазова на овом пољу препознајем као 

несумљиво најважнији задатак. Међутим, како је један од водећих трендова друштвено 

одговорних фирми  постао и рад на оснаживању запослених у циљу јачања њиховог 

задовољства, мотивисаности, грађењу позитивне атмосфере, комуникације и резилијентности 

тимова на различите изазове са којима су суочавају у радном окружењу, појавила се и моја 

лична потреба за додатном едукацијом на том пољу.  Напредовање на овим пољима планирам 

да остварим кроз што више доступних облика усавршавања попут: учешћа у различитим 

обавезним облицима стручног усавршавања у установи, праћењем релевантне литературе, 

стручних  текстова, организовањем превентивних активности за ученике.. Такође, један од 

начина постизања постављеног циља, а у складу са актуелном понудом и финансијским 



 
 

88 
 

могућностима, биће и похађање семинара, едукација, као и присуствовање стручним 

предавањима која се баве овим темама. 

 

           Лични план професионалног развоја стручног сарадника – библиотекара 

 

        У циљу унапређења личног професионалног развоја, а на основу досадашњег, 

непосредног рада са ученицима, као и у вези са реализованим васпитно - образовним и 

културним садржајима који су ученицима били презентовани у виду предавања, трибина, 

приредби са презентацијама, мишљења сам да у овој школској години, могу да унапредим свој 

професионални развој, у заједничком, тимском раду са колегама који су професори историје, 

историје уметности, географије, педагози и психолози. 

        Како је мој досадашњи рад на припремама предавања из области, историје, историје 

уметности, педагогије и психологије подразумео самостално ангажовање и проучавање  

стручне литературе, процењујем да би тимски рад био користан и потребан у раду са 

ученицима. Дакле, у обради неке теме удружити знања, искуства и стручна мишљења  

васпитача или стручног сарадника са библиотекаром. Такав заједнички рад би био 

квалитетнији и саджајнији, а ученицима можда, и занимљивији.  

             Предавање са презентацијом о сликарки Надежди Петровић које је припремљено и 

реализовано по овом моделу је одржано прошле школске године у „ Карађорђу“. Овде је био 

удружен заједнички рад професора историје уметности Дине Илић и професора српског језика 

и књижевности Мирјане Митић. На интересантан и креативан начин је приказан спој 

књижевности и сликарства, у лику, животу и уметничком остварењу знамените Српкиње коју 

је Добрица Ћосић приказао у свом роману „Време смрти“. Роман је  послужио  као јединствен  

пример симбиозе приче, цртежа и судбина човека. Приказан је живот изузетне жене: хероине, 

сестре, професорке, болничарке и страдалнице. Овом нашем заједничком раду могао је и да се 

придружи професор историје, који би осветлио неки догађај, битку или лик војсковође у 

Првом светском рату. 

         Тимски рад је применљив и у радионичарском начину презентовања неке теме, 

припремама поетских вечери или приредби. Имала сам прилику да са колегиницим и 

педагогом Данијелом Илић, пре 7- 8 година организујемо Педагошку радионицу коју смо  

осмишљавале сваке среде у периоду од 6 месеци. Изузетно значајан и квалитетан тимски рад  

који је подразумевао активно учешће ученика у дискусијама. 

           Тимски рад је могуће спровести и у неким секцијама, попут секције за рукотворине или 

новинарске. Овај рад захтева темељну припрему, истрајност, посвећеност и време, али и 

подршку управе наше установе. Похађање адекватних семинара из различитих области знања 

и проналажење литературе из области радионичарског рада, у многоме би унапредили мој, али 

и професионални развој мојих колега. 

Мирјана Митић 

 
 
 

Програм васпитног рада у РЈ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“ 
 

У току школске 2022/23. године радна јединица „Стеван Чоловић“ реализоваће све васпитне 

активности у интересу ученика. Посебан акценат биће на адаптацији нових ученика, 

побољшању школске успешности и квалитетно проведеном слободном времену. 

Oчувањe здравља и спречавањe појаве и ширења Корона вируса биће наш примарни задатак, 

у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежних 

здравствених и епидемиолошких установа. 
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ПЛАН РАДА РУКОВОДИОЦА 
 

Руководилац послује у складу са систематизацијом за ово радно место: руководи, координира 

и извршава све послове и задатке по систематизацији у оквиру радне јединице. 

 

АВГУСТ: 

• Упознавање са свим службама радне јединице и запосленима  

•  Припрема објекта за почетак школске године у складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом 

• Координација свих активности у вези са пријемом ученика 

• Распоређивање послова и радних задатака свих запослених 

• Утврђивање Кућног реда и прецизирање правила понашања у радној јединици 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

• Пријем родитеља и ученика у сврху попуне капацитета 

• Сарадња са школама у окружењу, такође ради попуне капацитета радне јединице 

• Учествовање у изради Планова и програма рада РЈ „Стеван Чоловић“ Ученичког 

центра Београд за школску 2022/23. 

• Сарадња са свим службама Ученичког центра Београд 

• Сарадња са друштвеном заједницом 

• Упућивање ученика на Кућни ред и указивање на важност очувања имовине 

Ученичког центра Београд 

• Координисани рад са васпитачима и запосленима како би адаптација ученика била 

што успешнија 

 

ОКТОБАР: 

• Састанак и формирање Ученичког парламента 

• Присуство на састанцима васпитних група 

• Анализа и разговор са васпитачима о адаптацији нових ученика 

• Увид у реализацију слободних активности 

• Контрола опште хигијене, јутарњи обиласци ученика 

• Сарадња са културним и спортским институцијама  

 

 

НОВЕМБАР: 

• Праћење и анализа успеха на I класификационом периоду 

• Увид у вођење педагошке документације 

• Праћење реализације слободних активности у радној јединици  

• Присуство стручним семинарима и предавањима 

 

ДЕЦЕМБАР: 

• Сарадња са директорима школа и разредним старешинама ученика 

• Континуирана сарадња са стручним сарадником; предлагање мера за постизање бољег 

школског успеха на првом полугодишту 
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• Рад са васпитачима на инсистирању поштовања Кућног реда и правила понашања 

ученика у радној јединици  

• Индивидуални разговори са ученицима 

 

ЈАНУАР/ ФЕБРУАР:  

• Обележавање школске славе - Свети Сава 

• Анализа успеха оствареног на првом полугодишту  

• Предлози и сугестије за унапређење васпитног рада 

 

МАРТ 

• Помоћ комисијама и тимовима у раду 

• Сарадња и договори са нутриционистом и технологом исхране 

• Праћење поштовања Кућног реда од стране ученика 

• Координација и помоћ у остваривању свих такмичења у припремама за „Домијаду“ 

 

АПРИЛ 

• Анализа успеха на III класификационом периоду, у сарадњи са васпитачима и 

стручним сарадником 

• Утврђивање мера за побољшање школске успешности након III класификационог 

периода 

• Сарадња са Ученичким парламентом; договор о уређењу дворишта (ученици, 

васпитачи и хигијеничарке) 

 

МАЈ 

• Мотивисање ученика за учење у циљу што боље школске успешности на крају 

школске године 

• Организација матурске прославе, поклон честитке, одабир матуранта године 

• Контрола опште хигијене, обиласци соба 

 

ЈУН 

• Анализа успеха на крају школске године 

• Упућивање ученика на процес раздуживања из установе 

• Учествовање у изради Извештаја о раду радне јединице „Стеван Чоловић“ 

• Формирање комисије за упис ученика за школску 2023/24. годину 

• Планови за набавку неопходног инвентара за наредну школску годину 

 

Управник, Кристина Миљковић 
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План рада васпитача са васпитном групом 

 
 
Васпитна група 1                                                                               Васпитач Весна Морачић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација,функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину +           

1.4 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

 +          

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6  Слободно време у функцији адптације на нову 

средину 

 +          

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану  +          

2.2 Методе и технике успешног учења   +         

2.3  Мотивација за учење   +         

2.4 Пажња, концентрација    +        

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.6 Праћење тока и резултата учења     +       

2.7 Помоћ вршњака у учењу     +       

2.8 Подстицање стварања радних навика   +         

2.9 Професионална орјентација        +    

 

 

 

 

 

 

3 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање,  самопоуздање  – 

Како видим себе 

   +        

3.2 Осећања:препознавање сопствених и туђих 

осећања,изражавањеосећањана социјално 

прихватљив начин 

      +     

3.3 Животне 

вештине:доношењеодлука,решавањепроблема,

супростављање притиску вршњака 

   +        

3.4 Здрави стилови живота      +      

3.5 Морал и вредности       +     

3.6 Стрес и начин његовог превазилажења   +         

3. 7  Ризична понашања и управљање ризицима       +     

3.8 Безбедно и небезбедно понашање,превенција 

повреда и насиља. Безбедност у РЈ“Стеван 

Чоловић“ 

      +     

3.9 Конструктивно решавање сукоба        +    

3.10  Бес узроци беса и стратегија за превазилажење         +   
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беса 

3.11  Развој вештина ненасилне комуникације        +    

3.12  Безбедност ученика на интернету         +   

3.13  Организација слободног времена         +   

3.14  Хигијена и мере превенције у сузбијању 

епидемија 

+           

 

 

 

 

 

4 

4.1  Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

         +  

4.2  Конструктивна комуникација,узроци проблема у 

комуникацији 

       +    

4.3 Успостављање,неговање и развијање односа са 

другима 

    +       

4.4 Конфликти,врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

      +     

4.5  Моја породица        +    

4.6  Лепо и ружно понашање.Понашање у одређеним 

ситуацијама 

     +      

4.7  Предрасуде (осуде и разумевање)         +   

4.8 Асертивна комуникација          +  

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

 

План личног професионалног развоја у школској 2022/23.год. желим да усмерим на 

континуирано усавршавање нових перспектива које доприносе квалитетнијем раду, а у циљу 

развоја унутар професионалне улоге које укључује формално и неформално искуство. 

Свој професионални развој сагледавам кроз рефлексивну праксу хоризонталног учења, 

повезивања и стручног усавршавања  ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања 

развоја ученика. 

Планирам да унапредим дигиталне компетенције употребом информатичко-комуникационих 

технологија у реализацији васпитног процеса. Такође, јачањем васпитне улоге установе кроз 

развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања.Подстицање емоционалне интелигенције ученика у сарадњи са породицом. 

Улогом здраве атмосфере као заштите од стреса, критичког мишљења и помоћи у периоду 

адаптације. 

У реализацији планираног програма може доћи до измена и допуна  проистеклих из 

различитих ситуационих потреба.                                             

                                                                                        Васпитач, Весна Морачић 

 

 

Васпитна група 2                                                                   Васпитач: Дина Илић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

бро

ј 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 
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године 

 

 

1 

1.1 Организација,функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину +              + 

1.4 Окружење у коме су  школа и РЈ“Стеван 

Чоловић“ 

+           

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6  Неговање опште и личне хигијене у Ученичком 

центру 

+               

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану    +          

2.2 Методе и технике успешног учења  +           

2.3  Мотивација за учење     +         

2.4 Пажња, концентрација       +       

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха      +        

2.6 Праћење тока и резултата учења      +        

2.7 Помоћ вршњака у учењу     +         

2.8 Подстицање стварања радних навика   +         

2.9 Професионална орјентација         +   

2.10   Анализа личног (не) успеха       +       +  

 

 

 

 

 

 

3 

3.1 Слика 

осеби:самоперцепција,самопоштовањ

е,самопоуздање –  

Како видим себе 

   +          

3.2 Осећања:препознавање сопствених и туђих 

осећања,изражавањеосећањана социјално 

прихватљив начин 

    +          + 

3.3 Животне вештине:доношење одлука,решавање 

проблема,супростављање притиску вршњака 

         +    

  3.4 Здрави стилови живота        +    

  3.5 Морал и вредности         +     

  3.6 Стрес и начин његовог превазилажења      +        

3.7  Ризична понашања и управљасње ризицима         +     

3.8 Безбедно и небезбедно понашање,превенција 

повреда и насиља.БезбедностуУченичком центру 

       +      

3. 9  Организација слободног времена  +          

3.10  Проблеми у адолесценцији, лични идентитет и 

доношење одлука 

          +    + 

3.11  Подстицање емпатије        +     +   

3.12   Критички однос према вредностима које 

формирају масовни медији и друштвене мреже 

           +  

 

 

4.1  Уважавање 

различитости,толеранција,поштовање права 

     +        
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4 

других 

4.2  Конструктивна комуникација,узроци проблема у 

комуникацији 

       +      

4.3  Успостављање,неговање и развијање односа са 

другима 

       +      

4.4 Конфликти,врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

        +     

4.5  Сарадња, тимски рад           +   

4.6  Помоћ и подршка особама које имају тешкоће            

4.7  Активности које организује Ученички центар и 

начин учествовања у њима 

        +     

4.8  Моји пријатељи, пријатељство и усамљеност           +   

 

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

С обзиром на рад са новим ученицима у РЈ „Стеван Чоловић“ у току 2022/23.године није 

могуће извршити дубљу анализу потреба ученика на почетку школске године. Увидом у 

потребе ученика намећу се питања развоја личног идентитета, решавања проблема у 

адолесценцији и то како разумевања тако и вољне компоненте решавања. Настојаћу да 

читањем литературе, блогова, разменом искустава са колегама пронађем занимљивије, 

животније приступе овим темама и питањима, да их учиним подстицајнијим за размишљање 

и разговор са ученицима.Облици и методе рада ће зависити од услова, околности и 

могућности, а сада не могу да их предвидим (нпр. предавања, радионице, практични прикази 

и сл.). 

Трудићу се да кроз рад у секцији утичем и на развијање естетског укуса и уживање у уметности 

због подизања квалитета живота ученика. 

 

                                                                                             Васпитач, Дина Илић 

 

Васпитна група 3                                                               Васпитач: Mарко Чабаркапа 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у радној јединици 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

радној јединици 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину +           

1.4 Окружење у коме су школа и радна јединица +           

1.5 Адолесенција и проблем одвајања од породице  +          

1.6 Долажење до потребних информација  +         + 

 2.1 Пажња и концентрација    +        
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2 

2.2 Планирање учења и учење по плану  +          

2.3 Мотивација у учењу     +      + 

2.4 Стратегијеучења   +         

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.6 Праћење тока и резултата учења.    +       + 

2.7 Помоћ вршњака у учењу      +      

2.8 Какопобољшати школску успешност     +       

2.9 Подстицање стварања радних навика   +         

2.10 Професионални развој         +   

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себисамоперцепција, 

самопоштовање и самопоуздање 

   +        

3.2 Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања 

     +      

3.3 Морал и вредности     +       

3.4 Здрави стилови живота         +  + 

3.5 Животне вештине: доношење одлука, 

решавање проблема,критичко мишљење 

      +     

3.6 Стрес и начини превазилажења      +     + 

3.7 Ризична понашања и управњање ризицима       +    + 

3.8 Безбедно и небезбедно понашање       +     

3.9 Организација слободног времена   +        + 

3.10 Утицај масовних медија и савремених 

технологија на формирање вредности 

         + + 

3.11 Толеранција и разумевање         +  + 

3.12 Бес,узроцибеса и стратегије запревазилажење  

беса 

        +   

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција 

поштовање права других 

    +      + 

4.2 Подршка и помоћ особама које имају тешкоће        +    

4.3 Конструктивна комуникација, узроци проблема 
у комуникацији 

      +     

4.4 Успостављање, неговање и развијање односа 

са другима 

   +        

4.5 Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

       +   + 

4.6 Сарадња у групи, тимски рад      +      

4.7 Асертивна комуникација        +    

4.8 Активности које организује радна јединица и 

начин учествовања у њима 

 +          

 

Лични план професионалног развоја васпитача 

Обзиром да су ми сви ученици нови и тек је почетак школске године,није могуће учинити било 

какву анализу која би била од значаја за њихове потребе.Увидом у потребе ученика намећу се 
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разна питања, од проблема личности,проблема у адолесценцији и њиховог понашања. 

Континуираним радом долазимо до бољег разумевања њихових поступака и 

понашања,стварамо међусобно поверење и тако њихову вољу за решавањем истих. 

Настојаћу да радом у секцијама подстичем психо физички развој ученика ради очувања 

њиховог здравља. Читањем стручне литературе и размене искуства са колегама пронађем 

занимљивије и реалније приступе овим темама и питањима, да их учиним подстицајним како 

би ученици редовно упражњавали физичку активност. Облици и методе рада ће зависити од 

услова, околности и могућности које радна јединица пружа,које у овом тренутку није могуће 

предвидети. 

 

Васпитач,проф.Марко Чабаркапа 

 

 
Васпитна група IV                                                                    Васпитач: Марина Џелетовић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација,функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Ученичком центру 

 +          

1.3 Процес адаптације на нову средину +           

1.4 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

+           

1.5 Долажење до потребних информација   +         

1.6  Изазови живота у новој средини  +          

1.7 Окружење у коме су школа и Ученички центар  +          

1.8 Неговање и одржавање личне хигијене +           

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану   +         

2.2 Методе и технике успешног учења   +         

2.3  Мотивација за учење         +   

2.4 Пажња, концентрација    +        

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха     +       

2.6 Праћење тока и резултата учења    +        

2.7 Помоћ вршњака у учењу      +      

2.8 Подстицање стварања радних навика  +          

2.9 Професионална орјентација        +    

2.10   Анализа школског успеха на 

полугодишту 

    +       

2.11 Помоћ вршњака у учењу 

 

     +      
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3 

3.1 Организација слободног времена 

 

         +  

3.2 Осећања:препознавање сопствених и туђих 

осећања,изражавање осећањана социјално 

прихватљив начин 

     +      

3.3 Животне вештине:доношење одлука,решавање 

проблема,супростављање притиску вршњака 

         +  

3.4 Здрави стилови живота   +         

3.5 Морал и вредности       +     

3.6 Стрес и начин његовог превазилажења       +     

3.7 Ризична понашања и управљање ризицима         +   

3.8 Безбедно и небезбедно понашање,превенција 

повреда и насиља.Безбедност у Ученичком 

центру 

  +         

3.9 Хемијске и нехемијске зависности        +    

3.10  Здрави стилови живота(хигијена и остале мере 

превенције) 

  +         

 

 

 

 

 

4 

4.1  Уважавање различитости,  

толеранција,поштовање права других 

      +     

4.2  Конструктивна комуникација,узроци проблема у 

комуникацији 

        +   

4.3 Конфликти,врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

      +     

4.4 Сарадња, тимски рад      +      

4.5  Активности које организује наша установа и 

начин учествовања у њима 

   +        

4.6 Неговање пријатељства и другарства 

 

       +    

 
Лични план професионалног развоја васпитача 

 

       Свој план професионалног развоја желим да усмерим на свакодневно усавршавање у 

циљу личних компетенција и односа са ученицима. 

      Намеравам да свој рад унапредим кроз стварање радних навика за учење, културним и 

моралним вредностима, безбедном и небезбедном понашању у Ученичком центру, 

конфликтима и сузбијању конфликата као и на информативно комуникационе способности у  

свом раду.   

      Планирам да програм рада буде реализован према плану и програму кроз различите 

методе и технике рада које ће зависити од услова, околности и могућноти у току године. 

 

                                                                                                Васпитач, Марина Џелетовић 
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Васпитна група V                                                                           Васпитач  Жељана Вујић 

 
 

прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај 
рада 

Динамика рада(по месецима)  

Теме 9  
10 

 
11 

 
12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација,функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права,обавезе и одговорност ученика у 

Ученичком центру 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину +           

1.4 Долажење до потребних информација  +          

1.5 Хигијена и остале мере превенције у току 

епидемије 

+          + 

1.6 Адолесценција и  процес одвајања од породице  +          

1.7 Неговање опште и личне хигијене у РЈ“Стеван 

Чоловић“ 

 +         + 

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану +           

2.2 Стратегије учења   +         

2.3 Праћење тока и резултата учења   +         

2.4 Чиниоци  школскиог успеха и неуспеха         +   

2.5 Помоћ вршњака у учењу       +     

2.6 Мотивација за учење    +        

2.7 Подстицање стварања радних навика    +        

2.8 Професионална орјентација      +      

2.9 Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 

    +     + + 

2.10 Успостављање правила заједничког 

учења 

  +         

2.11 Подстицање редовног и концентрисаног учења      +     + 

 

 

 

 

 

 

3 

3.1 Организација слободних активности  +          

3.2 Стрес и начини његовог превазилажења        +    

3.3 Подстицање емпатије    +        

3.4 Одговоран однос према властитом здрављу         +   

3.5 Конструктивно решавање сукоба      +      

3.6 Безбедност ученика на интернету       +     

3.7 Подстицање рекреативних активности ученика          +     

 3.8 Усвајање здравих навика исхране        +    

3.9 Развој вештина ненасилне комуникације        +    

3.10 Утицај вршњачких група         +   

3.11 Бес,узроци беса  и стратегије превазилажења беса          +  

 

 

4.1 Активности које организује Ученички центар и 

начини учествовања у њима 

  +         
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4 

4.2 Уважавање различитости,толеранција,поштовање 

права других 

  
 

 +       

4.3 Припрема за Домијаду      +      

4.4 Усвајање правила бонтона          +  

4.5 Организовање  такмичења у РЈ       +     

4.6 Сарадња,тимски рад         +   

4.7 Разликовање насилне и ненасилне комуникације        +    

4.8 Конструктивна комуникација,узроци проблема у 

комуникацији 

   +        

 

План професионалног развоја васпитача 

Током текуће школске 2022/2023 године,планирам да свој професионални развој усмерим  ка 

проналажењу бољих начина разумевања ученика ,њихових поступака и понашања.Намеравам 

да  усавршим и проширим рад на комуникацијским вештинама,стварању позитивне социјалне 

климе,грађењу атмосфере међусобног поверења са свим учесницима васпитно-образовног 

процеса.Планирам да у оквиру секције и тимова у сарадњи са колегама,подстичем размену 

мишљења и градим атмосферу међусобног поверења у заједничком раду.Осмишљавам 

ситуације и активности у којима се пружа могућност за примену комуникацијских вештина. 

 

                                                                                   Васпитач, Жељана Вујић 

 

Васпитна група  VI                                                  Васпитач: Љиљана Дашић 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

+           

1.2 Процес адаптације на новусредину +           

1.3 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.4 Права обавезе и одговорности ученикау радној 

јединици 

 +          

1.5 Изазови живота у новој средини  +          

1.6 Окружење у коме су школа и радна јединица  +          

1.7 Долажење до потребних информација 

 

  +         

1.8 Неговање и одржавањел ичне хигијене у 

Ученичком центру 

+           

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану   +         

2.2 Мотивација за учење         +   

2.3 Методе и технике успешног учења 

(стратегије учења) 

  +         

2.4 Пажња, концентрација    +        

2.5 Радне навике, како их стећи и развијати  +          
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2.6 Праћење тока и резултата учења    +        

2.7 Како побољшати школску успешност    +        

2.8 Чиниоци школског успеха и неуспеха     +       

2.9 Професионални развој        +    

2.10 Анализа школског успеха на 

полугодишту 

    +       

2.11 Помоћ вршњака у учењу      +      

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Животне вештине: доношење одлука, 

решавање проблема, супротстављање 

притиску вршњака 

         +  

3.2 Морал и вредности       +     

3.3 Здрави стилови живота (хигијена и остале мере 

превенције, спречавање заразне болести) 

  +         

3.4 Стрес и начин  његовог превазилажења       +     

3.5 Осећања: емоције и емоционалне тешкоће, 

изражавање осећања на социјално прихватљив 

начин 

     +      

3.6 Ризична понашања и управљање ризицима 

 

        +   

3.7 Организација слободног времена 

 

         +  

3.8 Здравствена култура: исхрана и физичке 

активности 
 

      +     

3.9 Хемијске и нехемијске зависности 
 

       +    

3.10 Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља. Безбедност ученика  на 

интернету 
 

  +         

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 
 

      +     

4.2 Конструктивна комуникација, узроци и 

проблеми у комуникацији 
 

        +   

4.3 Сарадња, тимскирад 
 

     +      

4.4 Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
 

      +     

4.5 Неговање пријатељства и другарства 
 

       +    

4.6 Активности које организује Ученички центар  

и начин учествовања у њима 
 

   +        
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Лични план професионалног развоја васпитача 
 

     У предстојећој школској 2022/2023. години, тежићу да свој професионални развој 

усмерим ка проналажењу бољих начина разумевања међу ученицима и њиховим 

поступцима. 

Намеравам да побољшам рад на стварању радних навика за учење, као и на планирању 

учења, на безбедно и не безбедно понашање, превенцију повреда и насиља ради безбедности 

у Ученичком центру. 

Распоредом сам добила задужење у Дисциплинској комисији и у Тиму за заштиту ученика од 

насиља, па ћу у складу са тим радити на побољшању компетенција на наведеним пољима. 

                                                                                 Васпитач, Љиљана Дашић 

 

 

План и програм рада РЈ „Алекса Дејовић“ 
 

 

 

У току школске 2022/23. године РЈ ''Алекса Дејовић'' планира своје активности у складу 

са потребама и структуром примљених ученика. Активности ће бити усмерене пре свега на 

побољшање школске успешности, понашања ученика и адаптацију ученика у установи уз 

подстицање свих области развоја. Васпитни рад васпитача у оквиру васпитне групе и 

слободних активности, уз подршку стручног сарадника биће усмерен на остваривање 

постављених васпитних циљева Ученичког центра Београд. 

Због специфичне епидемиолошке ситуације која се односи на болест COVID 19, 

реализација васпитног рада у свим доменима ће значајно зависити од одлука и препорука. Ове 

школске године планирана је појачана сарадња са породицама ученика, школама које ученици 

похађају, као и надлежним здравственим и епидемиолошким службама, ради пружања 

правилне и правовремене подршке свим ученицима који бораве у установи. 

 

 

 

План рада руководиоца 
 

• Управник обавља све послове и радне задатке предвиђене систематизацијом и 

одговоран је за тачно и благовремено спровођење мера и задатака 

• Реализује, одговара и контролише нормативе смештаја 

• Управник, по потреби, свакодневно учествује у решавању разноврсне проблематике 

коју намеће живот и рад ученика у РЈ 

• Управник континуирано сарађује са директором, помoћником службе за васпитни рад, 

другим руководиоцима РЈ и шефовима служби, као и свима запосленима у установи 

који су везани за рад и успех пословања РЈ ''Алекса Дејовић'' 

 

Август: 

• Припрема објекта за почетак школске године 

• Консултације, координирање рада и помоћ васпитачима и стручним сарадницима 

• Разматрање извештаја комисије за пријем ученика у радну јединицу 
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• Анализа успеха ученика на крају школске године 

• Припрема предлога о подели ученика на васпитне групе 

• Распоређивање послова и радних задатака у оквиру 40 часовне радне недеље 

• Сарадња са школама и установама чији су стипендисти у радној јединици 

• Организација пријема ученика за школску 2022-23 годину 

• Анализа рада у претходној 2021-22 школској години 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

 

Септембар: 

• Индивидуални разговори са ученицима 

• Јутарњи обиласци ученика и контрола хигијене 

• Планирање и одржавање састанака са ученицима првих разреда 

• Планирање и одржавање састанака са ученицима старијих разреда 

• Увид и надзор свих дешавања у РЈ 

• Пружање помоћи у раду секцијама, клубовима, комисијама 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Октобар: 

• Присуство састанцима васпитних група 

• Увид у реализацију слободних активности 

• Сарадња са културним и спортским институцијама 

• Процена квалитета активности васпитача и стручног сарадника 

• Индивидуални разговори са ученицима 

• Организовање рада Ученичког парламента 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Новембар: 

• Праћење и анализа успеха и остваривања Годишњег плана у првом тромесечју 

• Сарадња са школама, стипендиторима, установама 

• Контрола педагошке документације 

• Присуство стручним семинарима и предавањима 

• Контрола реализације слободних активности у РЈ 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Децембар: 

• Праћење стручне литературе 

• Обилазак васпитача и стручних сарадника, ради пружања инструктивне помоћи 

• Сарадња са директорима школа и разредним старешинама ученика 

• Организовање слободних активности 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Јануар: 

• Контрола педагошке документације васпитача 

• Индивидуални разговори са ученицима 

• Обележавање Школске славе – Свети Сава 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

 

Фебруар: 
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• Контрола васпитног рада 

• Разматрање и анализа успеха на крају првог полугодишта у сарадњи са 

координатором за васпитни рад 

• Помоћ у раду Ученичког парламента 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Март: 

• Помоћ комисијама у раду 

• Сарадња и договори са нутриционистом и технологом исхране 

• Праћење слободних активности 

• Припрема ''Домијаде'' 

• Сарадња са професорима практичне наставе из Грађевинске школе 

• Праћење стручне литературе 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Април: 

• Сарадња са школама које похађају ученици смештени у дому 

• Праћење и подстицање успеха у такмичењима – ''Домијада'' 

• Спровођење закључака и мера донетих на седницама Педагошких већа 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Мај: 

• Праћење слободних активности ученика у РЈ 

• Организовање матурске прославе, излета и екскурзија 

• Обиласци ученика по собама 

• Рад на естетском уређењу дома 

• Учешће у раду Ученичког парламента 

• Праћење и примена превенције COVID 19 

 

Јун: 

•  Анализа успеха на крају наставне године 

•  Припрема за реализацију конкурса за пријем ученика у РЈ 

•  Планови за реновирање објекта и набавку неопходног инвентара 

•  Праћење и примена превенције COVID 19 

 

У току целе године учествује у контроли и евиденцији рада васпитача, стручног сарадника 

и комплетног техничког особља. Све остале надлежности уз сагласност директора дома. 

Предлог: 

        Предлог је да се наша радна јединица реновира како би се побољшали услови за смештај 

ученика и  подигао ниво школског и општег успеха ученика. Наша РЈ има око 70 ученика 

дефицитарног занимања. Предлог је да се у склопу РЈ  адаптирају просторије које се користе 

за магацин и ставе у функцију хостела. Такође, на  рефлекторима који се налазе на нашем 

терену, променити сијалице (лед) или заменити саме рефлекторе, како би уштедели на 

електричној енергији. План је да у мају месецу идемо организовано на промовисање наше 

установе путем разговора и презентације наше установе у основним школама у Србији. 
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ПЛАН РАДА ВАСПИТАЧА СА ВАСПИТНОМ ГРУПОМ 
 

 
Васпитна група: I                                                       Васпитач: Александра Антонијевић 

 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Установи 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

установи 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину  +          

1.4 Окружење у коме су школа и установа +           

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6 Неговање опште и личне хигијене у установи +          + 

1.7 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

+           

1.8 Слободно време у функцији адаптације на нову 

средину 

 +          

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану  +          

2.2 Стратегије учења   +         

2.3 Мотивација за учење   +         

2.4 Пажња и концентрација      +      

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.6 Праћење тока и резултата учења     +       

2.7 Помоћ вршњака у учењу      +      

2.8 Професионални развој         +   

2.9 Учење као процес и врсте учења       +    + 

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање и самопоуздање 

       +    

3.2 Осећања: препознавање сопствених и туђих, 

изражавање осећања 

  +         

3.3 Морал и вредности      +      

3.4 Здрави стилови живота: исхрана, физичка 

активност, ментално здравље 

      +    + 

3.5 Хемијске зависности: алкохолизам и 

наркоманија 

      +     

3.6 Животне вештине доношење одлука, решавање 

проблема, критичко мишљење 

        +   

3.7 Стрес и начин његовог превазилажења      +      

  3.8 Ризична понашања и управљање ризицима        +    

  3.9 Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља 

       +    

  3.10 Организација слободног времена         +   

  3.11 Подстицање емпатије          +  

 

 

  4.1 Уважавање различитости, толеранција     +        

  4.2  Конструктивна комуникација, узроци проблема    +        
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4 

у комуникацији 

  4.3 Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

  +         

  4.4 Конфликти, стилови и поступања        +     

  4.5 Сарадња и тимски рад          +  

  4.6 Подршка и помоћ особама које имају 

потешкоће  

    +       

  4.7 Активности које организује дом и начини 

учествовања у њима 

          + 

  4.8 Предрасуде, неговање толеранције          +  

 

 

 

Лични план професионалног усавршавања 

 

Током текуће 2022/2023. године, планирам да свој професионални развој усмерим ка 

проналажењу бољих начина да се разумеју ученици и њихови поступци. Усмерење ће тежити 

ка побољшању интеракције са ученицима и бољем разумевању емоција и понашања ученика, 

ослушкујући њихове основне емотивне потребе уз адекватно реаговање на њих. 

 Учећи од искуснијих колега, читањем  адекватне литературе и свакодневним 

залагањем тежићу да остварим задате циљеве.  

Као професор француског језика, планирам да, заједно са колегама у литерарној 

секцији радим на побољшању вербалног изражавања ученика. Кроз анализу текстова и 

размену мишљења на радионицама тежићу да помогнем ученицима да напредују у школи и 

постигну што бољи успех. Све своје компетенције тежићу да усмерим ка остварењу 

индивидуалних и заједничких тежњи да ученицима буде омогућен што бољи боравак у 

установи и напредак у школи.  

       Александра Антонијевић, васпитач 

 

 
Васпитна група:  II                                                                    Васпитач:  Јелена Шејић 

 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила 

живота у Ученичком центру 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

Установи 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину +          + 

1.4 Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

 +          

1.5 Окружење у коме су школа и РЈ +           

1.6 Долажење до потребних информација +          + 

1.7 Неговање опште и личне хигијене у Установи  +         + 

1.8 Слободно време у функцији адаптације на нову 

средину 

  +         

 

 

 

2.1 Планирање учења и учење по плану   +         

2.2 Учење као процес и врсте учења  +          

2.3 Методе и технике успешног учења     +       
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2 

2.4 Мотивација у учењу    +        

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +       + 

2.6 Праћење тока и резултата учења.      +      

2.7 Памћење и заборављање       +     

2.8 Пажња, концентрација       +    + 

2.9 Професионални развој        +    

 
 
 
 

3 
 
 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, 

самопоуздање – Како видим себе 

  +         

3.2 Подстицање емпатије       +      

3.3 Морал и вредности          +  

3.4 Здрави стилови живота (хемијске и нехемијске 

зависности) 

   +       + 

3.5 Животне вештине: доношење одлука, 

решавање проблема, критичко мишљење 

       +    

3.6 Стрес и начини превазилажења         +   

3.7 Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља 

    +       

3.8 Организација слободног времена  +         + 

3.9 Учење техника и контроле беса       +     

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

  +        + 

4.2 Конструктивна комуникација, узроци проблема 
у комуникацији 

        +   

4.3 Успостављање, неговање и развијање односа 

са другима 

         +  

4.4 Моја породица      +      

4.5 Конфликти, врсте и стилови поступања у 
конфликтима 

   +       + 

4.6 Сарадња, тимски рад     +       

4.7 Активности које организује Установа и начин 

учествовања у њима 

      +     

4.8 Подршка и помоћ особама које имају тешкоће         +   

4.9 Учење техника асертивне комуникације        +   + 

 

Годишњи лични план професионалног развоја 

 

 Током школске 2022/2023. године планирам да свој професионални развој усмерим ка 

проналажењу бољих начина да се разумеју ученици, њихови поступци, разлози због којих 

нешто раде и говоре. У том циљу, намеравам да побољшам и проширим рад у области вештина 

комуникације и превенцији дискриминације кроз праћење литературе, семинара и кроз 

сарадњу са колегама. 

 Као професор историје планирам да у оквиру рада историјске секције организујем 

радионице и дебате, да развијам отвореност ка новом, односно за ново – за себе и друге и 

преносим знања ученицима (подучавање). 

Такође ћу радити и на покретању и вођењу различитих активности: мале школе неге, 

лепоте тела и душе у циљу подстицања ученика ка здравим стиловима живота, неговања 

физичке активности и медитације (јога). 

 Распоредом сам добила задужење у Комисији за накнаду штете, па ћу у складу са тим 

радити на поштовању домских правила и етике, старати се о очувању животне средине и 

домске околине и превенцији проузроковања материјалне штете. 

  



 
 

107 
 

        Јелена Шејић, васпитач 

 
Васпитна група:  III                                                           Васпитач: Нина Вукићевић 

 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила живота у 

Установи 

+           

1.2 Права,обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3 Процес адаптације на нову средину  +          

1.4 Окружење у којем су школа и РЈ +           

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6 Неговање опште и личне хигијене у РЈ +          + 

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану  +          

2.2 Стратегије учења   +         

2.3 Мотивација за учење    +        

2.4 Пажња, концентрација       +     

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.6 Праћење тока и резултата учења    +       + 

2.7 Помоћ вршњака у учењу         +   

2.8 Професионални развој      +      

2.9 О  памћењу и заборављању        +    

2.10 Анализа школског успеха          +  

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање 

  +         

3.2 Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

    +       

3.3 Морал и вредности      +      

3.4 Здрави стилови живота     +       

3.5 Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

  +         

3.6 Стрес и начини његовог превазилажења         +   

3.7  Ризична понашања и управљање ризицима         +   

3.8 Безбедно инебезбедно понашање, превенција повреда 

и насиља 
         +  

3.9 Организација слободног времена       +     

3.10 Превенција полно преносивих болести    +        

3.11 Болести зависности – хемијске и нехемијске 

зависности 
        +   

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
        +   

4.2 Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникцији 
       +    

4.3 Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
 +          

4.4 Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
         +  

4.5 Сарадња, тимски рад          +  
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4.6 Подршка и помоћ особама које имају тешкоће   +         

4.7 Активности које организује Ученички центар и 

начини учествовања у њима 
  +         

4.8 Моји пријатељи (неговање пријатељства и 

другарства) 
   +        

 

Лични план професионалног развоја 

 

  Лични план стручног усавршавања је усмерен ка додатном стицању знања из области 

хемијских зависности (наркоманија, алкохолизам) због укључивања у рад Тима за борбу 

против злоупотребе дрога међу ученицима. Усавршаваћу се путем књига посвећеним овој 

теми, on line предавања. Такође, укључивањем у рад Здравствене секције планирам активности 

у циљу превенције ризичних понашања. Спајањем ове две секције кроз наредну школску 

годину акценат би био стављен на: изучавање врста болести зависности, најбољих начина 

превенције и како ученицима пренети знања о опасностима везаним за пороке као и 

промовисање здравих стилова живота. 

       Нина Вукићевић, васпитач 

 

 
Васпитна група: IV                                                                Васпитач: Маријана Шешић 

 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација, функционисање и правила 

живота у установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у 

установи 

+           

1.3. Процес адаптације на нову средину  +          

1.4. Окружење у коме су школа и радна јединица +           

1.5. Долажење до потребних информација  +          

1.6. Адолесценција и проблем одвајања од 

породице 

 +          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану    +        

2.2. Стратегије учења  +          

2.3. Мотивација за учење   +        + 

2.4. Пажња, концетрација    +        

2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха     +       

2.6. Праћење тока и резултата учења        +    

2.7. Помоћ вршњака у учењу         +   

2.8. Подстицање стварања радних навика       +     

2.9. Како побољшати школску успешност         +   

2.10. Професионални развој        +    

 

 

 

 

 

 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање и самопоуздање 

      +     

3.2. Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

   +        

3.3. Морал и вредности      +      

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка   +        + 
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3 активност, ментално здравље, хигијена (лична 

и хигијена заједничког простора) 

3.5. Животне вештине: доношење одлука, 

решавање проблема, супротстављање 

притиску вршњака, критичко мишљење 

   +        

3.6.   Стрес и начин његовог превазилажења        +    

3.7.   Ризична понашања и управљање ризицима      +      

3.8.   Безбедно и небезбедно понашање, превенција  

  повреда и насиља 

       +    

3.9. Организација слободног времена          + + 

3.10. Утицај масовних медија и савремених   

  технологија 

         +  

3.11. Толеранција и разумевање   +         

3.12. Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење         +  + 

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција,  

  поштовање права других 

    +       

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема 

  у комуникацији 

     +      

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

  другима 

  +         

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у  

  конфликтима 

        +   

4.5. Сарадња, тимскирад       +     

4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће      +      

4.7. Активности које организује установа и начин 

  учествовања у њима  

+           

4.8. Асертивна комуникација          +  

 

 

Годишњи лични план професионалног развоја 

 

Током текуће школске 2022/2023. године, планирам да свој професионални развој 

усмерим ка проналажењу бољих начина да се у склопу превентивних активности ученици 

информишу о штетном утицају алкохолa, дувана и психоактивних супстанци на психофизички 

развој адолесцената. У том циљу, намеравам да побољшам и проширим рад на истраживању 

болести зависности.  

Као професор страног језика, али и неко ко је недавно завршио преквалификацију у 

Зуботехничкој школи, у којој доминирају медицински предмети, моје интересовање се огледа 

у томе како да помогнем ученицима у очувању здравља. Планирам да, заједно са колегиницом 

у Здравственој секцији, организујем предавања и радионице на тему хемијских зависности, а 

све у циљу њихове превенције. 

Маријана Шешић, васпитач 

 

 

Васпитна група: V                                                  Васпитач: Ивана Вељашевић 
 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1.1. Упознавање ученика са институцијом дома 9           

1.2.  Права, обавезе и одговорности ученика у дому 9           
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1 
1.3. Процес адаптације на нову средину 9           

1.4. Окружење у коме су шкпла и дом 9           

1.5. Слободно време у функцији адаптације на нову 

средину 

 10          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану  10          

2.2. Методе и технике успешног учења  10          

2.3. Стратегије учења   11         

2.4. Мотивација за учење    12        

2.5. Праћење тока и резултата учења     1       

2.6. Помоћ вршњака у учењу      2      

2.7. Чиниоци школског учења       3     

2.8. Пажња, концентрација        4    

2.9. Професионални развој         5   

2.10 Како побољшати успех          6  

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи  10          

3.2. Осећања    12        

3.3. Морал и вредности       3     

3.4. Здрави стилови живота          6  

3.5. Сексуална обавештеност         5   

3.6. Масовни медији 

 

    1       

3.7. Решавање проблема   11         

3.8. Супротстављање притиску вршњака  10          

3.9. Стрес   11         

3.10. Ризична понашања    12        

3.11. Доношење одлука      2      

3.12. Превенција насиља      2      

3.13. Слободно време         4    

3.14. Бес       3     

 

 

 

 

 
4 

4.1. Толеранција према разликама   11         

4.2. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

   12        

4.3. Конфликти       3     

4.4. Конструктивна комуникација       3     

4.5. Сарадња и тимски рад         5   

4.6. Прадрасуде и стереотипи     1       

4.7. Породица      2    6  

4.8. Међулична наклоност, младелачка љубав        4    

4.9. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће         5   

 

 

Лични план професионалног развоја за школску 2022/ 2023.годину 

 

 

                  Анализирајући сопствени рад током претходне школске године  идентификовала 

сам одређене недостатке у раду који се тичу сопствених компетенција.У том смислу ,планирам 

да унапредим компетенције за професионални приступ пракси тако што ћу проширити знања 

о прописима и упутствима који уређују систем образовања и васпитања, ученички стандард и 

васпитни рад у дому ученика,организацији рада установе и  елементима демократске културе 

установе. 
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               Што се тиче компетенција за пружање подршке ученицима планирам да свој 

професионални развој усмерим ка јачању сопствених компетенција  потребних за оснаживање 

ученика  за социјалну интеграцију.У том циљу планирам да побољшам и проширим рад на 

јачању грађанске свести , друштвене одговорности и активизма код ученика и ,пре свега, 

развијању критичког мишљења.Како бих остварила план,потребна су ми додатна знања  и 

вештине из дате области која планирам да унапредим и стекнем коришћењем стручне 

литературе и укључивањем у активности организација цивилног друштва. 

                 Као васпитач имам позитиван став према преиспитивању и унапређивању сопствене 

праксе као и према концепту целоживотног учења. 

                 Распоредом сам добила задужење за рад у ликовниј секцији и као дипломирани 

историчар уметности сматрам да имам довољно знања и компетенција за потребе  

исте.Такође,добила сам и задужење за у Дисциплинској комисији ,па ћу у складу са тим радити 

на побољшљњу компетенција на том пољу. 
 
 

Ивана Вељашевић, васпитач 

 

 

Васпитна група: VI                                                    Васпитач:  Шћепановић Блажо 

 

 

пр

ог. 

по

др. 

ре

д. 

бр

ој 

Садржај рада Динамика рада (по 
месецима) 

 

Теме 9 1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1. Организација и функционисање и правила живота 

у Ученичком центру. 

x           

2. Права, обавезе и одговорност ученика у Установи x           

3. Процес адаптације на нову средину 

 

  x         

4. Окружење у коме су школа и РЈ.. 

 

x           

5. Долажење до потребних информација. 

 

x           

6. Адолесценција и проблем одвајања од породице.      x      

7. Права младих.      x      

 

 

 

 

2 

1. Планирање учења и учење по плану.  x          

2. Стратегија учења..   x         

3. Мотивација за учење.    x        

4. Пажња, концетрација.     x       

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха.      x      

6. Праћење тока и резултата учења.       x     

7. Помоћ вршњака у учењу.       x     

8. Подстицање, стварање радних навика.        x    

9. Како побољшати школску успешност.        x    

 

 

 

 

 

 

1. Слика о себи, самоперцепција, 

самопоштовање. 

 x          

2. Осећања:препознавање споствених и туђих 

осећања, изражавање  

Осећања на социјално прихватљив начин 

 x          

3. Морал и вредности.   x         



 
 

112 
 

3 4. Здрави стилови живота: исхрана, физичка 

активност,ментално 

здравље, хигијена. 

 

   x      x  

5. Животне вештине:доношење одлука, решавање 

проблема, супростављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

   x        

6. Стрес и начин његовог превазилажења.     x       

7. Ризично понашање и управљање ризицима.       x     

8. Безбедно и небезбедно понашање, првенција 

повреда и насиља 

       x    

9. Организација слободног времена. 

 

       x    

10. Утицај масовних медија и савремених технологија 

на формирање вредности 

 

        x   

11. Хемијска и нехемијска зависност.         x   

12. Бес,узроци беса и стратегија превазилажења.          x  

 

 

 

 

 

4 

1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других. 

 x          

2. Конструктивна комуникација, узроци проблема 

у комуникацији. 

  x         

3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима. 

 

   x        

4. Конфликти, врсте и поступање у конфликту. 

 

     x      

5. Сарадња, тимски рад       x     

6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће.        x    

7. Активности које организује дом и начин 

учествовања у њима. 

       x    

8. Асертивна комуникација.          x  

 

Годишњи план личног професионалног развоја 

 

Током текуће школске 2022/2023. године планирам да свој професионални развој 

континуирано наставим као и у претходним годинама. То јест,  да проширујем своју едукацију 

из области физичке културе и спорта. С обзиром да је то моја базична струка, а такође и 

предмет мог личног интересовања наставићу своје усавршавање кроз читање стручне 

литературе, слушањем предавања  преко интернета као и поткаста познатих спортских тренера 

из различитих спортских грана.  

  Блажо Шћепановић, васпитач 
 
 

Васпитна група: VII                                           Васпитач:  Татјана Кнежевић  
 
 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 1.1 Упознавање ученика са радном јединицом и 

стварање услова за учење  

+           
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1 

1.2 Организација, функционисање и правила живота у 

Установи  

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину  +           

1.4 Права, обавезе и одговорности ученика у Установи  +           

1.5 Окружење у којем су школа и радна јединица   +          

1.6 Долажење до потребних информација   +         + 

1.7 Неговање опште и личне хигијене у РЈ           + 

1.8 Адолесценција и проблеми одвајања од породице    +         

1.9 Слободно време у функцији адаптације на нову 

средину  

  +         

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану    +         

2.2 Стратегија учења   +          

2.3 Мотивација у учењу    +       + 

2.4 Пажња и концетрација      +      

2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха        +    + 

2.6 Праћење тока и резултата учења      +      + 

2.7 Помоћ вршњака у учењу        +     

2.8 Професионални развој         +    

2.9 Учење као процес и врсте учења        +    

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себи; самопоуздање, 

самопоштовање, самоперцепција 

    +       

3.2  Осећања: изражавање осећања; препознавање 

сопствених и туђих осећања  

         +  

3.3 Морал и вредности        +     

3.4 Здрави стилови живота - животне вештине          +   

3.5 Хемијске зависности, алкохолизам и наркоманија         +   

3.6 Стрес и начини превазилажења     +        

  3.7   Ризична понашања и управљање ризицима           +  

  3.8   Безбедно и небезбедно понашање у радној јединици         +    

  3.9   Организација слободног времена          +   

 3.10   Подстицање емпатије           + + 

 

 

 

 

 
4 

  4.1   Уважавање различитости, толеранција    +         

  4.2  Узроци проблема у комуникацији, конструктивна 

комуникација 
      +     

  4.3   Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
   +        

  4.4   Конфликти, врсте и стилови; начини поступања у 

конфликтима  
        +   

  4.5   Сарадња у групи и тимски рад       +      

  4.6   Подршка и помоћ особама са тешкоћама     +        

  4.7   Активности које организује Установа и начини 

учествовања у њима 

 +          

  4.8   Асертивна комуникација       +     + 

 

Лични план професионалног развоја 

 

Током школске 2022/23. године намеравам да се у сегменту личног професионалног 

развоја усавршим у следећим областима: 

 • Боље разумевање социјалних, културних и емоционалних разлика међу 

ученицима кроз трибине, дебате и квиз знања и вештина 

 • Побољшање конструктивних поступака у решавању конфликтних ситуација 

 • Повећање нивоа аспирације код ученика ради постизања бољих резултата 
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 • Осмишљавање активности којима би се пружила могућност за примену 

комуникацијских вештина  

Усавршавање ће се одвијати кроз праћење савремене стручне литературе, вебинара из 

поменутих области и сарадњу са стручним сарадницима и колегама.  

 

       Татјана Кнежевић, васпитач 
 
 

Васпитна група: VIII                                                           Васпитач: Слободанка Марић 
 
 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација, функционисање и правила живота у 

установи 
+          + 

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у установи +    +     + + 

1.3 Процес адаптације на нову средину  +          

1.4 Долажење до потребних информација  +           

1.5 Окружење у коме су школа и дом +           

1.6 Адолесценција и проблем одвајања од породице +          + 

1.7 Ефикасно и безбедно коришћење интернета       +    + 

 

 

2 

 

 

2.1 Планирање учења и учење по плану   +          

2.2 Учење као процес и врсте учења    +        

2.3 Стратегије учења   +         

2.4 Мотивација за учење        +     

2.5  Пажња и концентрација       +    + 

2.6 Чиниоци школског успеха и неуспеха     +       

2.7 Помоћ вршњака у учењу       +     + 

2.8 Праћење тока и резултата учења   + +    + + + + 

2.9 Професионални развој         +   
 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање и 

самопоуздање 

  + +       + 

 
 

3.2 Осећања: препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања 

   +        

 

3.3 Морал и вредности      +      
 

3.4 Подстицање емпатије    +     +  + 
 

3.5 Здрави стилови живота у време епидемије      +     + 

3 3.6 Животне вештине: доношење одлука, решавање 

проблема, критичко мишљење 

         +  

 

3.7 Стрес и начини превазилажења       +    + 
 

3.8 Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење 

беса 

       +   + 

 

3.9 Хемијске зависности, сексуално и репродуктивно 

здравље 

        +   

+ 
 

3.10 Организација слободног времена   +        + 
 

4.1 Уважавање различитости, толеранција   +        + 

4.2 Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

коуникацији 

        +   

4.3 Успостављање, неговање и развијање односа  са 

другима 

         +  

4.4   Моја породица      +      

4.5 Конфликти, врсте и стилови поступања у    +       + 
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конфликтима 

4.6   Сарадња у тиму       +     

4.7 Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима 

 +     +     

4.8   Подршка и помоћ особама које имају тешкоће          +  

4.9   Учење техника асертивне комуникације        +   + 

 
 

Годишњи лични план професионалног развоја 

 

 У школској 2022/2023. години планирам да свој професионални развој усмерим ка 

стицању знања и вештина из области педагогије и психологије, о новијим техникама учења, 

унапређењу комуникацијских вештина, тимском раду, превенцији насиља, злостављања и 

занемаривања, превенцији дискриминације, сарадњи са родитељима ученика који имају 

проблеме, употреби ИКТ у раду. 

 У складу са задужењима која су ми додељена у радној јединици, радићу на превенцији 

насиља  и злостављања, заједно са стручним сарадником, организовањем радионица, трибина 

након пројекције едукативних филмова, ширити свест о значају заштите животне средине и 

домске околине организовањем акција на нивоу радне јединице, ширењу акције „Чеп за 

хендикеп“, подстицања емпатије и помоћи другима организовањем предавања у радној 

јединици. Подстицаћу самоиницијативу ученика и пружити подршку у спровођењу акција у 

радној јединици, израдом презентација, анкета и других активностима неговати здраве стилове 

живота, организовањем одређених активности у сарадњи са осталим радним јединицама 

радити на развоју осећаја припадности установи. 

 Планирано стручно усавршавање у установи: реализација тема и присуство излагањима 

на Педагошком већу, презентација семинара, стручне литературе, затим реализовањем и 

присуством практичним приказима, радионицама, трибинама и дебатама.  

 Планирано стручно усавршавање ван установе: у зависности од тога које семинаре 

Установа буде организовала.  

       Слободанка Марић, васпитач 
 
 

Васпитна група: IX                                                            Васпитач: Немања Марковић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Упознавање ученика са Установом  и стварање 

услова за учење 

+           

1.2. Организација, функционисање и правила живота у 

Установи 

+           

1.3. Права, обавезе и одговорности ученика у Установи +           

1.4. Процес адаптације на нову средину +           

1.5. Долажење до потребних информација  +          

1.6. Окружење у коме су школа и РЈ  +          

 

 

 

 

2 

2.1. Пажња и концентрација            

2.2. Планирање учења и учење по плану   +         

2.3. Методе и технике успешног учења (стратегије 

учења) 

           

2.4. Мотивација у учењу  +          

2.5. Стратегија учења  +          

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични,   +         
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средински, школски) 

2.7. Праћење тока и резултата учења    +        

2.8. Анализа школског успеха на квалификационим 

периодима 

    +       

2.9. Помоћ вршњака у учењу   +         

2.10 Учење, памћење и заборављање – фазе 

и активности 

      +     

2.11 Помоћ у професионалној оријентацији         +   

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Хигијена и остале мере превенције у току 

епидемије 

   +        

3.2. Емоције и емоцијалне тешкоће   +         

3.3. Одговорно понашање за време епидемије и других 

ванредних околности 

   +        

3.4. Здрави стилови живота       +     

3.5. Прихватање личних проблема и животних криза        +    

3.6. Морал и вредности         +   

3.7. Хемијске и нехемијске зависности    +        

3.8. Стрес и начини његовор превазилажења      +      

3.9. Ризична понашања и управљање ризицима      +      

3.10 Безбедност ученика на интернету        +    

3.11 Здрави стилови живота          +  

3.12 Организација слободног времена      +      

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
      +     

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 
       +    

4.3. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
      +     

4.4. Моји пријатељи            

4.5. Сарадња и тимски рад            

4.6. Учење техника асертивне комуникације          +  

 
 

Лични план професионалног развоја 

 

План индивидуалног усавршавања за текући школску годину видим кроз призму 

стицања нових сазнања у вези са емоцијама, емоционалним сазревањем, препознавањем 

сопствених и туђих емоција, што би ми помогло у унапређењу рада са ученицима, бољем 

схватању и адекватном препознавању проблема са којима се сусрећу у циљу адекватне 

превенције и што боље и ревносније сарадње са стручним сарадницима.  

Напредак у датом контексту могућ је путем литературе, стручних семинара, разговора 

са педагозима разних профила и степена стручности, психолозима и у крајњој инстанци - 

психијатрима. 
 
 

Васпитна група:X                                                               Васпитач: Данило Шћекић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1.1 Организација, функционисање и правила живота 

у установи 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорност ученика у +           
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1 
установи 

1.3 Процес адаптације на нову средину +           

1.4 Окружење у коме су школа и дом +           

1.5 Долажење до потребних информација  +          

1.6 Ефикасно и безбедно коришћење интернета   +         

 

 

 

 

2 

2.1 Планирање учења и учење по плану  +         + 

2.2 Стратегија учења  +          

2.3 Мотивација за учење   +         

2.4 Помоћ вршњака у учењу     +       + 

2.5 Пажња, концентрација   +         

2.6 Чиниоци школског успеха и неуспеха      +      

2.7 Праћење тока и резултата учења   +  +   +   + 

2.8 Подстицање стварања радних навика    +       + 

2.9 Професионални развој         +   

 

 

 

 

 

 
3 

3.1 Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

види мсебе? 

      +     

3.2 Осећања: препознавањесопствених и 

туђихосећања, изражавање осећања на 

социјално прихватљив начин 

         +  

3.3 Морал и вредности   +         

3.4 Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена (лична и 

хигијена заједничког простора) 
 

    +       

3.5 Животне вештине: доношење одлука, решавање, 

супротстављање притиску вршњака, критичко 

мишљење 

         +  

3.6 Стрес и начин његовог превазилажења    +        

3.7 Ризична понашања         +   

3.8 Организација слободног времена  +         + 

3.9 Емпатија и емоционална интелигенција      +      

3.10 Љубав и заљубљивање        +    

3.11 Бес узроци беса и стратегије за превазилажење беса         +   

 

 

 

 

 
4 

4.1 Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

         +  

4.2 Конструктивна комуникација, узроци роблема 

у комуникацији 

   +        

4.3 Успостављање, неговање и развијање односа 

са другима 

     +      

4.4 Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

     +      

4.5 Сарадња, тимскирад       +    + 

4.6 Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима 

      +     

4.7 Предрасуде и стереотипи         +   

4.8 Учење техника асертивне комуникације       +     

4.9 Усвајање правила бон тона        +    

4.10 Моји пријатељи 

 
      +     
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Лични план професионалног развоја 

 

Током текуће школске 2022/2023. године планирам да свој професионални развој усмерим 

каедукацији ученика о позитивнимефектима физичке активности на психички и физички 

развој појединца, како би се оспособили за активан и одговоран однос према себи и другима. 

У том циљу, намеравам да проширим рад на истраживању утицаја који спорт има на смањење 

стреса и развој социјалне интелигенције ученика. 

Као професор спорта и физичког васпитања, планирам да анимирам што већи број ученика да 

се прикључе и ангажују у одбојкашкој секцији и секцији пливања, кроз организовање турнира, 

екукација, трибина и да тиме допринесем јачању њиховог психо-физичког стања. 

Распоредом сам добио задужење у Комисији за штету, те ћу у складу с тим радити на 

побољшању компетенција на том пољу.  

       Данило Шћекић, васпитач 

 

 

Васпитна група: XI                                                                    Васпитач: Јована Јелић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима) 

Теме 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Упознавање ученика са Домом и стварање 
услова за учење 

+           

1.2 Организација, функционисање и правила 
живота у дому 

+           

1.3 Права, обавезе и одговорности ученика у дому +           

1.4 Процес адаптације на нову средину +          + 

1.5 Окружење у коме су школа и дом  +          

1.6 Долажење до потребних информација  +         + 

1.7 Ефикасно и безбедно коришћење интернета        +   + 

 

 

 

 

2 

2.1 Пажња и концентрација  +          

2.2 Планирање учења и учење по плану  +          

2.3 Методе и технике успешног учења   +          

2.4 Мотивација у учењу  +         + 

2.5 Стратегије учења  +          

2.6 Чиниоци школског успеха и неуспеха    +   +      

2.7 Праћење тока и резултата учења.       +     + 

2.8 Помоћ вршњака у учењу  +         + 

2.9 Професионални развој        +    

 

 

 

 

 

 

3 

3.1 Слика о себи самоперцепција, 
самопоштовање и самопоуздање 

        +   

 

3.2 осећања: препознавање сопствених и туђих 
осећања, изражавање осећања 

     +      

3.3 Морал и вредности         +   

3.4 Здрави стилови живота       +     

3.5 животне вештине: доношење одлука, решавање 
проблема,критичко мишљење 

      +     

3.6 Стрес и начини превазилажења        +   + 

3.7 Ризична понашања       +    + 
3.8 Безбедно и не безбедно понашање         +   
3.9 превенција повреда и насиља         +  + 
3.10 Организација слободног времена     +      + 
3.11 подстицање развијање креативности   +        + 
4.1 Уважавање различитости, толеранција          +  
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4 

4.2 Подршка и помоћ особама које имају тешкоће          +   

4.3 Конструктивна комуникација, узроци проблема 
у 
комуникацији 

       +    

4.4 Успостављање, неговање и развијање односа 
са другима 

       +    

4.5 Конфликти, врсте и стилови поступања у 
конфликтима 

  +         

4.6 Сарадња у групи, тимски рад  +          
4.7 предрасуде , неговање толеранције     +       

4.8 Активности које организује дом и начин 
учествовања у њима 

  
 

        + 

 

Годишњи план професионалног развој 

 

Водећи се филозофијом умних и учених људи да је лични, па тиме и професионални, развој 

перманентан и неопходан, планирам да се тиме руководим у текућој школској години. 

Испитујући своје професионалне компентенције, током дугогодишње праксе и искуства, 

спознала сам да би, ове године, мом професионалном сензибилитету и мањку искуства, било 

неопходно присуствовање Конференцијама домова ученика средњих школа. Иновације које се 

тамо чују, искуства из праксе у  посредном и непосредном раду, професионалном развоју, 

секцијама које колеге воде и презентују је веома значајно и мени би лично користило у 

сопственом професионалном развоју. Као професионалну ''слабост'' сматрам и своју 

стидљивост и трему од јавног наступа и говорништва, што бих честим јавним излагањем, на 

скуповима овог тима,  допринело јачању самопоуздања и смањеној треми од јавног наступа. 

Такође, услов присуствовања таквим Конференцијама, изискује и писање радова, прављење 

постера и презентација, што не спада у домен професионалних квалитета који би задовољили 

моје личне критеријуме, те бих, учествовањем на оваквим скуповима, значајно унапредила и 

те професионалне компетенције.  

Радом у секцијама (фотографија и сарађивање са уредништвом културног и забавног 

програма) планирам да наставим, и у овој школској години, са иновативним идејама, од 

општег значаја за ученике и доприношењу позитивне афирмације нашег Ученичког центра. 
 

 
 

Лични план професионалног развоја стручног сарадника (педагога) 

 

 

Током школске 2022/23. године лични план стручног усавршавања кретаће се у смеру 

ојачавања компетенција у оквиру подршке ученицима који испољавају проблеме у понашању.  

Узимајући у обзир специфичности и потребе РЈ у којој ћу обављати своје радне задатке, 

мишљења сам да је одабир правца усавршавања сасвим адекватан.  

Планирам да свој професионални развој у оквиру подршке ученицима који испољавају 

проблеме усмерим ка: 

-  Јачању компетенција за препознавање ученика којима је потребна додатна подршка 

и помоћ и рад на отклањању педагошких узрока тих проблема 

- Планирању и реализацији садржински различитих превентивних активности  

у циљу превенције ризичних понашања  
 

Своје стручно усавршавање реализоваћу кроз: праћење стручне педагошке литературе 

и савремених тенденција у васпитању и образовању, присуство вебинарима и семинарима у 

складу са могућностима, кроз сарадњу са стручним сарадницама и колегама у оквиру 

Установе. 
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Подржавајући идеју о доживотном образовању, континуирано се стручно усавршавам 

у области педагошких дисциплина унапређујући квалитет свог рада уз примену  новостечених 

знања. Ослушкујући потребе педагошке праксе у раду са ученицима, васпитачима, 

родитељима (водећи рачуна о индивидуалним разликама, потребама и способностима 

ученика),  усмераваћу свој професионални развој у наредном периоду. 

        

Биљана Јанковић, педагог 

 

 
 

 Програм васпитног рада у РЈ “КАРАЂОРЂЕ“ 
 

План и програм рада руководиоца 

 

Руководилац РЈ планира свој рад према систематизацији у духу сарадничких односа, пријатне 

атмосфере и перманентног рада. 

Организује, руководи, контролише и координира све послове и радне задатке у оквиру ове РЈ. 

И ове школске године, примарни задатак је брига за очување здравља ученика и запослених и 

са тим у вези рад на превенцији и спречавању појаве и ширења епидемије. 

АВГУСТ: 

• Припрема објекта за почетак школске године  

• Допуна Годишњег извештаја и Плана и програма рада  

• Консултације са васпитачима и стручним сарадницима (мере превенције и заштите 

ученика и запослених) 

• Координација свих активности у вези пријема ученика (други уписни рок и попуна 

капацитета) 

• Формирање педагошког већа, консултативни разговори и подела задужења новим 

колегама 

 

СЕПТЕМБАР 

• Пријем ученика и индивидуални разговори 

• Израда писаних информација- подсетника за ученике и родитеље (уместо састанака са 

ученицима и родитељских састанака) 

• Контрола  потписивања и поштовања Уговора  између родитеља и Установе 

• Предузимање мера за попуну капацитета 

• Обезбеђивање материјала и услова за активности у слободном времену 

 

 

ОКТОБАР 

• Састанак и формирање Ученичког парламента 

• Контрола опште хигијене и  поштовања мера и уређење домског дворишта 

• У сарадњи са васпитном службом педагошки рад у циљу отклањања неприхватљивих 

облика понашања 

 

НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР 

• Отклањање недостатака и унапређење стандарда становања уз поштовање норматива 

смештаја 

• Организација генералног сређивања дома за пријем гостију за Нову годину 

• Организација естетског уређења дворишта 
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ЈАНУАР, ФЕБРУАР 

• Састанак са представницима Ученичког парламента 

• Естетско уређивање стамбеног простора 

• Учешће у организацији и реализацији Светосавске приредбе (ако дозволе услови) 

• Увид у успех ученика и сарадња са васпитном службом 

 

МАРТ 

• Помоћ васпитачима у реализацији слободних активности 

• Координација и помоћ у реализацији свих такмичења у припремама за "Домијаду" 

 

АПРИЛ 

• У сарадњи са васпитном службом мере за побољшање успеха у школи након увида у 

резултате на тромесечју 

• Праћење, контрола и помоћ у раду слободних активности 

 

МАЈ 

• Састанак са представницима Ученичког парламента 

• Организовање испраћаја матураната 

• Организација естетског уређења дворишта 

 

ЈУНИ 

• Анализа постигнућа и припрема извештаја 

• План генералног сређивања дома и подела задужења 

• Учешће у организацији пријема ученика по конкурсу 

• Руковођење радовима на реновирању и набавци инвeнтара 

• Израда распореда дежурстава запослених током лета 

• Формирање уписне комисије 

 

 

Током школске године: 

❖ Поред сарадње са члановима колектива РЈ, сарадња са директором, замеником 

директора, помоћницима директора, координатором за васпитни рад, управницима 

других РЈ, родитељима ученика, директорима школа и представницима локалне 

заједнице 

❖ Континуирано праћење поштовања свих одлука педагошког већа као и договора са 

осталим службама 

❖ Контрола и праћење очувања инвентара РЈ 

❖ Организација смештаја трећих лица (по потреби 

 
План рада васпитача са васпитном групом 

 

Васпитна група  I                                                Васпитач Јасминка Чолић 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

радној јединица 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину    +          
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1.4. Окружење у коме су школа и радна јединица +           

 1.5. Долажење до потребних информација  +          

 2.1. Учење као процес и врсте учења  +          

 

 

 

 

2 

2.2. Планирање учења и учење по плану    +        

2.3. Стратегије учења      +      

2.4. Мотивација за учење    +        

2.5. Пажња и концентрација +           

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха       +     

2.7. Подстицање стварања радних навика           + 

2.8. Праћење тока и резултата учења           + 

2.9. Помоћ вршњака у учењу           + 

2.10

. 

Професионални развој         +   

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самопоштовање, 

самопоуздање 

 +          

3.2. Осећања: Подстицање емпатије   +         

3.3. Разликовање љубави од заљубљивања         +   

3.4. Морал и вредности      +      

3.5. Здрави стилови живота        +    

3.6. Важност одржавања хигијене и одговоран однос 

према сопственом здрављу и здрављу других 

+           

3.7. Учење о контрацепцији и репродуктивном здрављу    +        

3.8. Животне вештине; доношење одлука    +        

3.9. Стрес и начини његовог превазилажења         +   

3.10. Ризична понашања и управљање ризицима          +  

3.11. Безбедно и небезбедно понашање        +    

3.12. Организација слободног времена       +     

3.13. Развијање културних навика и подстицање 

рекреативних активности ученика 
          + 

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
       +    

4.2. Конструктивна комуникација       +     

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

 +          

4.4. Конфликти  и стилови поступања у конфликтима    +        

4.5. „У туђим ципелама“   +         

4.6. Сарадња, тимски рад       +     

4.7. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће      +      

4.8. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима  
          + 

 

 

Лични план професионалног развоја 

 

        Током текуће школске 2022/2023. године планирам да свој професионални развој 

усмерим ка неговању и толеранцији према припадницима различитих етничких и религиозних 

група. Културна различитост је од стране UNESCO-а 2001. призната као значајна баштина 

човечанства широм света. Самим тим желим упознати културну разноликост као богатство 

човечанства а такође и тим путем обогатити знање које је утемељено на толеранцији, 

међусобном поштовању, разумевању и прихватању. Сва своја сазнања ћу пренети и поделити 

са ученицима путем презентација, филмова и изложби. 
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Васпитна група  II                                               Васпитач Гроздана Гаћеша 

 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација, фукционисање и правила живота у 

радној јединици 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину    +          

1.4. Окружење у коме су школа и радна јединица +           

 1.5. Долажење до потребних информација  +          

 2.1. Учење као процес и врсте учења  +          

 

 

 

 

2 

2.2. Планирање учења и учење по плану    +        

2.3. Стратегије учења      +      

2.4. Мотивација за учење    +        

2.5. Пажња и концентрација +           

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха       +     

2.7. Подстицање стварања радних навика           + 

2.8. Праћење тока и резултата учења           + 

2.9. Помоћ вршњака у учењу           + 

2.10 Професионални развој         +   

2.11 Oрганизовање просторних и 

временских услова за учење 

          + 

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самопоштовање, 

самопоуздање 

 +          

3.2. Осећања: Подстицање емпатије   +         

3.3. Разликовање љубави од заљубљивања         +   

3.4. Морал и вредности      +      

3.5. Здрави стилови живота        +    

3.6. Важност одржавања хигијене и одговоран однос 

према сопственом здрављу и здрављу других 

+           

3.7. Учење о контрацепцији и репродуктивном здрављу    +        

3.8. Животне вештине; доношење одлука    +        

3.9. Стрес и начини његовог превазилажења         +   

3.10. Ризична понашања и управљање ризицима          +  

3.11. Безбедно и небезбедно понашање           + 

3.12. Организација слободног времена       +     

3.13. Обележавање значајних датума           + 

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
       +    

4.2. Конструктивна комуникација       +     

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
 +          

4.4. Конфликти  и стилови поступања у конфликтима    +        

4.5. Шта је компромис?           + 

4.6. Сарадња, тимски рад       +     

4.7. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће      +      

4.8. Активности које организује установа и начин           + 
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учествовања у њима  

 

Лични план професионалног развоја 

 

 Спознаја да су предрасуде и стереотипи често присутни међу адолесцентима, а да они 

тога нису свесни, или их, као такве, не препознају, подстакла ме да се у току предстојеће 

школске године интензивније ангажујем на изучавању ових проблема. Намера ми је да свој 

професионални развој усмерим ка детаљњијем проучавању ове материје из разних углова и 

извора како бих што успешније едуковала ученике, освестила их и подстакла да препознају 

такве појаве и реагују на њих. Нарочито ћу се ангажовати у припреми едукативних и 

дискусионих радионица о овој проблематици. 
Васпитна група  III                                                Васпитач Александра Вујновић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ +           

 1.5. Долажење до потребних информација  +          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану  +          

2.2. Стратегије учења  +          

2.3. Мотивација за учење   +   +      

2.4. Пажња и концентрација    +        

2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха   +         

2.6. Праћење тока и резултата учења     +  + +    

2.7. Помоћ вршњака у учењу      +      

2.8. Професионални развој       +     

2.10. Анализа школског успехана 

класификационим периодима 

    +       

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

         +  

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

      +     

3.3. Морал и вредности           + 

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

  +     +    

3.5. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

         +  

3.6. Стрес и начини његовог превазилажења      +      

3.7. Ризично понашање и управљање ризицима          +  

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 

     +      

3.9. Организација слободног времена  +      +    
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3.10. Развој вештина ненасилне комуникације  +          

3.11. Подстицање здравих стилова живота        +    

3.12. Усвајање навика здраве исхране         +   

3.13. Развијање културних навика       + +    

3. 14. Подстицање ученика на бављење рекретивним 

активностима у циљу превазилажења стреса 

        +   

3. 15. Одоговоран однос према споственом здрављу         +   

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 

    +   +    

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

       +    

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

          + 

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

          + 

4.5. Сарадња, тимски рад        + +   

4.6. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће       +     

4.7. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима  
        +   

4. 10. Учење техника асертивне комуникације           + 

4. 11. Предрасуде и стереотипи           + 

 

Лични план професионалног развоја 

 

С обзиром на то да и у овој години у РЈ Карађорђе водим Здравствену секцију и да кроз 

ускуство и рад са децом примећујем потребу да се ученици све више отварају за теме које сам 

већ обрађивала у клубу: Здрави стилови живота и Ментално здравље младих ( Усвајање 

навика здраве исхране; Стрес и начин његовог превазилажења; Ментално здравље младих; 

Исхрана и физичка активност; Емоционално преједање; Подстицање на бављење 

рекреативном активношћу; Одговоран однос према сопственом здрављу). Стога, планирам да 

продубим рад истих кроз теме значаја за популацију деце са којима радимо, а налазе се у плану 

и програму, сматрајући да су ове две програмске области уско повезане и неопходне младима 

у овом периоду. 

 Проширивање сазнања обухватило би, поред стручне литературе, и актуелна 

истраживања кроз сајтове, блогове и стручне часописе, као и документарне прилоге из ове 

области. Метод и начин рада би укључивали директно ученике као активне носиоце задате 

теме (коју би и они предлагали). Примењивали би радионичарски метод, анкете које би тачније 

показале актуелни начин размишљања и систем вредности и анализирање добијених 

резултата,  паное и дискусије.  

 Циљ је отварање, ангажовање и освешћивање ученика ка бољем разумевању 

планираних тема из области здравља и стицању навике културе здравља, тако неопходне 

данас. 
 

Васпитна група  IV                                                         Васпитач Александра Копања 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај 

рада 

Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 1.1.  Организација, функционисање и правила живота у   

 установи 

+           
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1 

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3.   Процес адаптације на нову средину  +          

1.4.   Окружење у коме су школа и РЈ +           

1.5.   Долажење до потребних информација +           

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану        +                 + 

2.2. Стратегије учења          +                + 

2.3. О памћењу и заборављању               +   

2.4. Мотивација за учење       +                + 

2.5. Пажња, концентрација     +           

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха       +       

2.7. Подстицање стварања радних навика     +                  + 

2.8. Праћење тока и резултата учења   +               + 

2.9. Како побољшати школску успешност        +      

2.10. Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 

  +  +     +    

2.11. Помоћ вршњака у учењу         +           + 

2.12. Помоћ у професионалној оријентацији          +     

 

 

 

 

 

 
3 

3.1.   Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, 

  самопоуздање – како видим себе 

        +        

3.2.   Разумевање осећања и улоге осећања        +      

3.3. Подстицање емпатије         +            + 

3.4. Морал и вредности              +  

3.5. Разумевање важности одржавања хигијене за 

очување здравља 

  +                 + 

3.6. Усвајање навика здраве исхране          +              + 

3.7. Одговоран однос према сопственом здрављу          +            + 

3.8. Развијање еколошке свести и одговорности             +  

3.9.   Утицај мас-медија и подстицање критичког 

  мишљења према њима 
            +   

3.10.   Стрес и начини његовог превазилажења         +            + 

3.11.   Разумевање механизма настанка болести  

  зависности (хемијске и нехемијске) 
          +   

3.12   Безбедност ученика на интернету             +          + 

3.13   Организација слободног времена     +         

 

 

 

 

 
4 

4.1.   Уважавање различитости, толеранција, поштовање  

   права других 
 +          

4.2.   Конструктивна комуникација, узроци проблема у  

  комуникацији 
     +        

4.3.   Усвајање правила бонтона          +          + 

4.4.   Моји пријатељи            +        + 

4.5.   Конфликти, врсте и стилови поступања у  

  конфликтима 

          +     

4.6.   Тимски рад         +      

4.7.      Активности које организује установа и начин  

  учествовања у њима    

 +          

 

Лични план професионалног развоја 

 

У току школске 2022/2023. године планирам да у оквиру свог професионалног развоја 

акценат ставим на унапређење знања  из области менталног здравља адолесцената и пружање  

психолошке подршке ученицима у превазилажењу кризних ситуација. Посебну пажњу 
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посветићу анксиозним поремећајима и начинима превазилажења анксиозности. Усавршавање 

ћу реализовати кроз читање стручне литературе (Милан Латас Анксиозни поремећаји теорија 

и пракса, ЈП Службени гласник 2018. и др Едмунд Борн Приручник за превазилажење 

анксиозности и фобија, Магона Нови Сад 2012.), као и тражењем колегијалне подршке. 

Учешћем у раду Тима за заштиу ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања радићу на превенцији и усавршавању постојећих компетенција у том подручју. 
 

 

Васпитна група  V                                                Васпитач Драган Павловић 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ +           

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану  +          

2.2. Стратегије учења   +         

2.3. Мотивација за учење  +          

2.4. Пажња и концентрација    +        

2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха    +        

2.6. Праћење тока и резултата учења      +      

2.7. Помоћ вршњака у учењу   +         

2.8. Професионални развој         +   

2.3. Унутрашња мотивација        +    

2.6. Анализа школског успеха на 

класификационим периодима(анализа 

личног (не) успеха) 

         +  

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

 +          

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

  +         

3.3. Морал и вредности       +     

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

       +   + 

3.5. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

        +   

3.6. Стрес и начини његовог превазилажења      +      

3.7. Ризично понашање и управљање ризицима         +   

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 
   +        

3.9. Организација слободног времена  +          

3.5. Масовни медији и критичко мишљење         +   

3.5. Проблеми у адолесценцији и доношење одлука       +     
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4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
     +      

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 
      +     

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
         +  

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
   +        

4.5. Сарадња, тимски рад     +       

4.6. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће        +    

4.7. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима  
      +     

4.3. Моји пријатељи         +    

4.1. Предрасуде и дискриминација      +      

 
 

Васпитна група    VI                                                                    Васпитач  Горан Рашић 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ  +          

 1.5. Долажење до потребних информација  +          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану   +         

2.2. Стратегије учења    +        

2.3. Мотивација за учење   +         

2.4. Праћење тока и резултата учења    +       + 

2.5. Помоћ у професионалној оријентацији        +    

2.6. Настава на даљину  +          

2.7. Помоћ вршњака у учењу    +        

2.8. Памћење и заворављање         +   

2.9. Пажња и концентрација    +        

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

     +      

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

     +      

3.3. Морал и вредности      +      

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

+      +    + 

3.5. Хемијске и нехемијске зависности         +   

3.6. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

    +       

3.7. Стрес и начини његовог превазилажења           + 
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3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 
      +     

3.9. Организација слободног времена      +      

3.10. Утицај вршњачке групе          +  

3.11. Емпатија и емоционална интелигенција          +  

3.12. Безбедно понашање у саобраћају            

3.13. Развијање културних навика       +     

3.14. Љубав и заљубљивање        +    

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
  +         

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 
 +          

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
  +     +    

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
        +   

4.5. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће       +     

4.6. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима  
          + 

4.7. Предрасуде и стереотипи            

4.8. Асертивна комуникација         +   

 

Лични план професионалног развоја 

 

План је да током ове школске годин проширим, а самим тим и побољшам свој рад из области 

васпитања континуираним стручним  усавршавањем и примењивањем иновација. 

Расподелом задужења на првом Педагошком већу ове школске године добио сам са својом 

колегиницом и секцију ''Извиђаштво'' које од ове године представља конгломерат извиђаштва, 

екологије и активности у природи. Планирам да побољшам и проширим свој рад активним 

учествовањем  на саветовањима и семинарима за извиђачке вође у организацији Савеза 

извиђача Србије, као и разменом искустава са колегама из домова ученика. Од ове школске 

године сам и реализатор  програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника  ''Настава у природи и извиђаштво'' који је одобрен од ЗУОВ-а. Програм 

је из области општих питања наставе и развија компентенције наставника за проучавањем и 

учењем, праћењем и унапређивањем  рада. 

Као члан Тима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци у нашој РЈ, планирам да 

учествујем на семинарима којe организује Црвени крст Србије-Црвени крст Београд, тако да 

ћу у складу са тимом радити и на побољшању компетенција из ове области. 

 

 

Васпитна група : VII                                                 Васпитач: Сузана Николић 

 
прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација, функционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права,обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину  +         + 

1.4. Окружење у којем су школа и РЈ +           

1.5. Долажење до потребних информација +           
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2 

2.1. Планирање учења и учење по плану  +          

2.2. Стратегије учења    +        

2.3. Мотивација за учење   +         

2.4. Памћење и заборављање      +      

2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха   +         

2.6. Праћење тока и резултата учења     +      + 

2.7. Помоћ вршњака у учењу       +     

2.8. Професионални развој        +    

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: разумевање себе; неговање 

самопоштовања и самопоуздања  

 +          

3.2. Осећања: врсте, препознавање и изражавање; 

Емоционални развој 

  +         

3.3. Управљање емоцијама: Емоционална 

интелигенција 

   +        

3.4. Морал и вредности      +      

3.5. Здрави стилови живота: хигијена, очување здравља; 

Превенција у борби против вируса и понашање у 

епидемиолошкој ситуацији 

 +     +     

3.6. Репродуктивно здравље    +       + 

3.7. Хемијске и нехемијске зависности       +     

3.8. Животне вештине: доношење одлика, решавање 

проблема, развој критичког мишљења 

     +      

3.9. Утицај вршњачке групе; Вршњачко насиље         +   

3.10. Стрес и начини његовог превазилажења            

3.11. Безбедно и небезбедно понашање; Превенција 

повреда и насиља у дому 
        +   

3.12. Ризична понашања и управљање ризицима        +    

3.13. Организација слободног времена         +  + 

3.14. Развијање културних навика код ученика          +  

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 

  +         

4.2. Предрасуде и стереотипи; Превенција 

дискриминације 

   +        

4.3. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

     +      

4.4. Конфликти: врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
      +     

4.5. У туђим ципелама- подстицање емпатије          +  

4.6. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

       +    

4.7. Социјално компетентно понашање у 

адолесценцији: прихваћеност од стране вршњака, 

пријатељства и хетерогене везе 

         +  

4.8. Сарадња и тимски рад        +    

 

Лични план професионалног развоја 

 

Током ове школске године планирам да се у васпитачком раду додатно информишем о 

различитим приступима ученицима који су све мање спремни за отворену комуникацију са 

другима, што због индивидуалних карактеристика, личних и породичних проблема, тако и 

због све веће окренутости животу на друштвеним мрежама. Планирам усавршавање на пољу 

радионичарског рада (комуникација, неспоразуми у комуникацији,  предрасуде). У оквиру 
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секција које су ми додељене (литерарна и новинарска), а у складу са мојим образовањем 

професора српске књижевности, планирам  да истражим наративно новинарство и методе које 

могу да применим у раду са децом на новинарској секцији.  
 

Васпитна група  VIII                                                  Васпитач Александар Јовановић 

 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ  +          

 1.5. Долажење до потребних информација  +          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану   +         

2.2. Стратегије учења    +        

2.3. Мотивација за учење   +         

2.4. Праћење тока и резултата учења    +       + 

2.5. Помоћ у професионалној оријентацији        +    

2.6. Настава на даљину  +          

2.7. Помоћ вршњака у учењу    +        

2.8. Памћење и заворављање         +   

2.9. Пажња и концентрација    +        

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

     +      

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

     +      

3.3. Морал и вредности      +      

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

+      +    + 

3.5. Хемијске и нехемијске зависности         +   

3.6. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

    +       

3.7. Стрес и начини његовог превазилажења           + 

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 
      +     

3.9. Организација слободног времена      +      

3.10. Утицај вршњачке групе          +  

3.11. Емпатија и емоционална интелигенција          +  

3.12. Безбедно понашање у саобраћају            

3.13. Развијање културних навика       +     

 

 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
  +         

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у  +          
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4 

комуникацији 

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

  +     +    

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

        +   

4.5. Сарадња и тимски рад       +     

4.6. Подршка и помоћ особама које мимају тешкоће           + 

4.7. Предрасуде и стереотипи            

4.8. Асертивна комуникација         +   

4.9. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима 
 +     + +    

 

 

Васпитна група  IX                                                  Васпитач Миодраг Филиповић 

 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај 

рада 

Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1 Организација,фукционисање и правила 

живота у установи 

+           

1.2 Права, обавезе и одговорности ученика у 

установи 

+           

1.3 Процес адаптације на нову средину   +           

1.4 Окружење у коме су школа и дом  +          

1.5  Долажење до потребних информација +           

1.6 Слободно време у функцији адаптације на 

нову средину 

 +          

 

 

 

 

2 

2.1 Пажња и концентрација         +   

2.2 Планирање учења и учење по плану   +         

2.3 Методе и технике успешног учења (стратегије 

учења) 

     +      

2.4 Мотивација за учење   +         

2.5 Учење по моделу  +          

2.6 Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, 

средински и школски) 

  +         

2.7 Праћење тока и резултата учења    +        

2.8 Анализа школског успеха на 

класификационим периодима 

    +       

2.9 Помоћ вршњака у учењу         +   

2.10  Помоћ у професионалној 

оријентацији 

       +    

 

 

 

 

 

 

3.1 Слика о себи – како видим себе   +         

3.2 Осећања, препознавање сопствених и туђих 

осећања и њихово изражавање 

   +        

3.3 Хигијена и остале мере превенције у току 

епидемије 

   +        

3.4 Здрави стилови живота       +     

3.5   Болести зависности (хемијске и нехемијске)         +     
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3 3.6 Морал и вредности         +    

   3.7   Животне вештине, доношење одлука, 

решавање проблема,супротстављање 

притиску вршњака 

     +      

   3.8   Подстицање емпатије        +     

   3.9   Стрес и начини његовог     превазилажења       +      

  3.10   Ризична понашања и управљање ризицима         +    

  3.11   Безбедно и небезбедно понашање    +        

  3.12   Ефикасно и безбедно коришћење интернета         +   

 

 

 

 

 
4 

 4.1   Организација слободног времена           +  

 4.2   Уважавање различитости, толеранција,          

поштовање права других  

 +          

 4.3   Конструктивна комуникација, узроци       

проблема у комуникацији  

     +      

 4.4    Успостављање, неговање и развијање односа  

са другима 

       +    

 4.5    Конфликти, врсте и стилови поступања у  

конфликтима  

        +   

 4.6   Сарадња, тимски рад           +  

 4.7   Активности које организује установа и 

начин учествовања у њима  

      +     

 

Лични план професионалног развоја 

 

Током текуће школске 2022/2023.  године, намеравам да побољшам и проширим рад на 

сопственој едукацији по питању здравих стилова живота: по питању исхране, физичке 

активности, менталног здравља, хигијене, хемијских зависности, сексуалног и репродуктивног 

здравља. Као васпитач планирам да заједно са колегама у здравственој секцији организујем 

радионице на ову тему. Користићу и литературу, корисне текстове са интернета, истраживања 

и консултације са стручним сарадником. 
 

Васпитна група  X                                                                    Васпитач Владимир Петровић 

 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ  +          

 1.5. Долажење до потребних информација  +          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану   +         

2.2. Стратегије учења    +        

2.3. Мотивација за учење   +         

2.4. Праћење тока и резултата учења    +       + 

2.5. Помоћ у професионалној оријентацији        +    

2.6. Настава на даљину  +          
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2.7. Помоћ вршњака у учењу    +        

2.8. Памћење и заворављање         +   

2.9. Пажња и концентрација    +        

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

     +      

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

     +      

3.3. Морал и вредности      +      

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

+      +    + 

3.5. Хемијске и нехемијске зависности         +   

3.6. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

    +       

3.7. Стрес и начини његовог превазилажења           + 

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 
      +     

3.9. Организација слободног времена      +      

3.10. Утицај вршњачке групе          +  

3.11. Емпатија и емоционална интелигенција          +  

3.12. Безбедно понашање у саобраћају            

3.13. Развијање културних навика       +     

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
  +         

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 
 +          

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
  +     +    

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
        +   

4.5. Сарадња и тимски рад       +     

4.6. Подршка и помоћ особама које мимају тешкоће           + 

4.7. Предрасуде и стереотипи            

4.8. Асертивна комуникација         +   

4.9. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима 

 +     + +    

 
 

Васпитна група XI                                                             Васпитач Јована Михајловић 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај 

рада 

Динамика рада (по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину    +             + 

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ +           
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1.5. Долажење до потребних информација +           

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану  +          

2.2. Стратегије учења       +     

2.3. Мотивација за учење   +        + 

2.4. Пажња и концентрација    +    +    

2.5. Чиниоци школског успеха         +     

2.6. Праћење тока и резултата учења      +     + 

2.8. Помоћ у професионалној оријентацији           +     

2.9. Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 

  +    +       

 

 

3.1.   Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,     

  самопоуздање – Како видим себе? 

     +   +     

 
 
 
 

3 

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

    +      +   

3.3. Морал и вредности       +     

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

          +   

3.5. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

     +      

3.6. Стрес и начин његовог превазилажења     +        

3.6.4.  Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење 

беса 
          +   

3.7. Ризична понашања и управљање ризицима          +    

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 
 +         + 

3.9. Организација слободног времена           +   

3.10. Емпатија и емоционална интелигенција            +  

3.11. Љував и заљубљивање            +  

3.12. Развијање културних навика (слушање музике, 

гледање филмова, читање књига...) 
          +    

 

 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

       +    

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

    +                + 

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

      +       

 4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

          +     

 
4 

 

4.5. Сарадња, тимски рад        +      

4.7. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима 
 +          

4.1.3 Предрасуде и стереотипи         +    

4.2.2. Учење техника асертивне комуникације      +       +  

4.2.5. Разликовање насилне и ненасилне комуникације      +        

4.3.4. Моји пријатељи          +      
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Лични план професионалног развоја 

 

Током школске 2022/2023. године планирам да свој професионални развој усмерим ка 

пружању додатне психолошке подршке ученицима у превазилажењу развојних и животних 

криза. Користећи различите литературе, сајтове, размену искустава са колегама, стручним 

сарадником као и кроз разговоре са ученицима желим да проширим знање и унапредим 

постојеће компетенције.  

Ове школске године као члан Тима за медијацију, планирам да заједно са стручним 

сарадником учествујем у организацији едукативних радионица које ће ученицима помоћи у 

разумевању и превазилажењу емоционалних потешкоћа. Расподелом сам добила задужења и 

у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, с 

обзиром на то да сам први пут део овог Тима, планирам да побољшам компетенције и на том 

пољу. 
 

Васпитна група  XII                                                                 Васпитач Трифуновић Аница 

 

прог. 

подр. 

ред. 

број 

Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 
+          

 

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину    +               + 

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ +           

1.5. Долажење до потребних информација +           

1.6. Упознавање са домским правилницима и актима  +          

1.7. Неговање опште и личне хигијене у РЈ  +               + 

1.8. Адолесценција и проблем одвајања од породице  +               + 

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану    +        

2.2. Стратегије учења   +         

2.3. Мотивација за учење   +         

2.4. Пажња и концентрација       +     

2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха      +      

2.6. Праћење тока и резултата учења   +              + 

2.7. Помоћ вршњака у учењу   +         

2.8. Професионални развој        +    

2.9. 
Анализа школског успеха на класификационим 

периодима 
     +    + 

 

2.10. Прављење квалитетних извода и 

бележака 
      +    

 

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

     +     

 

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

        +  

 

3.3. Морал и вредности          +  

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

       +   

     + 
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3.5. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

      +    

 

3.6. Стрес и начини његовог превазилажења       +              + 

3.7. Ризична понашања и управљање ризицима    +        

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 
    +      

 

3.9. Организација слободног времена    +               + 

 

 

 

 

 
4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 
        +  

 

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 
      +    

 

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
       +   

     + 

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
       +   

 

4.5. Сарадња, тимски рад         +   

4.6. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће          +  

4.7. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима у условима пандемије 
   +       

      + 

4.8. Асертивна комуникација         +   

 

Лични план професионалног развоја 

 

При раду са ученицима средњих школа у претходном периоду су ми пажњу привукли 

механизми понашања и навике ученика са нешто лошијим школским успехом. Током текуће 

школске 2022/2023. године, имам намеру да се фокусирам на разумевање тих понашања, 

њихових узрока и, пре свега, мањка мотивације која се често налази у сржи проблема. Стога, 

појам мотивације ће бити предмет мог истраживања у наредном периоду. Продубила бих 

знање о интерној и екстерној мотивацији, њиховим снагама, улогама и ефектима које имају на 

понашање и (пре свега радне) навике ученика, а самим тим и на њихов школски успех. Циљ је 

да постанем спремнија да помогнем ученицима са овим проблемима, да их евентуално научим 

техникама за њихово превазилажење, а на крају и да се њихов школски успех побољша.  

Један од појмова који ме такође интригира је и креативност, нарочито код младих. 

Настојим да учим о начинима на које се она може подстицати и развијати, па знање применити 

кроз секције у којима сам ове године ангажована – фотографску и новинарску. 

 За продубљивање знања о овим темама користићу стручну литературу, као и различите 

интернет сајтове и форуме на којима их обрађују стручњаци из ових поља. 
 

Васпитна група: XIII                                                                        Васпитач: Маја Пуповић 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у установи +           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ +           

 1.5. Долажење до потребних информација      +         

 2.1. Планирање учења и учење по плану     +          
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2 

2.2. Стратегије учења  +          

2.3. Мотивација за учење       +        

2.4. Пажња и концентрација      +         

2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха     +           

2.6. Упознавање са индивидуалним 

карактеристикама ученика ( особине личности, 

интелектзални капацитети, способности, 

мотивација, вештине...) 

 +          

2.7. Праћење тока и резултата учења                +     

2.8. Анализа школског успеха и неуспеха на 

класификационим периодима 

       +       

2.9. Помоћ вршњака у учењу      +         

2.10. Професионални развој            +    

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

            +     

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

        +      

3.3. Морал и вредности                +  

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

     +        

3.5. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

           +   

3.6. Стрес и начини његовог превазилажења       +        

3.7. Ризично понашање и управљање ризицима             +     

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 

        +     

3.9. Организација слободног времена       +         

3.10. Разумеванје осећања и улоге осећања          +      

3.11. Разликовање љубави и заљубљености          +      

3.12. Вредности-индивидуалне и опште прихваћене             +     

3.13. Усвајање навика здраве исхране            +  

3.14. Одговоран однос према сопственом здрављу  +            

 

 

 

 

 
4 

4.1. Предрасуде и стереотипи             +   

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

          +     

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

       +      

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

        +         

4.5. Моји пријатељи       +          

4.6. Активности које организује установа и начини 

учествовања у њима 

    +           

 

Лични план професионалног развоја 

 

У току ове школске године, желим да побољшам начин  комуникације са ученицима и 

колегама. Првенствено у смислу стрпљивијег слушаља и споријег реаговања, промишљања о 
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савету који бих дала , затим блажег и споријег одбијања, ако је потребно- у циљу бољег и 

лакшег споразумевања.  

Затим, боље разумевање личних карактеристика и афинитета  ученика, путем пажљивијег и 

сталоженијег слушања  и увида  у специфични контекст особености  ученика- у циљу 

побољшања сврсисходности свога рада. 
 

Васпитна група  XIV                                                Васпитач Милица Петровић 

прог. 

подр. 

ред. 

број 
Садржај рада Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота у 

установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у 

колективном смештају 

+           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и радна јединица  +          

 1.5. Долажење до потребних информација  +          

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану   +         

2.2. Стратегије учења      +      

2.3. Мотивација за учење    +        

2.4. Праћење тока и резултата учења        +   + 

2.5. Помоћ у професионалној оријентацији         +   

2.6. Настава на даљину  +          

2.7. Помоћ вршњака у учењу      +      

2.8. Памћење и заворављање         +   

2.9. Пажња и концентрација    +        

 

 

 

 

 

 
3 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – Како 

видим себе? 

     +      

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

     +      

3.3. Морал и вредности       +     

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

+      +    + 

3.5. Хемијске и нехемијске зависности          +  

3.6. Животне вештине; доношење одлука, решавање 

проблема, супротстављање притиску вршњака, 

критичко мишљење 

    +       

3.7. Стрес и начини његовог превазилажења    +        

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у установи 
       +    

3.9. Организација слободног времена       +     

3.10. Утицај вршњачке групе          +  

3.11. Емпатија и емоционална интелигенција          +  

3.12. Развијање културних навика     +       

3.13. Љубав и заљубљивање        +    

 4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање 

права других 

  +         



 
 

140 
 

 

 

 

 
4 

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 
 +          

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 
   +        

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 
  +         

4.5. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће       +     

4.6. Активности које организује установа и начин 

учествовања у њима  
          + 

4.7. Предрасуде и стереотипи         +   

4.8. Асертивна комуникација         +   

 

Лични план професионалног развоја 

 

         С обзиром да су ученици годинама уназад пратили наставу на даљину и да су 

свакодневно изложени друштвеним мрежама где се информације смењују у великом броју за 

кратак временски период, увиђам да мало њих има изграђене радне навике и одговарајућу 

концентрацију за учење. Тако би се мој план професионалног развоја ове године усмерио на 

упознавање и разумевање техника и метода ефикасног учења и подстицања мотивације и 

концентрације код ученика приликом учења. 
 
 
 

Васпитна група:  XV                                            Васпитач: Марина  Радовић 

 

про

г. 

под

р. 

ре

д. 

бр

ој 

Садржај 
рада 

Динамика рада(по месецима)  

Теме 9 1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 Током 

године 

 

 

1 

1.1. Организација,фукционисање и правила живота 

у установи 

+           

1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у 

установи 

+           

1.3. Процес адаптације на нову средину   +           

1.4. Окружење у коме су школа и РЈ +           

 1.5. Долажење до потребних информација +           

 

 

 

 

2 

2.1. Планирање учења и учење по плану   +         

2.2. Стратегије учења         +   

2.3. Мотивација за учење    +        

2.4. Праћење тока и резултата учења        +   + 

2.5. Помоћ у професионалној оријентацији      +      

2.6. Настава на даљину  +          

2.7. Помоћ вршњака у учењу      +  +    

2.8. Памћење и заворављање         +   

2.9. Пажња и концентрација    +        

 

 

 

 

 

 

3.1. Слика о себи: самоперцепција, 

самопоштовање, самопоуздање – 

Како видим себе? 

     +      

3.2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих 

осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин 

     +      
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3 3.3. Морал и вредности       +     

3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка 

активност, ментално здравље, хигијена(лична и 

хигијена заједнничког простора), сексуално и 

репродуктивнно здравље 

+      +    + 

3.5. Хемијске и нехемијске зависности          +  

3.6. Животне вештине; доношење одлука, 

решавање проблема, супротстављање притиску 

вршњака, критичко мишљење 

    +       

3.7. Стрес и начини његовог превазилажења    +        

3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција 

повреда и насиља, безбедност у дому 

       +    

3.9. Организација слободног времена       +     

3.10. Утицај вршњачке групе          +  

3.11. Емпатија и емоционална интелигенција          +  

3.12. Развијање културних навика        +    

 

 

 

 

 

4 

4.1. Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других 

  +         

4.2. Конструктивна комуникација, узроци 

проблема у комуникацији 

 +          

4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

   +        

4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

  +         

4.5. Сарадња и тимски рад       +     

4.6. Подршка и помоћ особама који умају тешкоће           + 

4.7. Активности које организује установа         +   

4.8. Асертивна комуникација         +   

4.9. Сарадња, тимски рад            

 

Лични план професионалног развоја 

 

У школској 2022/2023. години међу  ученицима у васпитној групи неколико њих је из 

једнородитељске породице, а једна ученица је из хранитељске породице.  У складу са 

структуром ученика организоваћу свој васпитни рад и даља усавршавања из области кризних 

ситуација попут развода родитеља, смрти родитеља, промена места боравка као и стреса и 

менталне хигијене. У васпитном раду посебна пажња биће посвећена додатној подршци 

ученицима из социјално осетљивих категорија и у складу са тим ћу се и додатно усавршавати. 

Уз учестале индивидуалне разговоре, сарадња са социјалном службом и педагогом биће 

континуирана и благовремена, а све у циљу оснаживања самоперцепције ученика, њихове 

слике о себи, самопоуздања, препознавања сопствених и туђих осећања, изражавања осећања 

на социјално прихватљив начин и слично. Како бих додатно оснажила своја знања и пружила 

подршку ученицима на адекватан начин служићу се следећом литературом: Кризе као прилике 

за развој Ридге Далке, Специфичан бол у детињству Дорел Скарпон, Унутрашња и спољашња 

реалност адолесцената, Зборник радова, Љутња и бес адолесцената Ник Лаксму.  

Као мастер професор српког језика и књижевности планирам да заједно са колегама 

организујем  литерарну секцију, новинарску секцију и библиотечку секцију, радећи на 

њиховом обогаћивању. Поред тога, оснажићу знања из области  помоћ у учењу и мотивације 

за учење. Пружаћу помоћ и проширити знања из области  организовања учења и подстицања 

на квалитетнији рад. У складу са тим додатно ћу усавршити своја знања из области методике 

наставе српског језика и књижевности служећи се одговарајућом литературом пре свега 
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књигом Милије Николића Методика наставе српског језика и различитим методичким 

приручницима других аутора попут Зоне Мркаљ и Љиљане Бајић. Поред тога служићу се 

литературом из педагогије и психологије: Како мотивисати ученике да уче? Џере Брофи и 

Организација слободног времена проф.др. Саше Степановића. 

Због интересовања ученика за прошлогидишњу декупаж секцију планирано је њено 

поновно организовање. Усавршавање ће се вршити праћењем најновијих трендова из обе 

области пре свега праћењем доступног видео материјала.   
 

Лични план професионалног развоја стручног сарадника у РЈ 

 

 

У току ове школске године, трудићу се да заокружим и продубим своја знања из области 

менталног здравља адолесцената, због све чешће заступљености депресије и анксиозних 

поремећаја код младих. Посветићу се и помоћи осетљивим категоријама ученика, односно 

онима којима је због претрпљене кризне ситуације потребна додатна педагошка и психолошка 

подршка и за то ћу користити доступну литературу и релевантне изворе са интернета. Такође, 

организоваћу психолошке радионице из области менталног здравља и менталне хигијене. 

Као део тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

као вођа тима за вршњачку медијацију, наставићу своје усавршавање у тој области и 

учествовати у обучавању ученика за пружање вршњачке подршке. Нагласак је на свему ономе 

што помаже асертивност и повећава самопоуздање и самопоштовање код ученика, а такође 

јача поштовање различитости и компетенције за сарадњу са другима. 
 

План и програм рада секција на нивоу Установе 
 

Мали фудбал, односно футсал 
 

 

План и програм за школску 2022/23. 

Традиционално, секција малог фудбала, односно футсала, најпопуларнија је у поређењу са 

свим осталим спортским секцијама. Сходно томе, један од циљева јесте да се учешћем у 

секцији ђаци науче, не само техници и тактичким детаљима футсала, чија је популарност на 

глобалном нивоу све већа, већ и да се многи у ери интеренет визуелизације готово свих 

друштвених сегмената, заинтересују, заволе и сатисфакцију пронађу у спортским 

активностима. Јасно је да у нашим радним јединицама имамо доста дечака и све више 

девојчица који се активно баве великим фудбалом и већина њих врло радо игра и мали фудбал, 

самим тим и учествује у секцији. Циљ је и да се анимирају они који су према спорту 

индиферентни, на начин да учешћем у секцији схвате битност припадности групи; како се 

колективним деловањем лакше савлађују одређене препреке, као и да осете све бенефите по 

питању физичког и менталног здравља. У складу са тим, подједнаку пажњу требало би 

посветити побољшању моторике, одређеним корекцијама у самој координацији покрета, као 

и сегментима на којима се заснива мали фудбал. Идеја је да се у плану на месечном нивоу 

обухвате све „теме“ тако да континуираним и синхронизованим радом дођемо до нивоа да сви 

учесници осете сврсисходност учешћа, како они који ће се такмичити и предсатвљати радну 

јединицу на домијадама, тако и они који ће доласцима на термине увидети социјално-

здравствене бенефите. 

Септембар 

- Евиденција заитересованих по радним јединицама, са акцентом анимирања 

рекреативаца. Одређивање термина на недељном нивоу у Радној јединици „Алекса 

Дејовић“ на начин да се тачно по данима утврди време у којем ће термине имати 
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ученици из осталих радних јединица, превасходно оних који немају фудбалске терене 

у оквиру дома.  

- Увид у физичко стање и ниво талента свих ђака који су заинтересовани да буду део 

секције. У складу са тим, имплементирати вежбе којима би, онима којима је то 

неопходно, биле побољшане моторика, брзина, координација покрета... типа: падање 

унапред, пупак до кичме, трчање по води, плафон.... 

Октобар: 

- На старту сваког термина обавезно урадити вежбе истезања и самог загревања. 

Скренути пажњу онима који немају јасан увид у неопходност имања спортске опреме, 

да на термине могу долазити само у адекватној и прилагођеној опреми.  

- Увођење или усавршавање техничких елемената путем вежби и одређених игара са 

лоптом. Увежбавање дуплог паса, игре у троуглу, шутева из места, као и и из пуног 

трка... Рад ити са онима који јесу или им се допада да буду голмани. Голманске вежбе 

продуктивне за мали фудбал: постављање, кретња на гол црти и у самом простору од 

шест метара; скраћивање углова, адекватна истрчавања, одбрана пенала. У оквиру 

вежби могу се укључити и оне за побољшање рефлекса. 

Новембар 

- Укључивање и прилагођавање екипним захтевима оних који имају мање талента или 

нису активни фудбалери, односно футсалери, тако што би добили конретне задатке у 

игри у оквиру одређене минутаже. 

- Увежбавање тактике кроз одређене вежбе, како у нападу, тако и у одбрани која је у 

малом фудбалу посебно битна јер се из транзиције из одбране у напад постиже сијасет 

голова. Тактичко увежбавање дефанзиве кроз начин отварања и усмеравања 

противничког напада на слабију страну. Уигравање базичног система одбране; 

пресецање лопте на различите начине: рецимо, позиционирање на линији додавања; 

спречавање штоповања, односно контроле лопте. Осигурати одбрамбену одговорност 

у зони шута. 

- Тактичко увежбавање напада кроз акције; посебан акценат на начин и смер трчања, 

тачније игру без лопте играча у нападу. Увежбавање тајминга протрчавања кроз 

противнички казнени простор. Играње на прву и проигравање из прве; са само једним 

контактом, посебно у фази транзиције... 

- Уигравање напада са играчем више, као и са играчем мање, са позицијом играч-голман. 

 

Децембар 

- Бенефити позиционог напада са такозваним сидрашем који би по неписаном правилу 

требало да буде одличан техничар, с посебно наглашеним пријемом лопте и прегледом 

игре.  

- Интерни турнир са учешћем екипа из свих радних јединица на терену дома „Алекса 

Дејовић“ како би се најбоље стекао увид у таленат, потенцијал и тимску уиграност. 

-  Припреме за традиционални „Светосавски турнир“ у малом фудбалу 

Јануар-фебруар 

- Анализа урађеног у досадашњем делу, са акцентом на игру и резултат на „Светосавском 

турниру“. 
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- Увођење извесних корекција, нових акција; рад на дисциплини у игри; тимском духу и 

жељи да свако понаособ саиграча учини бољим него што јесте. 

Март 

- Припреме за градску домијаду; у прве две недеље организовање честих интерних 

турнира у циљу прављења селекције на нивоу дома. Обављање разговора са сваким 

ђаком понаособ, а онда и на тимском нивоу како би екипа што брже и лакше 

профункционисала, с обзиром на то да је чине ђаци из различитих радних јединица који 

претходно никада нису играли заједно.  

Април 

 

- Уигравање за градску домијаду тако што репрезентативна екипа игра контролне 

утакмице са тимовима бећ организованим  по радним јединицама.  

- Развијање свести о томе да су сви у екипи равноправни, важни и да је тимских дух, 

такозвана тимска хемија од круцијалног значаја за сврсисходно учешће на градској 

домијади. 

- Психичка припрема на начин да се ђаци растерете императивног резултата на домијади, 

који би заиста требало да буде у другом плану. Примарни циљ требало би да буде 

уживање у надметању са вршњацима; поштовање противника, васпитача и свих 

учесника, закључно са судијама. Развијање такмичарског инстикта и жеље да се у 

разумним оквирима буде бољи од конкурента. 

Мај-јун 

- Анализа урађеног; интеракција међу васпитачима, као вид најбоље форме 

инструктивног деловања у циљу унапређивања саме секције. Разговор и са ученицима 

да би се добила најбоља повратна информација како би се за наредну школску годину 

направиле сврсисходне корекције. У оквиру договорених термина организовати 

интерне утакмице између домова; пружити шансу онима који су можда имали само 

епизодне роле у току школске године. Урадити све на мотивацији да без обзира на ниво 

учешћа сви остану и буду вољни да и наредне школске године буду део секције. 

 

Реализатори: Марко Чабаркапа, Драган Павловић, Александар Племић, Милица Илић, 

Милош Касалица, Немања Марковић 

 

 

 

Годишњи план и програм одбојкашке секције 
 

СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

-Анкетирање ученика о заинтересованости; 

- Упознавање са Програмом рада; 

-Евидентирање акривних играча; 

- Мотивација за тренирање у секцији; 

- Тестирање и увежбавање основних елемената техника (прсти, чекић; сервис и пријем). 

НОВЕМБАР: 
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- Формирање екипаI, II, III и IV године 

- Игра, поставка и кретање 

- Увежбавање елемената (прсти и чекић; сервис и пријем сервиса) 

- Увежбавање елемената напада и одбране 

- Угравање екипе за колективну игру 

ДЕЦЕМБАР: 

- Увежбавање игре и поставка – кретање; 

- Увежбавање напада и одбране; 

- Смечирање, блокирање; 

- Игра и поставка – кретање 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР: 

- Уигравање екипе; 

- Селектирање играча и формирање првог тима за предстојећа такмичења; 

- Контролна утакмица; 

- Анализе игре; 

- Уигравање елемената; 

- Кориговање кроз игру. 

МАРТ: 

- Интерно такмичење наших радних јединица 

- Припрема екипе з аГрадскуДомијаду 

- Градска Домијада 

- Анализе игре и корекције 

АПРИЛ : 

- Уигравање екипе 

- Контролна утакмица 

- Евентуално учешћеекипе на Републичкој Домијади 

- Анализа игре 

МАЈ/ЈУН : 

- Формирање екипе за следећу школску годину 

- Игра/контролна утакмица 

- Разговор и анализа о раду секције 

 

 

Реализатори: Сања Ребић, Милица Илић, Аксентије Васић, Марко Чабаркапа, Александар 
Јовановић, Владимир Петровић ( за време трајања замене колега), Данило Шћекић 
 

 

            План и програм рада спортске секције стрељаштво 

дисциплина: серијска ваздушна пушка 4,5mm 
 

Спортско стрељаштво, дисциплина серијска ваздушна пушка  је спорт у којем се коришћењем 

ваздушне пушке гађа у непокретну мету на даљини од 10 m. Ово је спорт који развија код 

ученика концентрацију, размишљање и доношење правовремених одлука које нису резултат 

журбе или ихитрености и као такав развија позитивне карактеристике код деце и младих. 

Стрељаштво је олимпијски спорт још од 1896. Године, тренутно на олимпијском програму има 

15 стрељачких дисциплина подељених у три групе: пушка, пиштољ и летеће мете. 
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 Како је код стрелаца најбитнија прецизност, њу постижу користећи разне физичке вежбе и 

релаксационе технике за спуштање пулса и до половине вредности пулса у мировању, пуцају 

између два откуцаја срца као би погодили тачку која се једва види у даљини. 

    Како Ученички центар Београд тренутно нема одговарајући простор за организовање 

спортске секције стрељаштво у својим Радним јединицама, секцију смо организовали у 

просторијама стрељане за ваздушно оружје Стрељачког клуба ''Партизан'' Београд. 

Организовање рада спортске секције стрељаштво у домовима ученика је и образовног и 

васпитног карактера самим тим што се код стрељаштва више него код других спортова развија 

свест о околини, поштовању правила, одговорност, смиреност, опрезност, безбедност, 

дисциплина, самоконтола и још много тога.  

 

 

Време 

реализације 

активности 

 

Место 

реализације 

активности 

 

Активност 

 

Начинреализациј

еактивности 

 

Носиоц 

реализације 

активности 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

учионица 

 

 

 

1. састанак аниматора 

спортског програма са 

координаторима за спортске 

секције на нивоу Ученичког 

центра Београд.  

2. информисање ученика и 

анализа заинтересованости 

Ученика за спортску секцију 

стрељаштво. 

3. Формирање базе за рад.  

4. Евидентирање 

заинтересованих ученика.  

 

 

Припрема 

Разговор 

Анкета 

 

Аниматор 

спортског 

програма. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

октобар  

СК ''Партизан'' 

 

 

 

 

1. техничке карактеристике 

серијске ваздушне пушке 4,5 

mm 

2. техника гађања  

 

 

 

Демонстрација 

Увежбавање 

Аниматор 

спортског 

програма. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

Ученици-

чланови 

секције. 

 

 

новембар 

 

 

СК ''Партизан'' 

 

 

 

 

СК ''Академац'' 

1.техника гађања(стојећи став 

за гађање, нишањење, дисање 

и окидање) 

2.финална радња, Интерни 

турнир Ученичког центра 

београд, мушка и 

женскаконкуренција 

 

Вежбање 

Подстицање 

 

Аниматор 

спортског 

програма. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 
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СК ''Партизан'' 

3. Учешће на  

Интернационалном 

меморијалном турниру 

Иштван Пољанац, Таргет 

спринт 

 

4. Интерно такмичење 

Ученичког центра Београд 

 

 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

Ученици-

чланови 

секције 

 

децембар 

 

СК ''Партизан'' 

 

1.техника гађања (стојећи став 

за гађање, нишањење, дисање 

и окидање). 

2.одабир најбољих стрелаца и 

формирање екипе за Домијаду 

 

Вежбање 

Подстицање 

Аниматор 

спортског 

програма. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

Ученици-

чланови 

секције. 

 

 

јануар 

СК ''Партизан'' 

 

 1.техника гађања (стојећи 

став за гађање, нишањење, 

дисање и окидање). 

2.Светосавски турнир 

Ученичког центра у 

стрељаштву. 

Вежбање 

Подстицање 

Аниматор 

спортскогпро

грама. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

Ученици-

чланови 

секције. 

 

 

фебруар 

СК ''Партизан'' 

 

1. техника гађања (стојећи 

став за гађање, нишањење, 

дисање и окидање). 

2. рад са формираним екипама 

за Домијаду 

3. рад са ученицима који нису 

такмичари 

Вежбање 

Подстицање 

Аниматор 

спортског 

програма. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 
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Ученици-

чланови 

секције. 

 

 

 

март 

СК ''Партизан'' 

СЦ ''Олимп'' 

 

1. физичка припрема екипа за 

Регионалну домијаду. 

2. техника гађања (стојећи став 

за гађање, нишањење, дисање 

и окидање). 

3. наступ на Регионалној 

домијади. 

4. рад са ученицима који нису 

такмичари. 

Вежбање 

Подстицање 

Аниматор 

спортскогпро

грама. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

Ученици-

чланови 

секције. 

 

 

април 

СК ''Партизан'' 

СЦ ''Олимп'' 

 

1. физичка припрема екипа за 

Републичку домијаду. 

2. техника гађања (стојећи став 

за гађање, нишањење, дисање 

и окидање). 

3.  наступ на Републичкој 

домијади. 

4. рад са ученицима који нису 

такмичари. 

Вежбање 

Подстицање 

Аниматор 

спортскогпро

грама. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

Ученици-

чланови 

секције. 

 

 

мај, јун 

СК ''Партизан'' 

 

1.учешће на ученичким 

сусретима и смотрама. 

2.анализа постигнутих 

резултата. 

3. предлози за нову школску 

годину. 

Вежбање 

Подстицање 

Аниматорспо

ртскогпрогра

ма. 

Координатор 

за секцију на 

нивоу 

Ученичког 

центра 

Београд. 

Васпитачи по 

Р.Ј. 

Ученици-

чланови 

секције. 
 

Реализатори: Горан Рашић, Немања Марковић, Ксенија Мијаиловић, Миодраг Подовац, 
Марина Џелетовић,  
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ПЛАН РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2022/23. ГОДИНУ 
 

   Циљ рада кошаркашке секције је рад на активном учествовању што већег броја ученика у 

физичким и спортским активностима. Уграђивање значаја спортских и рекреативних 

активности кроз активан, непосредан рад са ученицима. Указивање на значај вођења активног 

стила живота, изградња тимског духа, подршке и сарадње са другима. 

   Главни циљ секције се остварује кроз најважније задатке на којима се инсистира током 

годишњег циклуса. Развој моторичких и морфолошких карактеристика ученика. Развој знања 

кошаркашке игре, учење и побољшање техничких елемената, тактике, тимске игре и сарадње 

са другима. Развој тимског духа, заједништва, подршке и фер плеја. Спортско понашање на 

терену и ван њега, неговање здравих стилова живота и дружење. 

Септембар: 

Циљ: Мотивисање што већег броја ученика за учешће у раду секције. 

Задаци: Упознавање са новим ученицима и информисање ученика о раду кошаркашке секције. 

- Прикупљање информација о заинтересованости ученика 

- Формирање секција на нивоу радних јединица 

- Координација са колегама из других рј и размена информација о броју заинтересоване 

деце као и деце која активно тренирају. 

- Упознавање ученика са начином рада секције.  

Методе: Интервју, анкета, објашњење, подстицање, указивање 

Октобар: 

Циљ: Непосредан рад са ученицима у фискултурној сали или на отвореном терену. 

Упознавање са нивоом знања кошаркашке игре, моторичким способностима и нивоом физичке 

припремљености ученика, 

Задаци: Проћи основне елементе кошаркашке игре (вођење лопте, додавање, двокорак, пас, 

основна кретања без лопте). 

- Провера моторичких способности ученика (снага, брзина, гипкост, координација, 

прецизност, равнотежа). 

- Утврђивање нивоа знања кошаркашке игре и физичке спремности ученика. 

- На основу тога припремити сваки наредни тренинг како би сви заинтересовани ученици 

активно учествовали у раду секције. 

Методе: Демонстрација, објашњење, практични приказ, вежбање, увежбавање. 

Облик рада: Фронтално, мала група, индивидуално. 

Новембар: 

Циљ: Уигравање екипе, избор најкориснијих појединаца за тим, припрема за интерни турнир 

на нивоу установе. 

Задаци: Указивање ученицима на међусобну сарадњу, изградњу тимског духа и подршке. 

Прихватање улоге у тиму.  

- Непосредан рад на кошаркашком терену ( контрола лопте, шут, дриблинг, блокаде, 

додавање, кретње без лопте) 

- Рад на моторичким карактеристикама и физичкој припреми (координација, брзина, 

издржљивост, гипкост, равнотежа, анаеробна издржљивост, снага ) кроз разлићите 

вежбовне процедуре. 

Методе: Вежбање (увежбавање), практићни приказ, објашњење, сугестија, демонстрација. 

Децембар: 
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Циљ: Формирање екипе на нивоу установе. Координација са васпитачима који воде сњкцију у 

својим радним јединицама. Указивање на значај рекреативних и спортских активности на 

правилан развој адолесцената. 

Задаци: Селекција најкориснијих појединаца на нивоу установе и формирање тима за 

регионална и републичка такмичења, Домијада. Окупљање екипе и заједнички тренинг: 

- Сарадња „додај и утрчи“, 2:0 са врха рекета, утрчавање ка лопти. 

- Сарадња „додај и утрчи“, 2:0  са врха рекета, утрчавање од лопте иза одбрамбеног 

играча- 

- Сарадња „додај и утрчи“, 2:2 са врха рекета, утрчавање ка лопти и од лопте, иза играча, 

пасивна или диригована одбрана. 

Симултани рад у оквиру секције са свим заинтересованим ученицима, прилагођеним 

тренинзима. 

Развој тимског рада и фер плеја. 

Методе: Демонстрација, објашњење, практични приказ, вежбање, увежбавање 

Јануар: 

Циљ: Реализација Светосавског турнира 

Задаци: Уигравање екипа на нивоу радних јединица 

- Указивање на значај спортског понашања на терену и ван њега 

- Развијање осећаја припадности и доприноса, указивање на вредности традиције. 

Методе: : Вежбање (увежбавање), практични приказ, објашњење, сугестија, 

демонстрација. 

Фебруар: 

Циљ: Планирање организације пријатељске утакмице екипе нашег дома са јуниорском екипом 

неког кошаркашког клуба из Београда. 

Задаци: Координација са колегама и контактирање тренера и заказивање утакмице, место и 

време. 

- Подстицање и мотивисање ученика на рад у оквиру секције. 

- Уигравање екипе на нивоу установе. Припрема за учешће на регионалној ( градској) 

Домијади. 

- Приказ основних принципа комбиноване одбране „1 човек – 4 зона“ 

- Приказ основних принципа комбиноване одбране „2 човек – 3 зона“ 

Методе: Демонстрација, вежбање, увежбавање, објашњење. 

Март: 

Циљ: Учешће на регионалној (градској) Домијади. 

Задаци: Реализација пријатељске утакмице, припрема екипе 

- Понављање напада на одбрану „човек на човека“ у игри 5:5 

- Диригована игра 5:5 на половини игралишта, акценат на одбрану 

- Ситуациона игра 5:5 на половини игралишта. Свака петорка (екипа) по 10 напада. 

- Ситуациона игра 5:5 на целом терену.  

Симултан рад и са екипом која представља установу на Домијади и са свим осталим ученицима 

који учествују у раду секције. 

Учешће на турниру 

Методе: Објашњење, упућивање, практични приказ, вежбање, увежбавање, сугестија. 

Април: 

Циљ: Наставак континуираног рада са ученицима у оквиру секције. Припрема за могуће 

учешће на републичкој Домијади. 

Задаци: Реализација непосредног рада са ученицима на отвореним и затвореним теренима 
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- Мотивисање ученика на редовно бављење физичким и кретним активностима 

- Указивање на важност правилног вежбања. 

- Организација пријатељске утакмице 

Методе: Разговор, објашњење, упућивање, практични приказ. 

Мај/Јун: 

Циљ: Анализа и унапређење рада секције. Непосредан рад са ученицима на теренима. 

Задаци: Анализа утакмица и пласмана екипе 

- Упућивање играча на поправљање форме 

- Неговање тимског духа кроз различите облике дружења 

- Организација трибина на пригодне теме. 

- Припрема и најава рада за следећу школску годину. 

Методе: Дискусија, разговор, вежбање, практични приказ, упућивање. 

     План и програм рада кошаркашке секције обухвата рад и са девојчицама и са дечацима. У 

зависности од одазива и нивоа овладаности кошаркашким знањима програм рада ће бити 

модификован како би био у складу са могућностима ученика који у том тренутку учествују у 

раду секције. Све измене и специфичности ће бити презентоване у извештају о раду за текућу 

школску годину. 

 

Реализатори: Горан Рашић, Блажо Шћепановић, Ана Петровић, Марко Чабаркапа, Миодраг 

Подовац 
 
 

План и програм рада секције – ТЕРЕТАНА 
 

У годишњем плану и програму рада секције ТЕРЕТАНА имаћемо неколико карактеристичних 

фаза:  

I фаза унутар макроциклуса је фаза анатомске адаптације или генералне физичке припреме. 

II фаза: хипертрофија,  

III фаза: снага,  

IV фаза: издржљивост, 

V фаза тј. завршна фаза је период активног одмора са којим закључујемо годишњи циклус 

тренинга 

СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

-анкетирање о заинтересеваности ученика за учешће у секцији; 

-мотивисање ученика за учешће у секцији; 

-евидентирање ученика који имају искуства у раду у теретани и оних без искуства; 

-формирање секције ТЕРЕТАНА; 

-тестирање тренутне физичке спреме/стања ученика. 

НОВЕМБАР: 

-Анатомска адаптација или генерална физичка припрема 

Прва фаза периодизирања програма почиње с генералном физичком припремом. У овом 

периоду развијамо основне моторичке способности и припремамо организам за напоре који ће 

следити у осталим фазама годишњег програма. 

У овој фази важно је припремити тело како би избегли повреде услед повећања интензитета 

или волумена тренинга. То подразумева припрему зглобова и везивног ткива, јачање 

дефицитарних мишића и мишићних влакна те се исто тако односи и на специфичне 

корекцијске вежбе са којима утичемо на правилније држање тела. 

Трајање фазе зависи од почетног стања вежбача. Код нетренираних особа требаће 3 до 6 

недеља, док ће напреднијим вежбачима бити довољно 2 до 3 недеље да се припреме за следећу 

фазу. 
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Методички облик рада:  Кружни тренинг 

Интензитет:  Низак ( 30-60% од 1РМ ) 

Број понављања:  10-15 

Број серија:  1-3 

Одмор између вежби:  0-60 секунди 

Трајање фазе:  4 недеље 

 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР: 

-Хипертрофија 

Фаза у којој је све подређено добијању мишићне масе, односно изградњи мишића. Повећани 

интензитет вежбања и волумен потребни су да би се произвео  хормонални одговор за 

изградњу. Интензитет вежбања у овој фази варира између 60 и 80% од максималног. Када 

говоримо о броју понављања, оно варира од 8 – 12, идеално би било да се свака вежба изводи 

са 10 понављања што је златно правило хипертрофије. Свака вежба се изводи спорим темпом 

уз максималну контролу контракције и покрета. 

Методички облик рад:  Станични тренинг  

Интензитет:  60 – 80% од 1РМ 

Број понављања:  8 - 12 

Број серија по вежби  (Велике мишићне групе): 4-8 

Број серија по вежби (Мале мишићне групе): 1-3 

Број вежби по мишићној групи:  1 - 4 

Одмор између вежби:  60 - 90 секунди  

 

Трајање фазе: 8  недеља 

 

ФЕБРУАР/МАРТ: 

-Снага 

Савладавање великог отпора, односно генерисање велике силе у што краћем времену главна 

је карактеристика фазе која се зове снага. Вежбе се изводе са субмаксималним оптерећењима 

(70 -90 % од РМ) у распону од 5 до 8 понављања. 

За потребе тренинга снаге најприкладније су вежбе олимпијског дизања терета, трзај и набачај. 

Комплексност и добро познавање технике може представљати проблем за већину вежбача, 

стога ћемо у овој фази користи вежбе с гирјама, бучицама или слободним теговима. 

Тренинг снаге захтева велику мишићну активност, динамичку стабилност и равнотежу. Због 

тога се изводи у смањеном волумену рада са 4 до 6 серија по вежби и с продуженом паузом од 

2-4 минуте. 

Методички облик рада:  Станични тренинг  

Интензитет:  70 – 90% од 1РМ 

Број понављања:  5 - 8 

Број серија по вежби :  4 - 6 

Број вежби по мишићној групи:  1 - 4 

Одмор између вежби:  2 - 3 минуте 

Трајање фазе:  6 недеља 

 

АПРИЛ/МАЈ: 

-Издржљивост 

Мишићна и кардиореспираторна издржљивост способности су које се доминантно развијају у 

овој фази тренинга. Интензитет вежбања опада (40 – 60 % РМ), док се волумен тренинга 

повећава. Адаптацијске промене се углавном догађају на енергетском плану. Развија се 

способност организма да извршава дуготрајни рад и брзо обнавља енергетске залихе. Број 

понављања се повећава (12+), док се одмор у паузама скраћује. 
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У овој фази најчешће се користе кружни или интервални тренинзи у којима се ради с малим 

оптерећењима. Овакав облик тренинга погодан је за редукцију поткожно масног ткива.  

Методички облик рада:  Станични тренинг (суперсерије и гигасерије), кружни и интервални 

тренинзи 

Интензитет:  40 – 60% од 1РМ 

Број понављања:  12 + 

Број серија по вежби (Велике мишићне групе):  4 - 6 

Број серија по вежби (Мале мишићне групе):  1- 3 

Број вежби по мишићној групи (Мале мишићне групе):  1 - 4 

Одмор између  вежби:  0 - 60 секунди 

Трајање фазе:  8 недеља 

 

ЈУН: 

- Анализа рада секције и транзицијска фаза или активни одмор 

Фаза у којој следи потпуни пад у интензитету и волумену тренинга нужна је за опоравак 

организма. Ово је уједно идеалан тренутак да одморите од тежина и порадите на 

флексибилности и мобилности, усвојите нова моторичка знања или се једноставно посветите 

спортским играма. Транзицијска фаза трајaње: 15 – 30 дана. 

 

Реализатори: Данило Шћекић, Блажо Шћепановић и Милица Илић,  

 

 

План и програм секције за стони тенис 
  

Теоретски део – основне карактеристике стоно-тениске игре (технике/елементи):  

- Основни став, покрети ногу, покрет трупа и рамена, покрет руке; путања и положај 

рекета;  

- Брзина и издржљивост, координација, прецизност и експлозивна снага;  

- Тачка ударања у односу на путању лета лоптице и у односу на удаљености од стола; - 

Латерално кретање и скочност.  

Праћење стања психомоторног нивоа/спремности играча у циљу планирања и програмирања 

тренажног процеса и анализа такмичарске активности.  

Уколико се за то створе услови, због епидемиолошке ситуације, у току школске године биће 

одржавани домски турнири – сингл/дубл (куп систем до финала а финале по лига систему). 

Већи део плана и програма реализоваће се на домском терену, на отвореном са циљем да се 

код ученика развије експлозивна снага доњих екстремитета и аеробне способности.  

  

ОКТОБАР/НОВЕМБАР:  

- Основни став и држање рекета;  

- Вежбе прилагођавања;  

- Основни сервис;  

- Форхенд контра;  

- Бекенд основни ударад; -  Појединачна игра;  

- Правила игре у пару.  

ДЕЦЕМБАР/ФЕБРУАР:  

• Форхенд - основни ударац;  

• Бекенд контра;  
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• Сервис са ротацијом;  

• Враћање сервиса;  Игра у паровима;  

• Појединачна игра.  

МАРТ/АПРИЛ:  

• Форхенд спин;  

• Форхенд блок;  

• Бекенд блок;  

• Појединачна игра; Игра у паровима.  

МАЈ/ЈУН:  

• Бекенд спин;  

• Комбинација удараца – форхенд, бекенд;  

• Појединачна игра;  

• Игра у паровима;  

• Напредне технике удараца у стоно тенису.  

Метод рада: теоријско поучавање, практични приказ  

Облик рада: индивидуално/ у пару (мала група)  
 

Реализатори: Татјана Кнежевић, Александар Племић, Миодраг Филиповић, Сања Ребић и 

Милош Касалица, Љиљана Дашић, 

 
 

План и програм рада шаховске секције 
 

Шах се сматра древном игром. Настао је у Кини и дуго је био аристократска, краљевска 

игра. У средњем веку је био међу седам витешких вештина којима је сваки витез морао да 

овлада. Данас је шах у многим земљама, па и код нас, постао део образовног система. Његова 

улога је вишеструка. Значајно доприноси јачању концентрације ученика па помаже у 

постизању боље школске успешности. Деца данас имају превише информација али о њима не 

промишљају критички. Шах управо доприноси развоју логике. Играњем шаха се учимо да 

сами доносимо одлуке свесни да те одлуке доводе до неких последица, победе или пораза. 

Бавимо се планирањем и анализом партије, контролом и кориговањем повучених потеза. У 

суштини играње шаха доприноси развоју интелектуалних потенцијала младих људи. У 

школама се шах организује у виду изборног предмета а у домовима ученика у оквиру рада 

спортске секције. Шах има и васпитну улогу јер свака настава, па и шаховска, истовремено и 

образује и васпитава. Битно је да буде добро организована. Шах је веома захвалан као игра јер 

не тражи посебне услове нити велика средства. 

 

 

 

 

 

период 

 

активност 

 

реализација 

 

 

 

 

септембар 

• састанак аниматора спортског 

програма са координаторима за 

спортску секцију у радним 

јединицама. Упознавање са Планом 
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и програмом рада шаховске секције. 

Подела задужења, 

• информисање ученика о  

формирању шаховске секције. 

Евидентирање заинтересованих 

ученика. Подела на почетнике и оне 

који знају да играју шах, 

• упознавање почетника са правилима 

шаховске игре.  

аниматор спортског 

програма и 

васпитачи 

 

 

октобар 

▪ теорија шаховске игре: 

- отварања, 

- одбрана, 

- стратегија и тактика,  

▪ вежбања, 

▪ подршка почетницима.  

 

 

васпитачи и 

ученици 

 

 

новембар 

• вежбања и избор шаховских екипа 

радних јединица, 

• припрема шаховских екипа радних 

јединица за такмичење, 

• турнир – учешће екипа радних 

јединица Ученичког центра Београд 

 

аниматор спортског 

програма, 

васпитачи и 

ученици 

 

децембар  

▪ праћење и подршка развоју 

почетника, 

▪ анализа резултата остварених на 

турниру, 

▪ сусрети у оквиру екипа радних 

јединица, 

▪ могућности за унапређење игре 

 

васпитачи и 

ученици 

 

 

јануар 

• припреме екипа радних јединица за 

учешће на Светосавском турниру, 

• Светосавски турнир, 

• праћење потенцијала најбољих 

шахиста из  радних јединица 

 

аниматор спортског 

програма, 

васпитачи и 

ученици 

 

фебруар  

▪ активности у екипама радних 

јединица, 

▪ окупљање најбољих представника 

радних јединица како би се 

формирале екипе Ученичког центра 

Београд, 

 

васпитачи и 

ученици 

 

 

март 

• избор екипа Ученичког центра 

Београд, 

• сусрети чланова екипа, припрема за 

наступ, 

• рад на стратегији и тактици, 

• вежбање игре уз шаховски сат, 

• учешће екипа Ученичког центра 

Београд на Регионалној Домијади 

 

 

аниматор спортског 

програма, 

васпитачи и 

ученици 
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април 

▪ наставак интензивног тренирања 

уколико се екипе Ученичког центра 

Београд екипно или у појединачној 

конкуренцији пласирају на 

Републичку Домијаду, 

▪ праћење напредовања појединих 

играча 

 

 

васпитачи и 

ученици 

 

 

мај 

• припрема за могуће учешће на 

Републичкој Домијади, 

• учешће на Републичкој Домијади (у 

појединачној конкуренцији, 

односно мушке или женске екипе), 

• анализа остварених резултата 

 

аниматор спортског 

програма, 

васпитачи и 

ученици 

 

јун 

▪ појединачне партије, 

▪ осврт на рад секције током школске 

године, 

▪ планирање рада у наредној 

школској години 

 

 

васпитачи и 

ученици 

     
Реализатори: Маја Пуповић, Нина Вукићевић, Милош Денић, Александар Племић, Милоје 

Кнежевић  

 
  

ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

 

Рад литерарне секције у ученичком дому има за циљ да подстакне ученике да пишу, коригују 

и објављују своје радове. Рад са ученицима може се поделити у односу на сфере интересовања 

ученика.  

Прву групу чине ученици који су већ заинтересовани за писање. Уколико њих 

посматрамо као младе писце – ствараоце, можемо кроз индивиуализовани приступ сваком од 

њих појединачно, где би се континуирано током школске године пратило стварање поезије и 

прозе, коментарисала и заједнички с учеником кориговала дела која млади писци пишу. 

Стварање текста је по својој суштини индивидуални чин, те ако га тако посматрамо и у дому, 

ученику дајемо шансу да ангажује све своје снаге и покаже шта заиста може да уради. Кроз 

индивидуализовани приступ би се ученику приступило као писцу, а улога васпитача могла би 

се посматрати као корективна и подстицајна. Заједничком анализом сваког од написаних 

текстова долази се до освешћивања стваралачких проблема и решења. Могућност корекције 

након провере написаног и писање више верзија текста до оне коначне, ученицима пружа 

осећај сигурности у сопствене снаге, али и прилику да током писања и исправке савладају 

вештину коришћења различитих приручника (лексикони, граматике, речници различитих 

врста и сл.) Овакав рад немогућ је без сарадње са свим групним васпитачима из РЈ, као и са 

стручним сарадником, који би васпитачу задуженом за рад литерарне секције указали који 

ученици из његове васпитне групе показују интересовање за литерарни рад. Такође, кроз 

сарадњу с васпитачима задуженим за рад новинарске секције, најбољи радови могу бити 

објављивани на страницама домског часописа, сајта и Инстаграм страница дома или Радне 

јединице. 

Другу групу чине они ученици којима писање није примарна сфера интересовања. С 

тим ученицима треба радити на мотивисању и освешћивању свакодневне потребе за писањем, 

не само у сврху писања школског задатка из српског језика и књижевности. У овом случају 
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писање се може посматрати као вештина која се стиче током школовања и има практичну 

примену у свакодневном животу.  С овом групом ученика могу се организовати групни 

састанци са различитим темама писања. Увежбавање различитих стилова писања, у 

зависности од потребе за шта се дати текст пише. С тим у вези, могу се организовати вежбе са 

писањем и увежбавањем текстова различитих функционалних стилова српског књижевног 

језика. Такође, могу се организовати тумачења различитих дела школске лектире, те 

ученицима пружати инструктивна помоћ у писању радова за школске задатке. Такође, у 

сарадњи с васпитачима задуженим за рад библиотечке секције треба мотивисати ученике за 

читање литературе из опуса који не спада у корпус школске лектире. 

 

План активности:   

 

Време реализације: 

 

Планиране активности 

 

 

 

Септембар 

- Формирање секције 

- Мотивисање ученика за учествовање 

у раду секције 

- Израда плана рада секције у сарадњи 

са ученицима 

 

 

 

 

 

Октобар 

- Фестивал љубавне поезије „Иван 

Панагирић” ( мотивисање ученика за 

писање љубавне поезије, одабир 

најбољих текстова) 

- Литерарни конкурс поводом Дана 

Ученичког центра Београд (слободна 

тема, трајање конкурса од 1-20.10.) 

 

Новембар  - Израда тематских паноа  ( 7.11. – 

рођен А. Ками, 9.11. – рођен 

Тургењев, 11.11. рођен Ф. М. 

Достојевски, 16.11. рођен Сарамаго 

итд) 

Децембар  - Светосавски наградни литерарни 

конкурс (обавештавање и 

мотивисање свих заинтересоваих 

ученика за учешће). Конкурс у 

трајању од 1-30.12. 

 

Фебруар - Припрема за учешће на Регионалној 

Домијади – организација интерног 

такмичења Радних јединица 

Ученичког центра, са задатим темама. 

- Обележавање Међународног дана 

матерњег језика ( подстицање 

ученика на неговање и чување 

културе српског (матерњег) језика, 

упознавање ученика са појмовима 

народни/књижевни језик, нормативна 

правила књижевног језика, значај 

културе говора) 
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Март  - Обележавање Светског дана поезије 

(21.3.) ( израда тематских паноа, 

одабир најлепших стихова како из 

корпуса ученичких радова, тако и 

избор из Антологија светске поезије) 

- Учешће на Регионалној домијади  

Април  - Светски дан књиге и ауторских права 

(23.април),упознавање ученика са 

значајем ауторства.  

- Организовање разговора о 

најчитанијим књигама из опуса 

ваншколске литературе из корпуса 

домске библиотеке 

Мај  - Организовање квиз такмичења са 

различитим темама из књижевности и 

језика ( стваралаштво одређеног 

писца, граматика, непознате речи....) 

Јун - Анализа рада литерарне секције, 

предлози ученика за следећу школску 

годину) 

  

Реализатори: Сузана Николић, Марина Радовић, Мирјана Митић, Дина Илић, Љиљана 

Дашић, Маријана Шешић, Александра Антонијевић, и Александрија Караичић 

 

План рада новинарске секције 
 

Циљ секције је стицање основа новинарског умећа, али је и развојни и обухвата 

развијање вербалних (логичких, реторичких, комуникационих и других) способности ученика 

кроз медијум писаних задатака, уз неговање лепоте писане речи и унапређење  језичких 

способности ученика – говорне продукције, способности логичког закључивања и слободног 

изражавања мисли и идеја. Развијање креативности, али и критичког мишљења уз неговање 

сарадње и тимског рада ће бити основа ове секције. 

 

СЕПТЕМБАР  

• Пријем нових чланова и формирање групе (на основу интересовања и личног 

опредељења ученика); 

• Упознавање са планом рада секције. Појашњавање идеје одржавања оваквог типа 

секције. О особинама учесника потребним за учествовање у секцији. 

•  Читање радова из претходних година и планирање рада секције на основу идеја 

ученика; 

• Подстицање надарених ученика да кроз рад у секцији покажу и надограде своје 

способности; 

 

 ОКТОБАР 

• Основе теорије новинарства: блок предавања о основним облицима новинарског 

изражавања (вест, извештај, репортажа и остали) 

• Проналажење и уочавање новинарског изражавања у дневним новинама и осталим 

часописима  

• Самостално писање новинског чланка (вести, извештаја и репортаже) 

• Читање и коментар радова 

• Препорука за прочитану књигу 
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• Одређивање садржаја домских новина и подела задужења по групама (литерарна, 

репортерска, фото, забавно-хумористичка, ликовна); 

 

НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 

• Активни рад на осмишљавању садржаја из домског живота, интервјуи са занимљивим 

и успешним ученицима, новости из света науке и културе (критички осврти ученика, 

утисци са путовања, излета, прикази и извештаји о изложбама, позоришту...афоризми, 

шаљиви догађаји, занимљивости, шале, здравствени и козметички савети, мода, савети 

из бонтона, литерарне странице, музичке странице, прилози и мишљења ученика као 

допринос борби против болести зависности, спортске странице, текстови у циљу 

развијања толеранције и трајних људских вредности... 

• Читање и коментар радова, лектура и коректура приложених текстова, селекција, 

примедбе (дискусионо учешће свих чланова секције) 

• Креирање и естетско осмишљавање страница, одабир илустрација, фотографија, 

цртежа и ликовних радова ученика 

 

 

 

ЈАНУАР 

• Свети Сава као инспирација за литерарно стваралаштво. Праћење и извештавање свих 

активности које су везане за прославу Св.Саве. Договор око израде паноа са 

биографском обрадом лика и дела Светог Саве (пано или тематске новине) 

 

ФЕБРУАР 

• Рад на завршетку домских новина; договор о начину издавања (штапа или онлајн) 

• Слободно стваралаштво (поезија, проза) 

  

МАРТ 

• Коначна селекција,одабир текстова, коректура радова, цртежа, поезије, прозе и 

спортских прилога 

• Одабир фотографија 

• Припрема за штампу или презентацију на домском сајту 

 

ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

• Приказ домског живота у току школске године (панои, презентације шаљивих 

фотографија, статуса са друштвених мрежа и слично) 

• Анализа активности и критички осврт уз читање и анализу радова 

• Растанак са матурантима, поруке матурантима, шањиви фотографски прилози  

• Анализа рада секције, сугестије и предлози; сређивање утисака. 
 
 

Реализатори: Сузана Николић, Немања Марковић, Александра Антонијевић, Марина 

Радовић, Аница Трифуновић, Ксенија Мијаиловић, Александрија Караичић и Сања Ребић 
 
 
  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗДРАВСТВЕНОГ КЛУБА 
 

Рад здравствених клубова по РЈ има за циљ развијање здравствене културе уопште, 

развијање навика чувања и редовне контроле здравља применом здравог начина понашања и 

преузимања одговорности за сопствено здравље. Циљеви здравственог клуба на нивоу сваке 

РЈ формулисани су у складу са циљевима васпитне делатности Ученичког центра: брига о 
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здрављу (мотивисање и стицање знања за здраво понашање, ставове и навике), унапређење и 

неговање здравих стилова живота, подстицање физичке активности ученика, развијање навика 

правилне и уравнотежене исхране и превенција поремаћаја у исхрани,  очување менталног 

здравља, превенција ризичног понашања младих, заштита и унапређење репродуктивног 

здравља, спречавање нежељених трудноћа и полних болести,  превенција инфективних 

болести и оплемењивање домског простора, континуирано развијање свести о значају личне 

хигијене и хигијене простора, као и обележавање значајних датума из области здравства. 

 

Септембар 

 

• COVID 19 – значај превенције 

• Информисање о почетку рада секције, анимирање и евидентирање заинтересованих 

ученика 

• Усвајање плана рада за текућу годину, мотивација за рад у секцији, мишљења и 

предлози 

• Набавка лекова и санитарног материјала за школску 2021/2022. годину 

• Значај опште и личне хигијене и превенција инфективних болести и епидемија у 

домским условима 

 

Октобар 

 

• Месец правилне исхране 

• Култура исхране – Правилна исхрана и здрави стилови живота 

• 10. октобар – Светски дан менталног здравља (радионица, предавање, пано, разговор 

са ученицима и сл.) 

• Ментална хигијена – упознавање ученика са различитим техникама очувања менталног 

здравља и значај физичке активности за очување и поспешивање менталног здравља 

• Поремећаји у исхрани – разлози настанка и последице по здравље младих 

 

 

Новембар 

 

• Важност личне хигијене и хигијене простора (живот у колективу) 

• Инфективне болести – едукативни филм о значају личне хигијене и хигијене простора 

за опште здравље 

• 14. новембар – Светски дан борбе против дијабетеса  

• Инфективна мононуклеоза – симптоми, узрочници, лечење, превенција (филм, пано) 

• Шуга – симптоми, узрочници, лечење, превенција 

 

Децембар 

 

• 1. децембар – Светски дан борбе против сиде (едукативни пано, филм, предавање) 

• Естетско оплемењивање дома – предлози, панои, слике 

• Полно преносиве болести (кондиломи, хламидија, сифилис и др.) – симптоми, 

узрочници, последице, лечење, превенција 

 

Јануар 

 

• Значај правилне и уравнотежене исхране адолесцената 

• Поремећаји у исхрани (булимија, анорексија, преједање, контрола исхране) 

• Јачање имунитета – значај имунитета у борби против вируса 
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• Штетност дуванског дима на кардиоваскуларни и респираторни систем и начини 

превенције болести  

• 31. јануар – Национални дан без дуванског дима 

 

 

Фебруар  

 

• Радионица „Репродуктивно здравље адолесцената“ 

• Сексуалност адолесцената, развој сексуалног нагона 

• Сексуалност као радост; несигурност; сексуално одговорно понашање 

• Анемија (малокрвност) – узроци, симптоми и лечење 

 

Март 

 

• Meсец борбе против рака 

• Алергија – болест савременог човека; календар цветања биљака 

• 22. март – Светски дан вода  

• 24 – 31. март – Недеља здравих уста и зуба 

• Лајмска болест – симптоми, узрочници, лечење, превенција 

 

Април 

 

• 7. април – Светски дан здравља   

• Нега лица и тела 

• Анксиозност, фобија, ОКП, депресија 

• Очување менталног здравља – превенција и промоција менталног здравља 

• 22. април – Светски дан планете Земље  

• Како ублажити стрес? 

 

Мај 

• 5. мај – Обележавање светског дана борбе против астме   

• Болести зависности – Алкохолизам и наркоманија  - превенција конзумирања 

психоактивних супстанци (едукативни филмови, израда едукативних паноа, 

радионице) 

•  8-15. мај – Недеља Црвеног крста 

• 15. мај – Светски дан физичке активности (Значај физичке активности, очување и 

поспешивање здравља физичким вежбањем) 

• Болести зависности – Зависност од игара на срећу, интернета и медија (онлајн и 

компјутерске игрице, мобилни телефон, телевизија) и куповине 

• 31. мај – Свестски дан без дуванског дима  

 

Јун 

 

• 5. јун – Светски дан заштите животне средине 

• Цревне заразне болести - симптоми, узрочници, лечење, превенција 

• Одмор и рекреација 

• Евалуација и предлози ученика за следећу школску годину 

 

Препорука за реализацију плана: израда паноа, предавања, дискусионе трибине, 

пројекције едукативних филмова, разговори са ученицима, вежбе и сл. Програм дозвољава 
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измену плана у складу са актуелним догађајима (епидемије, вируси, обележавање актуелних 

датума и др.) и интересовањима ученика, као и специфичности појединих РЈ. У зависности од 

епидемиолошке ситуације и препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

као и надлежних здравствених и епидемиолошких служби, посебан акценат биће стављен на 

теме из области сузбијања ширења вируса ковид 19, а које подразумевају следеће области: 

препоруке у вези са усељењем ученика радне јединице Ученичког центра Београд и препоруке 

у вези са реализацијом васпитног рада у установи. Планирано је организовање и реализовање 

здравствених трибина на нивоу РЈ уколико епидемиолошка ситуација буде повољна. 

 

Реализатори: Александра Вујновић, Слободанка Марић, Маријана Шешић, Ана 

Петровић, Нада Кековић, Снежана Ђуровић и Марина Џелетовић 
 

 

САРАДЊА СА УРЕДНИКОМ ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ 

ПРОГРАМ 
 

Основни циљ планиране сарадње са уредником културно-образовног програма током 

школске 2022/2023. године биће подстицање развоја интересовања и сензибилитета ученика 

за различите садржаје из области културе. Кроз разноврсну понуду културних садржаја  

водиће се рачуна о основним културним потребама ученика за сазнавањем, естетским 

доживљајем и стваралаштвом.  

Током године планирана је активна сарадња групних васпитача из свих радних 

јединица и Програмске службе, како би се приликом избора активности и културних садржаја 

пратила и уважавала и интересовања ученика. Имајући у виду да се култура стиче и да се укус 

кроз живот мења и оплемењује, кроз избор садржаја настојаћемо да се код ученика развијају  

истинске вредности.  

 

Септембар 

 

• Информисање ученика о активностима које ће бити реализоване у оквиру сарадње са 

Програмском службом,  и мотивисање за учествовање у њиховој реализацији; 

• Стицање увида у постојећа интересовања ученика (континуирано и током школске 

године); 

• Састанак васпитача задужених за сарадњу са Програмском службом  ради 

информисања о планираним активностима и договора о начину реализације истих; 

Октобар 

 

• Мотивисање ученика за учествовање на аудицијама за глуму, музику и фолклор и 

обезбеђивање услова за реализацију истих на нивоу радне јединице; 

Током школске године 

 

• Праћење и реализација свих активности које су предвиђене планом и програмом 

Програмске службе; 

• Организовани одласци ученика у обилазак града, културноисторијских споменика, 

одласци на излете, позоришне представе, биоскопске пројекције; 

• Посете музејима, изложбама, сајмовима књига, аутомобила и образовања, Фестивалу 

науке, пригодним манифестацијама и другим важним културним догађајима у 

Београду; 
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• Договор о реализацији „Домијаде 2023. године;“ 

• Мотивисање ученика за учествовање на регионалној „Домијади 2023. год.“; 

• Праћење реализације припрема за регионалну и републичку „Домијаду 2023. год.“; 

• Учешће ученика на републичкој „Домијади 2023. год.“; 

• Вођење евиденције о реализацији организованих активности; 

 

Јун 

 

• Анализа реализованих активности и давање предлога за следећу школску годину. 

 

Реализатори: Милица Петровић, Александра Копања, Јасминка Чолић, Дина Илић, Марина 

Џелетовић, Александра Вујновић,  Гроздана Гаћеша,Марина Радовић, Аница Трифуновић 

Ивана Вељашевић, Слободанка Марић, Јована Јелић, Сања Дамјановић, Аксентије Васић, 

Јелена Вицо, 
 
 

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Рад библиотеке има значајну улогу у образовно-васпитном систему. Учи младе људе да 

користе библиотеку и помаже у настави писмености и стицању љубави према читању и учењу. 

У сладу са тим за текућу годину  планиране су следеће активности: 

 

СЕПТЕМБАР 

-упознавање ученика са фондом књига библиотеке 

- истицање правила рада библиотеке: радно време, начин издавања књига, чување књига 

-сарадња са централном библиотеком 

 

ОКТОБАР 

- посета Сајму књига  

- мотивисање ученика на читање школске лектире, белетристике, коришћење стручне 

литературе 

- укључивање посебно заинтересованих ученика у рад библиотеке и подстицање њихових 

способности ка интелектуалном, професионалном, социјалном и сваком другом развоју.  

 

НОВЕМБАР -  ДЕЦЕМБАР 

- подстицање иницијативе и слободе исказивања мисли, ставова и уверења код ученика  кроз 

разговор о прочитаним књижевним делима  

- пружање помоћи ученицима  у обради школске лектире, упућивање на значај  правилног 

записивања бележака приликом читања 

 

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

- рад  на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада - употребу лексикона, енциклопедија, речника итд.  

- развијање и промовисање правилне употребе свих обика извора информација 

 

МАРТ - АПРИЛ  

-формирање листе обавезне лектире и белетристике како би се планирала набавка за наредну 

школску годину  

- награђивање ученика који је прочитао највише књига 

 

МАЈ - ЈУН 
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- организовање акције где ће ученици и запослени своје прочитане књиге поклонити  

библиотеци  

- раздуживање књига, ажурирање документације, сређивање библиотеке  

- анализа рада библиотеке, број прочитаних књига, најчитанија књига 

 Поред свега наведеног, библиотека је место где се у зависности од услова и могућности 

сваке радне јединице, током целе школске године одвијају културне, образовне и забавне 

активности које се могу организовати у виду књижевних вечери, забавних језичких игара, 

квизова знања, инструктивне наставе, изложби, израде паноа о животу истакнутих  писаца или 

других знаменитх личности.  

У савременом друштву дошло је до великих промена употребом нових технологија и медија 

што се одразило на читалачке навике ученика.  Библиотека је право  место за обједињавање 

свих извора знања, развијање радозналости, креативности, истраживачког духа али  критичког 

односа према различитим  изворима знања. 

 

Реализатори: Сузана Николић, Гроздана Гаћеша, Марина Радовић, Милица Петровић, Весна 

Морачић, Мирјана Митић, Маријана Шешић, Александра Антонијевић, Александрија 

Караичић 

 

План и програм ликовне секције за школску 2022/23. школску 

годину 
 

Септембар: 

- Анкетирање ученика и формирање ликовне и фото секције 

- Доношење плана и програма секције 

- Упознавање ученика са радом секције 

Октобар: 

- Материјали и технике у сликарству 

-Рад на слободној теми изабраном техником 

 

Новембар: 

- Цртање мртве природе; техника оловка 

- Боја; контраст; топле и хладне боје  

Децембар: 

- Посета значајним изложбама у граду ( Народни и Етнографски музеј, Цвијета Зузорић, 

Прогрес, Коларац идр.) 

- Декорација дома за Новогодишње празнике 

Јануар: 

- Обележавање школске славе Свети Сава  израдом ликовних радова 

Фебруар: 
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- Упознавање са техником колажа или са осталим техникама у зависности од афинитета и 

интересовања ученика 

Март: 

- Израда портрета, мерење, пропорција 

Април: 

- Пејзаж, техника: темпера на картону 

Мај: 

- Завршна изложба најбољих радова 

Јун: 

- Завршна изложба најбољих радова 

Током године: 

- Подстицање и праћење ученика приликом њиховог учествовања на ликовним и фото 

конкурсима на различите теме 

Реализатори:Снежана Ђуровић, Ана Јаблановић, Дина Илић, Весна Морачић, Јасминка 

Чолић, Ивана Вељашевић 

 

 

Секције на нивоу РЈ 

 
У складу са специфичном организацијом рада у Ученичком центру Београд, у оквиру 

различитих радних јединица планирају се и реализују поједничане секције на нивоу 

сваке радне једнице. 

 

 

РЈ ,,Карађорђе” 
 

 

Јога 

Кратак водич за почетнике, упознавање са основним појмовима Јоге и начином рада секције: 

практиковање положаја тела лагано и у границама пријатности, свесно, усклађено са удасима 

и издасима. 

Многобројне физиолошке и психолошке добробити бављења јогом међу којима су: 

побољшавање функција организма у борби против стреса, анксиозности, депресије и осталих 

нуспродуката брзог начина живота данас, повећање пажње и концентрације, јачање 

емоционалне стабилности, самопоуздања и самоприхватања, као и социјалне прилагођености, 

релаксирање и енергизирање. 

Дисање у јоги – пранајаме. Други стуб у темељу јоге је дисање – дах, енергија, снага или живот. 

Сваки човек има ограничен број удаха и издаха у животу, па спорије дисање продужава живот.  

Положаји у јоги – асане. Мирење и истезање. Положаји који активирају и благотворно делују 

и на тело и на дух. Сваки ритмични покрет контролише и допуњује умирено и свесно дисање.  

 

Васпитач Јасминка Чолић 
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Секција Прва помоћ 

 

Септембар 

-Анкетирање и евидентирање ученика заинтересованих за учешће у раду секције, 

-Организовање трибина и предавања на тему Борбе против трговине људима, Превенција  

Сиде, Добровољног давалаштва. 

Октобар 

-Промовисање здравих стилова живота,  

-Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности, 

- Предавање и обука у природи. 

Новембар - Децембар 

-Основна обука из области Прве помоћи 

Фебруар, Март, Април 

-Напредна обука из области Прве помоћи. 

Мај 

-Формирање екипа установе које ће учествовати на догађајима и манифестацијама као и на 

Општинском такмичењу из Прве помоћи. 

 

Секција Извиђаштво 

Септембар 

-Анкетирање и евидентирање ученика заинтересованих за учешће у раду секције, 

-Пројекција филма о извиђачким активностима, 

-Моја организација (извиђачка организација и њена обележја, Извиђачи у Србији) 

- Извиђачки Завет, закони и поздрав, извиђачки покрет. 

Октобар 

- Моја организација (традиција и дух), 

- Природа око мене (познавање природе, заштита животне средине, истраживање и закони 

природе, стаза трагања, оријентација и топографија, једнодневни излет-марш, просторно  

оријентисање, припрема огњишта,  паљење ватре). 

- Екологија (Природа која нас окружује, Проблематика  угрожавања непосредне животне 

средине, Угрожене биљне и животињске врсте, Водни екосистем, Рециклажа отпада, 

Обележавање значајних  датума); 

- Обележавање дана пешачења, акција на Авали и Звездарској шуми. 

Новембар 

- Мој живот (комуникативност, грађење самопоуздања, тимски рад и вештина руковођења, 

духовност,здравље) 

- Коришћење рачунара, безбедно коришћење интернета, безбедност на друштвеним мрежама 

- Планине Србије, Реке и језера Србије, Заштићена природна подручја Србије. 

Децембар 

- Свет у којем живим (химна Србије, грб Србије, сектори друштва), 

- Рециклажа отпада,  

- Породица, култура и традиција, моја локална заједница, моја отаџбина, превенција 

криминала и насиља, однос међу половима. 

Фебруар 

-Здравље и здрава исхрана и физичка активност, 

- Основне крвне групе,  

- Превенција алкохолизма и наркоманије. 

Март 

-Чворологија (основни чворови, практична примена чворова), 

-Сигнализација, 

Април 

-Шаторизација (расклапање и склапање шатора, основе логоровања, таборовања и бивковања) 
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- Стреличарство ( историја стреличарства, гађање луком и стрелом, интерно такмичење у 

стреличарству) 

- Дан планете земље, Акција чишћења скијашких стаза на Копаонику,Звездарске шуме, 

Изложба фотографија 

Мај 

-Припреме за такмичење ''Извиђач у Београду'', 

-Формирање извиђачких патрола за такмичење и учествовање на такмичењу 

Јун 

-Једнодневни излет са практичним приказом новостеченихзнања и вештина. 

 

                                                                                             Горан Рашић, васпитач 

Креативна радионица 

 

Стваралаштво је једна од основних потреба људског бића. Циљ креативне радионице 

је да ученици развијају своје  потенцијале усмеравајући их на нешто креативно и корисно. 

Употребом различитих материјала (папир, картон, дрво, стакло....) и учествовањем у 

креативном процесу, ученици ће моћи  да улепшају свој животни простор и простор за учење 

и дружење, израдом различитих украсних и корисних предмета. Испољавајући своје креативне 

потенцијале имаће прилику и да се опусте након напорног дана, али и да развијају своје 

стрпљење и концентрацију. 

У току школске године биће остваривана сарадња са ликовном секцијом, а ученици ће 

имати могућност и да учествују у креирању програма рада у складу са својим креативним 

потенцијалима. 

Периодично ће у Дому бити организоване изложбе радова ученика. 

Септембар 

• Информисање ученика о раду „Креативне радионице“ и мотивисање за учешће у 

планираним активностима; 

• Формирање секције и упознавање ученика са планом рада за школску 2022/2023. 

годину. 

Октобар 

 

• Израда предмета од папира, картона и канапа (држачи за оловке, украсне кутије за 

ситне предмете....); 

• Реализација активности на основу креативних идеја ученика; 

Новембар 

• Креативна употреба рециклажног материјала; 

Децембар 

• Израда честитки за Нову годину; 

• Израда новогодишњих украса и декорација Дома; 

Јануар 

• Прављење фигура од теста за славски колач; 

Фебруар 

• Упознавање са квилинг техником и израда радова; 

Март 

• Израда честитки и декоративних предмета за Осми март и постављање изложбе; 
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• Израда корпица и декоративних предмета за Васкрс; 

Април 

• Израда декоративних предмета за Васкрс; 

• Фарбање ускршњих јаја различитим техникама; 

• Поставка изложбе; 

Мај 

• Украшавање различитих предмета (кутије, тегле, флаше....) декупаж техником; 

Јун 

• Анализа рада секције и предлози за план рада за следећу школску годину. 

Задужене за реализацију секције 

Гроздана Гаћеша 

 Јована Михајловић, 

 Александра Копања  

Декупаж секција 

 

У циљу подстицања креативног провођења слободног времена биће организована 

декупаж секција. Ученици ће радити на различитим материјалима попут дрвета, стакла и 

пластике. Планирано је да се у оквиру декупаж секције обележи Дан заљубљених, Дан жена, 

Нова година, Божић. На тај начин ученици ће поред развоја критичког мишљења и ширење 

знања бити подстакнути на ручни рад што је у време убрзаног развоја дигиталних техлологија 

од велике важности за правилан развој. Поред тога развијаће своју креативност и уметнички 

дух што ће имати релаксирајући утицај на њих. Смањење стреса, одмор од школских обавеза 

и конструктивно провођење слободног времена једни су од основних циљева декупаж секције. 

 

Васпитач Марина Радовић 

 
Фото секција 

 

   Осим стицања вештина и учења основних техника фотографије, циљ ове слободне 

активности је и афирмисање колективног начина живота у РЈ, као животне средине, путем 

забележених секвенци разних слободних активности и приказивањем свега онога што младе 

људе анимира и што желе да поделе са другима у свом окружењу.  

  Поред тога, активностима у овој секцији тежи се томе да се ученици подстакну да проводе 

што више свог слободног времена напољу, тражећи лепоту у детаљима око себе. Кроз опажање 

свакодневног окружења и развој интересовања за естетски израз, они изражавају себе, свој 

став и осећање. 

  Коначно, фотографија је најбољи начин за чување лепих успомена. 

  У теоријском делу реализације, ученици ће бити  упознати са основним појмовима у 

уметности дигиталне фотографије,  са техникама фотографисања, приказаће се најлепши и 

награђивани радови познатих фотографа, кроз презентације биће представљени примери 

добре фотографије на различите теме које ће ученици покушати да репродукују на свој начин. 

Практична примена наученог следиће сваки састанак, а ученици ће моћи да вежбају своју 

технику фотографисања и заједно са реализаторима секције. 

 Ученицима ће за сваки месец бити предлагане теме које ће им водити инспирацију и машту, 

позвати их да посматрају обичне ствари на јединствен начин и побољшају своје фотографско 

опажање. Биће им дат избор пројекта који ће реализовати током године и за које ће се 

организовати изложба радова на крају школске године. Такође ће се сваки међународни 

празник, важне активности у установи, свакодневица живота и рада ученика, њихова 
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интересовања, користити за бележење тренутака који ће их визуелно најбоље представити. За 

то је предвиђена сарадња са осталим секцијама. Ученичке фотографије биће изложене на 

тематским паноима, а најбоље ће учествовати на конкурсу Установе на тему „Живот у нашој 

установи“ и на такмичењу „Домијада“. 

Ученици ће се прикључити и инстаграм профилу Фото секције, путем којег ће бити 

обавештавани о активностима у РЈ, као и темама за рад и где ће њихове фотографије бити 

подељене са вршњацима. 

Септембар: 

           Предавања:  

- Основни појмови фотографије (фокус, експозиција, перспектива, хистограм..) 

- Композиција слике 

Теме: 

- Природа, цвеће, улична фотографија, портрет, црно-бела фотографија, храна, 

свакодневни моменти, перспектива, макро, ноћне фотографије, текстура 

Дан Установе: Договор о учешћу у фото конкурсу установе, са темом „Живот у нашој 

установи“ 

 

Октобар: 

- Договор и усмеравање ученика за учешће у фото конкурсу 

- Композиција: правило трећине; 

- Теме: Живот у дому, Мој крај, Мој љубимац (Светски дан животиња), Лепа храна 

(Светски дан хране), Сенке. 

 

Новембар: 

- Познати фотографи и награђиване фотографије 

- Композиција: Симетрија у фотографији; Портрет 

- Теме: Природа (Светски дан вегетације), Јесен, Осмеси (Светски дан љубазности), 

Разлике као зачин живота (Светски дан толеранције), Људи , Лоше 

време/кишобрани. 

Дан Установе: Награђене фотографије након фото конкурса. 

 

Децембар: 

- „Улична“ фотографија 

- Композиција: дијагонале; Жабља и птичја перспектива; 

- Теме: Зима, зима..., Замрзнуто, Журка, Мој најлепши поклон, Изоловани објекти, 

Емоције, Вече. 

 

Фебруар: 

- Композиција: Фрејминг, Монохроматске фотографије; 

- Теме: Мој хоби, Топлина дома, Светла, Знаци. 

Март: 

-     Композиција: обрасци и понављање; Макро техника;  

- Теме: Цвеће говор љубави, За мене је срећа..(Светски дан среће), Радост, Спорт,  

Пролеће. Омиљене фотографије, Дрвеће, Зграде, Поглед на Београд (панорама 

техника),Текстуре. 

Април:  

- Композиција: Водеће линије;  

- Теме: Дан шале, Дан планете Земље, Вода, Одмор уз омиљену књигу (Светски дан 

књига),Ускрс. 

- Тренуци са такмичења Домијада 

Мај: 
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- Теме: Небо (Светски дан сунца), Паркови - оазе (Светски дан птица и дрвећа), Моје 

место за уживање, Покрет, Чувамо ли наш град (Светски дан заштите животне 

средине), Разгледница из дома, Најзанимљивији „селфи“. 

- Гласање и излагање најбољих фотографија; 
 

 Реализатори: 

Илић Данијела 

Михајловић Јована 

 

 

РЈ „Алекса Дејовић” 
 

Годишњи план рада историјске секције 

Септембар: 

- Оснивање секције и упознавање ученика са циљем рада историјске секције 

- Корона вирус: Историја пандемије и да ли смо ову могли да предвидимо 

- Приче из старина – веровања и обичаји народа у прошлости и садашњости 

- Годишњица смрти Милана Тепића, последњег народног хероја Југославија – 29. 

Септембар 1991. године 

 

Октобар:  

- Епидемије од Троје и шпанске грознице до корона вируса 

- Проблеми савременог света – препознавање проблема 

- Годишњица ослобођења Београда – 20. Октобар 1944 године 

- Спомен на српске жртве у Другом светском рату – 21. Октобар 1941. године 

 

Новембар: 

- Најгоре пандемије у историји и болести које су убиле стотине милиона људи 

- Знаменити Срби – развијање критичког става 

- Дан примирја у Првом светском раду - 11. новембар 1918. Ггдине 

 

Децембар: 

- Годишњица Колубарске битке – 15. Децембар 1914. године 

- Миграције – константна појава у историји људског друштва 

- Како су људи кроз историју реаговали на пандемије 

 

Јануар: 

- Војска, оружје, рат – стицање знања и развијање критичког става 

- Кратка историја домаћих пондемија – лични ставови 

 

Фебруар:  

- Годишњица Првог српског устанка – 15. Фебруар 1804. године 

- Топлички устанак – 26. Фебруар 1917. године 

 

Март:  

- Дан сећања на погром на Косову и Метохији – 24. Март 1999. године 

- Српске династије – улога и значај 

 

Април:  

- Култура Срба на прелазу из 19. у 20. век 

- Сећање на жртве геноцида у концентрационом логору 
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Мај: 

- Дан победе – 9. Мај 1943. године 

- Дан сећања на цивилне жртве у НАТО агресији – 7.мај 1999. године 

- Српска револуција 1804 – 1835 

 

Јун: 

- Годишњица смрти Михаила Обреновића – 10. Јун 1968. године 

- Видовдан – спомен на Косовску битку – 28. Јун 1938. године 

- Евалуација рада секција и предлози тема за следећу школску годину 

 

Јелена Шејић, васпитач 

 
 

Фото секција 

 

   Након анкетирања заинтересованих ученика, организоваћу састанак чланова и на 

основу интересовања формирати и осмислити конкретан план рада и активности.  

 Генерално је планирано да се ученици науче и мотивишу да кроз своје фото објективе 

бележе и науче се разлици између обичне и уметничке фотографије. Такође ће се израђивати 

и сакупљати пригодан материјал, који ће пратити активности, такмичења, конкурсе и сл. на 

нивоу целе заједнице и шире. 

       Јована Јелић, васпитач 

 

 

Инстаграм секција 

 

У свим радним јединицама Ученичког центра инстаграм секција је почела са радом 

школске 2021/2022. године с циљем да ученицима омогућимо комуникацију и са васпитачима 

и међусобно и да их активно укључимо у домске активности, на начин који им је најдоступнији 

– путем друштвених мрежа.  

Током ове школске године секција ће наставити са својим активностима: прикупљање, 

осмишљавање, креирање и реализовање различитих садржаја од значаја за ученике, њихових 

интересовања и актуелних дешавања, едукативног, креативног и забавног карактера у 

различитим визуелним форматима. Пружаће се и техничка подршка свим васпитачима у 

најави, праћењу и приказу активности које они реализују у оквиру радионица и секција. Током 

прошле школске године остварена је подршка и сарадња између радних јединица коју ћемо 

ове школске године интензивирати осмишљавањем заједничких активности како бисмо 

допринели имиџу наше установе. Рад секције ће интензивно пратити, сарађивати и 

размењивати идеје и искуства са реализаторима ове секције у другим радним јединицама. 

  Садржај секције биће прилагођен сензибилитету, склоностима и интересовањима 

наших ученика и бити осмишљен и креиран како би афирмисао едукативни садржај, 

промоцију здравих стилова живота и садржај за квалитетно испуњавање слободног времена 

током боравка у радној јединици и установи. У оквиру секције планирамо да укажемо на 

опасност зависности од друштвених мрежа, насиља на интернету, употребе инстаграма у сврху 

професионалног равоја и различитих доступних програма обуке. Садржај ће се прилагођавати 

току школске године. 

   

 

Реализатор секције Слободанка Марић  
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 “Квиз знања и вештина “ - план секције 

 

Од школске 2022/23. године у нашој радној јединици организоваћемо Квиз који ће 

подстаћи ученике да своју општу културу и информисаност подигну на виши ниво. 

Циљ секције је да ученици кроз игру откривају своје могућности, развијају способности 

и вештине, стичу искуства и науче нешто ново. 

Обзиром да је игра најзабавнији облик учења, стечено знање је трајније од знања 

стеченог на неки други начин. 

У играма општег знања и информисаности, пантомиме, тајанственог предмета и 

различитим играма вештина такмичиће се ученици свих васпитних група. Трочлани жири, у 

чијем саставу ће се наћи и један од ученика постараће се да такмичење буде регуларно, а 

публику ће чинити остали ученици дома. 

Динамика одвијања секције зависиће од интересовања и тренутних могућности, а 

одвијаће се минимум једном месечно. 

 

                                                                              Јелена Шејић, васпитач 

 Татјана Кнежевић, васпитач 

 

 

РЈ „Петар Драпшин” 
 

Квиз – план рада секције 

 
Сваке годинеорганизуј есе такмичење између васпитних група у квизу знања и забаве. С 

обзиром да радна јединица броји девет васпитних група, секција ће бити реализован у четири 

такмичарска термина. У сваком од тремина учествују по три екипе, а у четвртом финалном 

учествују победници из прва три такмичарска термина. Два термина ће ити у првом, а два у 

фругом полугодишту. Екипу чине три члана исте васпитне групе. Такмичењу претходи 

жребање  на основу ког се добијају учесници сваког од термина. Игре у којима се ученици 

такмиче су: опште знање, асоцијације, пантомима. За регуларност такмичења и бодовање 

задучен је трочлани жири . Квиз се одвија уз присуство публике коју чине ученици дома.  

 

Аксентије Васић 

 
 

Дебатни клуб 

 

 Дебатни клуб је секција која за свој циљ има  подстицање ученика на развој критичког 

мишљења, истраживачког рада, као и едукацију на теме од друштвеног значаја. 

 Концепт рада какав се очекује подразумева долажење до заједничких закључака кроз 

квалитетну и аргументовану расправу тј. размену мишљења, што ће за ученике имати 

едукативни значај, јер учимо да проблем посматрамо из шире перспективе и из различитих 

углова. 

 Дебатни клуб ће се одржавати једном месечно по унапред одређеној теми, остављајући 

довољно времена ученицима за припрему. При одабиру теме водиће ће се рачуна о томе да 

тема буде актуелна, друштвено релевантна, прилагођена узрасту и интересу ученика. 

                                                                                                                                                        

Ана Јаблановић 
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Психолошко- педагошка секција 
 

Циљ рада секције је едукација, информисање, превенција као и развијање социјалних и 

емоционалних компетенција ученика путем радионица, предавања, дискусија и израда паноа. 

Средства која ће бити коришћена на радионицама, попут различитих тестова, техника и вежби, 

имају за циљ буђење психолошких капацитета ученика и унапређење њиховог личног раста и 

развоја. С обзиром на специфичности фазе развоја у којој се налазе, рад ће бити усмерен на 

јачање њиховог самопоуздања, овладавање техникама управљања емоцијама, посебно у 

стресним ситуацијама, развијање толеранције, емпатије, асертивне комуникације као и на 

опасностима конзумирања психоактивних супстанци. Они ће бити у прилици да науче многе 

вештине које ће им омогућити функционално сналажење и суочавање са различитим 

изазовима које носе домско и школско окружење, као и друге различите животне ситуације. 

План и програм подељен је на следеће тематске целине: Самопоуздање и позитивна слика о 

себи, Толеранција на фрустрацију, Вештине суочавања са стресом, Препознавање, разумевање 

и управљање емоцијама, Асертивна комуникација, Љубав и заљубљеност, Превенција болести 

зависности, Технике успешног учења, Емпатија и алтруизам. 

Теме су оквирног карактера и пратиће актуелне потребе и интересовања ученика.  
 

                                                                                                               Марија Матић 

                                                                                                              Милена Станимировић 

                          

Годишњи план рада секције за рукотворине 
                                          

 

                      Ове школске године је планирано да се реализују следеће активности: 

 

1) месец септембар: израда плаката у вези са оглашавањем рада секције (пријављивање 

чланова секције, први састанак секције,  нови предлози и идеје за рад секције, разговори 

о организацији и начину рада секције); 

2)  месец октобар: израда украсних корица за свеске; 

3) месец новембар: ликовни радови на великим хамерима у боји (користиће се вуница, 

канапи, траке, перлице, алкице од глинамола, ручно израђени цветови, а радови ће бити 

инспирисани нашим традиционалним везом и ткањем, пиротским ћилимом и шарама); 

4) месец децембар: израда новогодишњег паноа и новогодишње декорације (честитке,  

украсне теглице и кутије); 

5) месец јануар: састанак секције и разговор о постигнутим резултатима; 

6) месец фебруар: израда крпених лутака (користиће се различити материјали: сунђер, 

тканине, вуница, перлице, итд.); 

7) месец март: израда крпених лутака; 

8) месец април: израда накита од глинамола; 

9) месец мај: изложба радова уз пригодну презентацију; 

10) месец јун: састанак секције и разговор о плановима рада секције за следећу школску 

годину.  

                                                                                                                                                     

Мирјана Митић 
 

Годишњи план и програм инструктивне наставе 
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                  План и програм рада инструктивне наставе подразумева пружање помоћи у учењу 

предмета српски језик и књижевности, и то у следећим сегментима: 

 

1) анализа школске лектире; 

2) припрема за писмени задатак; 

3) помоћ у изради састава на задату тему у оквиру  домаћег задатка. 

 

 

                                                                                                                              Мирјана Митић 
 

 

 

РЈ „ЗМАЈ” 
 

♫ МУЗИЧКЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 2022 / 2023. 

• Септембар 

• Избор ученика за слободне активности 

• Музичка аудиција на којој ће бити одабарани талентовани ученици  

• План и програм за текуће музичке активности 

• Израда музичког материјала 

• Договор и консултација са Програмском службом о плановима и циљевима за 

школску 2022/ 2023 годину 

• Пробе етно, класичне и популарне музике 

• Октобар 

• Одабир програма за Светосавску академију 

• Подела нових композиција за међудомско такмичење „ Домијада 2023.“ 

• Пробе етно, класичне и популарне музике 

• Новембар 

• Пробе етно, класичне и популарне музике 

• Приближавање музичких стилова и разговор о истим 

• Децембар 

• Пробе класичне етно и популарне музике 

• Упознавање са традицијом и традиционалном музиком 

• Јануар 

• Припреме за Светосавску академију, увежбавање Светосавске химне и 

композиција духовне музике 

• Пробе етно, класичне и популарне музике 

• Фебруар 

• Увежбавање композиција за Домијаду  

• Пробе етно, класичне и популарне музике 

• Припреме за завршни концерт 

• Март и Април 

•  Тонске пробе и увежбавање садржаја планираних за наступ на такмичењу 

•  Учешће на Регионалној Домијади 2023. 
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• Осврт на постигнуте резултате на такмичењу 

• Мај  

• Анимирати ученике да сами изврше анализу постигнутих резултата 

• Припреме за завршни концерт 

• Јун 

• Припреме за завршни концерт 

• Предлог за похвале најбољим музичарима, истакнутим појединцима и осталим 

ученицима 

• Разматрање извештаја о раду секције 

                     Реализатор:  Јелена Драгићевић,  дипломирани етномузиколог, проф 

 

План и програм рада фолклорне секције 
 

 Фоклор се сматра традиционалним обликом културе који се преноси са генерације на 

генерацију. Сваки народ у својим играма негује и своје особености. Народна кола су временом 

доживљавала и промене јер се у њих уносила креативност, добијале су се нове идеје.  

 Наши ученици долазе из различитих крајева Србије где су имали прилику да буду 

чланови културно уметничких друштава. Појединци остају активни у истим друштвима и 

током школовања у Београду.  

 Фолклорна секција у Ученичком центру се реализује у РЈ“Змај“. Окупља 

заинтересоване ученике из свих радних јединица. Стручно вођење секције је у организацији 

спољних сарадника, а подстицање и организовање ученика у радним јединицама припадама 

васпитачима. Своје учешће у фолклорној секцији најчешће узимају ученици који имају 

играчка искуства, а мање они који би желели да науче традиционалне народне игре.  

 Организација рада по месецима: 

Септембар- Информисање ученика о постојању фолклорне секције и плановима рада. 

Анкетирање ученика, односно прикупљање информација о броју заинтересованих, 

њиховим играчким искуствима и очекивањима, 

Октобар. Конституисање секције и почетак рада. Први термин ће се организовати у 

виду аудиције. Кореограф ће се на тај начин информисати о броју заинтересованих 

ученика, њиховом евентуалном досадашњем ангажману и уверити се у играчке 

могућности кандидата. Неће се правити селекција већ ће се у рад укључити сви 

заинтересовани. Рад почиње основним корацима из различитих игара, 

Новембар. Кореограф ће изабрати народну игру и поставити кореографију. На основу 

потенцијала играча бира се кореографија мање или веће сложености. Уигравање и 

подела улога међу играчима, 

Децембар, јануар. Уигравање уз стално усавршавање и обогаћивање појединих 

елемената игре,   

Фебруар. Интензивирање припрема за градску Домијаду.  Избор постава играча и 

њихово уигравање. Припрема одговарајуће ношње и осмишљавање  визуелних 

момената за наступ, 

Март и април. Припрема и наступ на градској Домијади. Дружење са другим  

учесницима на истом такмичењу, 

Мај. Припремe и наступ на републичкој Домијаду (зависно од резултата на градској 

Домијади). Анализа рада током школске године, давање предлога и сугестија за 

наредну школску годину. 

                                                                                  Васпитач, Милоје Кнежевић 
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Секција за културу живљења 
 

    - Упознавање ученика са садржајем секције и подстицање на активно и креативно 

коришћење слободног времена 

    - Анкета о заинтересованости ученика за рад у секцији. Предлози и идеје ученика 

    - Нега цвећа, уређење заједничких просторија 

    - Уређење дворишта, травњака и спортског терена 

    - Украшавање просторија РЈ за Нову годину и Божић 

    - Утеђивање и украшавање просторија поводом школске славе Свети Сава 

    - Израда уметничких радова и рукотворина 

    - Украшавање просторија за Ускрс и ускршње рукотворине 

    - Избор најопуларнијег матуранта 

    - Утисци и процена успешности рада секцијe 

                                                              

                                                                 Васпитачи: Милица Илић, Нада Кековић 

 

Инстаграм секција 

 

 

Инстаграм секција има за циљ да прати све забавне, едукативне и информативне догађаје и 

садржаје значајне за наше ученике. 

Такође ће пратити активности васпитача у приказу активности које реализују кроз секције, 

слободне активности, радионице. 

Имајући у виду чињеницу да наши ученици доста времена  проводе на друштвеним мрежама, 

а нарочито на инстаграму, верујем да је то право место за објављивање важних информација.  

Садржај ће пратити интересовања ученика, а акценат ће свакако бити на едукатвиним 

садржајима. 

Пратићемо све културне, спортске и рекреативне активности како би ученике обавестили и 

подстакли да учествују у свим дешавањима.  

                                                                                           

                                                                                  Васпитач, АлександријаКараичић 

 

 

РЈ „Стеван Чоловић” 
 

Инстаграм секција 

Инстаграм секција прикупља и објављује све садржаје информативно, едукативног и забавног 

карактера. Садржаји обухватају све аспекте живота и рада у Ученичком центру и на тај начин 

имају информативни и едукативни карактер. Садржај секције прати сензибилит и 

интересовања ученика и афирмише креативно коришћење слободног времена . 
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Васпитачи: Марина Џелетовић 

                 Жељана Вујић    

 

 
Креативна радионица 

 

Анимирање ученика  за рад у секцији, информисање о афинитетима ученика, договор и израда 

плана рада секције. 

Континуирано естетско оплемењавање простора радне јединице. 

Обележавање значајних датума-Међународни дан толеранције,Светски дан права детета. 

Декорисање РЈ током новогодишњих празника, израда пригодних честитки и украса. 

Обележавање Дана жена-израда честитки и панао, израда декоративних предмета за Васкрс. 

Креативна употреба рециклажног материјала-обележавање значајних датума у вези са 

заштитом животне средине. 

Упознавање са техникама квилинга и израда пригодних украса. 

 

                                                                               Васпитачи: Жељана Вујић 

                                                                                                   Марина  Џелетовић 

 

План рада културно-образовних и спортских 

активности Ученичког центра Београд за школску 2022/23. годину 

 
Учење и постизање што бољих резултата у школи је свакако примарни циљ ученика 

смештених у нашој Установи, али је и квалитетно испуњено слободно време, већ годинама, 

саставни део домског живота.  

Васпитна служба у сарадњи са уредником културно-образовног програма и аниматором 

спортских активности креира и реализује програме који омогућавају ученицима садржајан и 

квалитетан простор слободног времена, а који је у складу са њиховим потребама, жељама и 

могућностима.  

Циљ је да се ученицима пруже разноврсни програмски садржаји и да што већи број ученика 

постану корисници наших програма који су по садржају пре свега едукативни и  примерени 

њиховом узрасту. 

У том смислу ученицима ћемо  понудити  разноврсне, едукативне, атрактивне, иновативне, 

богате садржаје, све с циљем да их забавимо, разонодимо, оплеменимо, психофизички ојачамо 

и допринесемо њиховом свестраном развоју. 

Културно-образовни програми ће, пре свега, имати едукативни карактер, везани  за културу, 

историју, традицију, тако да ученицима пруже нова сазнања, прошире видокруг, изграде добар 

укус, уз елементе забаве и разоноде, водећи их ка правилном психофизичком развоју. 
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Спорт и рекреација, широм света,  унапређују дух и тело и уче нас важним лекцијама из живота 

о поштовању, лидерству и сарадњи. Тако постајемо друштвенији, здраво амбициозни и 

усмерени ка правилним животним ставовима и навикама промовишући једнакост, 

толерантност на различитост. 

Да би се квалитет слободног времена у дому унапредио, примарну улогу имају васпитачи који 

морају бити активни учесници и партнери, који ће бити присутни од планирања до реализације 

слободних активности уз неопходну реалну партиципацију ученика. Од васпитача се очекује 

да помаже, иницира, координира, саветује, усмерава и васпитава ученике за квалитетно, 

правилно, и рационално коришћење слободног времена. Да својом креативношћу и 

оригиналношћу заинтересује ученика да слободно време проводи у дому учествујући у 

активностима које дом организује. 

Из тог разлога Васпитна служба ће се и наредној школској години  трудити да, у области 

културно-образовног и спортско-рекреативног сегмента/програма, активније укључи 

васпитаче у креирању и реализацији садржаја. 

Слободно време се  креира у складу са личним жељама, могућностима, интерсовањима, како 

јединке тако и вршњачке групе. Укључивањем ученика/сарадника, као партнера, имаћемо 

бољи увид приликом избора садржаја. 

Овим радом желимо да истражимо које иновације би ученици унели у организацију и 

реализацију слободних активности у дому, са идејом да се васпитачима, стручним 

сарадницима у РЈ и Васпитној служби пруже актуелне и релевантне информације које могу 

потенцијално бити искоришћене за подизање квалитета слободног времена у дому ученика. 

Кроз своја два сегмента – културно-образовни и спортско-рекреативни – Васпитна служба ће 

и даље активно, сарађивати  са  васпитачима, стручним сарадницима у РЈ – педагозима и 

психолозима у циљу планирања и реализације програма, а у самој реализацији са културно-

уметничким, спортским и другим институцијама и организацијама у Граду. 

Најважнији за реализацију програма су, као што увек и наводимо, финансијски и просторни 

услови, као и временски фактор и слично. 

План је израђен по месецима, оперативан је, али и подложан променама, флексибилан и 

прилагодљив. Тако да је могуће да се неке од активности неће реализовати у планираним 

терминима,  /може да зависи од актуелности, културног или спортског догађаја у граду, 

хепенинга/, па ће неки приоритетнији програми заузети место наведеног. 

Након три године рада у отежаним условима због пандемије, у овој  школској години 

трудићемо се да испратимо што више културних и забавних дешавања у граду, да предност 

имају едукативни програми, посете и културна дешавања на отвореном, посета позоришту, да 

ученици погледају извођења светских и домаћих драмских дела а која су уврштена и обавезну 

лектиру, домаће филмове, чују квалитетне концерте, ојачају везе са културним наслеђем, као 

и да сви програми буду  квалитетни и доприносе изградњи доброг укуса. 

Поред редовних активности, посебну пажњу ћемо посветити  организацији и реализацији 

Светосавске академије ( домаћин је РЈ „Карађорђе“), обележавању дана Ученичког центра 

Београд, припреми за Домијаду/регионалне и републичке Сусрете омладине домова ученика 

средњих школа Р Србије, завршног програма и концерта ученика  и осталих сопствених 

програма. 

 

 НАПОМЕНА: 

Ако сагледамо последње три школске године, постоји могућност промене плана  рада у 

зависности од епиемиолошке ситуације у Р Србији.  У том случају план рада ћемо прилагодити 

могућностима,  а у циљу задовољења потреба и интересовања наших ученика у области 
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културе и спорта, понуда институција и реалних могућности бављења слободним 

активностима у Установи. 

У случају да нисмо у могућности да реализујемо активности и уколико се буде мењао модел 

похађања наставе ( редован, комбиновани или онлајн), ми ћемо, као и претходних година, 

едукативне, актуелне, занимњиве и забавне садржаје објављивати на сајту и инстаграм налогу 

Ученичког центра Београд. 

Кроз месечни/оперативни план који наша служба доставља на почетку месеца свакој РЈ, 

заменику директора, помоћнику директора за васпитни рад и координатору васпитне службе 

може се пратити континуитет као и могуће промене месечног плана.   
             

                О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н   И    П Р О Г Р А М    Р А Д А   

                                 

                

                 КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ И ЗАБАВНИ  СЕГМЕНТ 
 

 

  

 С Е П Т Е М Б А Р   2 0 2 2 : 

 

- До половине месеца обавити све састанке и ажурирати све контакте везане за реализацију 

планираног програма (са сарадницима, институцијама, установама културе града Београда, 

обилазак позоришних сала/простора за реализацију свечаног програма, проверити техничке 

услове, планирати трошкове, дефинисати све релевантне чиниоце за припрему и реализацију 

програма); 

- састанак са васпитачима задуженим за сарадњу са васпитном службом, помоћником 

директора за васпитни рад, координатором васпитне службе, реализаторима, задужења 

(прослава/ Дан Установе; Св. Сава; припреме за Домијаду 2023.); 

- у другој половини месеца састанак са ученицима који су учествовали претодних година у 

раду секција које ће нас представљати на Домијади 2023. и другим програмима Установе, 

информисати се о интересовањима ученика за разне видове активности у овом сегменту; 

- рад на одабиру текстова, музике, кореографије за плес и фолклор;   

- како би што боље искористили лепо време предност ћемо дати  активностима   на отвореном: 

Зоолошки врт, стручно вођене шетње-обилазак града (брод, аутобус са отвореним кровом), 

обилазак културно-историских споменика на отвореном  итд.;  

- једнодневни излет викендом/ нпр.  дворци Војводине ( Кулпин, Фантаст, Соколац, Ечка); 

Манастири Фрушке горе; Смедерево- Манастир Рукумија- Виминацијум-салаш „Дорат“; 

- Арт биоскоп на тераси „Коларца“; летњи биоскоп Кинотеке на крову Дома војске 

- састанак са спољним сарадницима, договор око припрема за прославу  Дана Ученичког 

центра Београд; 

- расписати наградни литерарни и фото конкурс поводом Дана Установе 

- Дани европске културне баштине 2022.; 

- 13. Европска ноћ истраживача 

 

 

 

 

О К Т О Б А Р  2 0 2 2: 
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- Остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме; 

- ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

- редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

- органиационо-техничке припреме поводом обележавање Дана Дома/ Ученичког центра 

Београд; 

- одржати аудиције за пријем нових ученика у драмску секцију, оркестар, хор, плес фолклор, 

по одржаним аудицијама почетак проба за Домијаду 2023.; 

- посета позоришнoj представи у договору са ПП службом и предлози РЈ; 

- посета неком значајном здању; 

- позориште у Дому/гостовање глумаца и/или промоција књиге/дружење са аутором; 

- 65. Међународни београдски сајам књига  ( 23 – 30. октобар  2022. ); 

- једнодневни излет нпр. Београд - Нови Сад ( брзим возом „ Соко“ ); 

- активности на отвореном-разгледање града, стручно вођена шетња, обилазак; 

- Дани слободе ( избор програма у договору са координаторима РЈ). 

Н О В Е М Б А Р  2 0 2 2: 

 

- обележавање Дана Установе, Ученичког центра Београд – 34 године; 

- остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме 

- Расписати литерарни конкурс поводом обележавања школске славе Свети Сава.  

- ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

-  редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

- посета позоришнoj представи у договору са ПП службом и предлози РЈ  

- актуелна изложба или програм у граду (везано за Дан примирја у Првом светском 

рату); 

- Међународни дан толеранције и љубазности / пригодна представа или филм, међудомска 

сарадња/поруке упућене вршњацима других  РЈ и Домова; 

- посета неком од Градских музеја, обилазак Дворског комплекса 

- пробе: драмска секција, оркестар, хор, плес и фолклор, припрема за Домијаду 2023.год.,  као 

и остале сопствене прогаме Установе. 

 

 Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 2 2: 

 

- Остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме; 

- ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

- редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

- одржати састанак  везано за програм обележавања школске славе Свети Сава; 

- посета позоришнoj представи у договору са ПП службом и предлози РЈ;  

- IV Ангажман фест /Дом омладине –„ Студио“- Центар за културну едукацију младих 

- Дан борбе против ХИВ-а, предлог програма у договору са ПП службом; 

- филмски фестивал „ Дани Сретена Аџића “/ помоћ у реализацији. 

- „Зимске чаролије“ - клизање на отвореном клизалишту Ташмајдан; 

- пробе: драмска секција, оркестар, хор, плес и фолклор, припрема за Домијаду 2023.  као и 

остале сопствене прогаме Установе. 
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 Ј А Н У А Р  2 0 2 3: 

- Остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме; 

-  ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

-  редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

- Припрема и обележавање школске славе Свети Сава / програм (домаћин) РЈ „Карађорђе“; 

- пробе: драмска секција, оркестар, хор, плес и фолклор, припрема за Домијаду 2023.  као и 

остале сопствене прогаме Установе. 

 

 

Ф Е Б Р У А Р  2 0 2 3: 

 

 

- Остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме; 

- ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

-  редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

- посета позоришнoj представи у договору са ПП службом и предлози РЈ  

- интерно такмичење у ликовном и литерарном стваралаштву ученика за Домијаду 

2023.; 

- Међународни дан матерњег језика (16. фебруар), посета Музеју Вука и Доситеја 

- „ Дан ружичастих мајица “ Светски дан борбе против вршњачког насиља; позоришна 

представа/трибина у договору са ПП службом; 

- пробе: драмска секција, оркестар, хор, плес и фолклор, припрема за Домијаду 2023.год.,  као 

и остале сопствене прогаме Установе. 

 

 

 М А Р Т  2 0 2 3: 

 

- Остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме; 

- ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

-  редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

-  март или април - учешће на градској / регионалној Домијади 2023; 

- посета позоришнoj представи у договору са ПП службом и предлози РЈ  

- посета неком од значајних здања Града / стручно вођење кроз Музеј позоришне уметности/ 

 Светски Дан позоришта; „Иза кулиса“ обилазак позоришта и упознавање ученика са 

секторима и сегментима рада позоришта; 

- посета, обилазак сталне и/или актуелне изложбе; 

- обележавање Светског Дана поезије /сарадња са КЦ Београд, ДК „Студентски град“  

- Сајам образовања; 

- пробе: драмска секција, оркестар, хор, плес и фолклор, припрема за Домијаду 2023.год.,  као 

и остале сопствене прогаме Установе. 

 

А П Р И Л  2 0 2 3: 

- Остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме; 
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- ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

-  редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

-  март или април - учешће на градској / Регионалној Домијади 2023; 

 - посета позоришнoj представи у договору са ПП службом и предлози РЈ  

- предускршња шетња / обилазак Храма Св. Саве/ Ускрс 16. април 2023.; 

- Еко акција „Очистимо планету“ /уређење домских дворишта итд.; 

- евентуални боравак ученика учесника Домијаде на Копаонику ; 

- пробе: драмска секција, оркестар, хор, плес и фолклор, припрема за Домијаду 2023.год.,  као 

и остале сопствене прогаме Установе. 

 

М А Ј   2 0 2 3: 

 

- Остварити контакте и одржати састанке са свим субјектима релевантним за планиране 

програме; 

- ажурирати предлоге активности свих РЈ; 

- редовно обавештавати све РЈ о актуелним бесплатним програмима у граду; 

 - учешће на 25. Републичкој Домијади 2023 године; 

- посета позоришнoj представи у договору са ПП службом и предлози РЈ;  

- једнодневни излет; 

- обилазак Калемегданске тврђаве, посета Планетаријуму – пројекција „Звездано небо- приче 

о звездама и васиони“; 

- евентуално поновити најатрактивнији програм разгледања града нпр. из аутобуса са 

отвореним кровом или бродићем; 

- Ноћ Музеја / Музеји за 10; 

- пробе: драмска секција, оркестар, хор, плес и фолклор, припрема за Домијаду 2023.год.,  као 

и остале сопствене прогаме Установе. 

 

Ј У Н   2 0 2 3: 

 

- Укључивање у програме градских институција; 

- Фестивал науке - интерактивни Парк науке на Ади Циганлији; 

- завршни програм и концерт камерних састава, оркестра и хора Ученичког центра Београд, 

 организационо-техничка подршка. 

 

 

 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: 

 

Реализација предложеног зависиће од фактора наведених у уводном делу Плана, а пре свега 

ситуације и епидемиолошких Мера. Ако буде услова за излете трудићемо се да буду 

атрактивни и да се ученици што је могуће боље упознају са културно историјским 

знаменитостима своје земље, градова и престонице. Обавеза нам је да се афирмише сопствено 

стваралаштво и да се омасове активности.  

Васпитачи су укључени у реализацију програма обележавања школске славе-Свети Сава. Ове, 

2022/23. школске године домаћин програма је РЈ „ Карађорђе“.  

У сарадњи са педагошко-психолошком службом бираће се представе/филмови, после којих ће 

моћи у РЈ да се воде разговори на одређене теме везане за одгледано или презентација књига 

за адолесценте, те разговор са аутором и/или стручњацима за ту област, као и теме и учесници 

одређених трибина.  
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У фокусу ће бити превенција разних видова насиља, пре свега електронског, као и видова 

дискриминације и болести зависности. У сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања и ПП службом организоваћемо предавања, радионице, 

„разговараонице“... 

Трудићемо се да ученицима омогућимо да одгледају актуелне представе, домаће филмове, чују 

квалитетне концерте, ојачају везе са културним наслеђем, као и да сви програми буду 

квалитетни и доприносе изградњи доброг укуса. 

 

Београд, јун 2022. године                                                       Уредник културно-образовног  

                                                                                                                    и забавног програма 

                                                                                                                    Ксенија Бурзан 

 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ  СЕГМЕНТ 
 

Спортско забавни програм као један од носилаца реализације слободних активности садржи 

следеће групације: 

- спорт ( фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис, шах, стрељаштво и пливање); 

- рекреацију: пливање, пешачке туре; 

- спортско забавне манифестације - Домијада, спортски фестивали, Светосавски турнир, 

посета спортско рекреативним центрима, одлазак на спортске утакмице, посета сајмовима 

спорта; 

- посета Музејима трофејних клубова Партизана, Црвене Звезде. 

Трудићемо се да ученици посећују безбедне актуелне спортске манифестације и организовати 

им дружења са спортистима, тренерима и новинарима, сарађивати са спортским друштвима.  

За реализацију овог програма сваке године потребно је обезбедити услове - опрему, реквизите, 

сале, базен, стрељану и сл. 

Активности ће се реализовати  на отвореним и затвореним спортским теренима. 

 

С Е П Т Е М Б А Р   2 0 2 2. 

 

- До половине месеца обавити све састанке и контакте везане за реализацију 

планираног програма (васпитачи, рекреатори, сарадници, институције, сале, техничке 

услове, цене – сви чиниоци релевантни за припрему програма); 

- уговарање сала, терена, стрељане и базена за реализацију програма и набавка свих 

неопходних реквизита за наше РЈ; 

- крајем месеца организовати спортски дан Ади Циганлија/Авала; 

- састанак са васпитачима задуженим за сарадњу са аниматором за спорт и предлагање 

координатора за спортске дисциплине; 

- коришћење спортског терена у РЈ „Алекса Дејовић “ по утврђеном распореду, као и 

сопствених терена. 

 

 

О К Т О Б А Р   2 0 2 2. 

 

- Обележавање Светског Дана пешачења 

- турнири између наших РЈ и почетак прављења репрезентације установе у спортским 

дисциплинама; 

- стрељаштво; 

- пливање; 
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- коришћење спортске сале. 

 

Н О В Е М Б А Р   2 0 2 2. 

 

- Наставак спортских сусрета на нивоу Устнове, као и припрема за такмичење Домијада 2023; 

- стрељаштво; 

- пливање; 

- интерни турнири; 

- коришћење спортских сала; 

- могуће гостовање неког од познатих спортиста или спортских радника у некој од РЈ. 

 

Д Е Ц Е М Б А Р   2 0 2 2. 

 

- Сарадња са неким од Спортских друштава Црвена звезда и Партизан (разгледање 

стадиона, просторија, трофејне сале); 

 - стрељаштво; 

- пливање; 

- коришћење спортске сале; 

- могуће гостовање неког од познатих спортиста или спортских радника у некој од РЈ. 

 

Ј А Н У А Р   2 0 2 3. 

 

- Наставак припрема за  учешће на регионалној Домијади 2023 ( и евентуално учешће на 

Републичкој ); 

- Светосавски турнири; 

- коришћење сале и стрељане 

- састанак са координаторима спортских секција (организација учешћа на 

регионалној Домијади 2023). 

 

Ф Е Б Р У А Р   2 0 2 3. 

 

- Наставак припрема за регионалну и евентуално Републичку Домијаду; 

- стрељаштво (припреме за Домијаду); 

- интерни турнири у стоном тенису и шаху; 

- коришћење спортске сале; 

- могуће гостовање неког од познатих спортиста или спортских радника у некој од РЈ. 

 

М А Р Т   2 0 2 3. 

 

- Састанак са координаторима спортских секција (организација учешћа на регионалној 

Домијади 2023); 

- коришћење спортских сала(припрема за регионалну Домијаду 2023); 

- интерни турнир у кошарци и одбојци; 

- стрељаштво (припреме за Домијаду); 

- пливање; 

- групни час скијања /ски симулатор 

- учешће на регионалној Домијади 2023. 

 

 

А П Р И Л   2 0 2 3. 

 

- Стрељаштво (припрема  евентуално за републичку Домијаду); 
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- пливање; 

- боравак ученика учесника у спортско рекреативним активностима на Копаонику  

(или у мају); 

- могуће учешће на Београдском маратону; 

- састанак са координаторима спортова пласираних за Републичку Домијаду; 

- коришћење спотске сале за припрему за Републичку Домијаду; 

- могуће гостовање неког од познатих спортиста или спортских радника у некој од РЈ. 

 

М А Ј   2 0 2 3. 

 

- Пливање; 

- коришћење спортског терена у РЈ „Алекса Дејовић“ по утврђеном распореду; 

- учешће на републичкој Домијади 2023.; 

- пешачка тура на Ади Циганлији; 

- разговор са познатим спортистом или спортским радником. 

 

 

Ј У Н   2 0 2 3. 

- Коришћење спортског терена у РЈ „Алекса Дејовић“ по утврђеном распореду, као и 

сопствених терена; 

- укључивање у активности које нуди Град. 

 

НАПОМЕНА : 

Постоји могућност промене плана  рада у зависности од епиемиолошке ситуације у Р Србији.  

У том случају план рада ћемо прилагодити могућностима, у складу са прописаним мерама које 

буду на снази у датом тренутку   а у циљу задовољења потреба и интересовања наших ученика 

у области спорта, и реалних могућности бављења слободним активностима у Установи. 

У случају да нисмо у могућности да реализујемо активности и уколико се буде мењао модел 

похађања наставе ( редован, комбиновани или онлајн), ми ћемо, као и претходних година,  

актуелне, занимњиве спортске и забавне садржаје објављивати на сајту и инстаграм налогу 

Ученичког центра Београд. 

 

 

Активна, континуирана или сарадња по потреби, као и укључивање Установе у живот локалне 

заједнице омогућава ученицима да боравак у њој и град у коме живе прихвате са много више 

задовољства, без тензија и страха од непознатог. Позитивни ефекти успешног прилагођавања 

ученика на нову средину су свакако добит за саму установу и све запослене у њој, а 

продубљивањем сарадње са локалном заједницом остварују се пријатељски и сараднички 

односи, не само са ученицима и васпитачима, већ и са нашом установом. 

Ученички центар ће у школској 2022/2023. години имати сарадњу са следећим установама 

и организацијама: 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, као оснивач 

ДРУГИ ДОМОВИ У ГРАДУ И СРБИЈИ 

СКУПШТИНА ГРАДА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА  

САНИТАРНЕ СЛУЖБЕ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 

 ХИТНА ПОМОЋ 

СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 

РАЗНИ ДОБАВЉАЧИ ОПРЕМЕ 
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РАЗНИ ДОБАВЉАЧИ НАМИРНИЦА 

ШКОЛЕ КОЈЕ ПОХАЂАЈУ УЧЕНИЦИ 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

СТАНИЦЕ ОУП-а 

АУТО ПРЕВОЗНИЦИ 

МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ФИРМЕ (зависно од избора на тендерима) 

ГРАДСКО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР «АДА ЦИГАНЛИЈА»  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР «ТАШМАЈДАН»  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР„ОЛИМП“ 

СПОРТСКА ДРУШТВА: «ПАРТИЗАН», «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» И « РАДНИЧКИ» 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ «ЗЕМУН» 

НАЦИОНАЛНИ АНСАМБЛ „КОЛО“ И КУД „ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋ“ 

ПОЗОРИШТА 

РЕКТОРАТ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА  

 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ 

 

 

Београд, јун 2022. год.                                       Аниматор спортско рекреативног програма 

                                                                                          Рајко Кукољ 

 

 

 

Програм васпитног рада у РЈ „БЕОГРАД“ на Копаонику 
 
 

РЈ „БЕОГРАД“ на Копаонику пружа ученицима из Београда и осталим корисницима спортске, 
рекреативне, забавне, културне, информативне и едукативне програмске садржаје. План и 

програм рада ''Копаоника'' дат је посебно због специфичности и чињенице да васпитни рад 
није примаран. 

 

Кућни ред 
 

1. Препоручује се коришћење маски које гости обезбеђују сами, а потребно је 

обезбедити довољан број маски током целокупног боравка у објекту. 

2. Обавезно је вођење рачуна о личној хигијени и хигијени собе. 

3. Препоручује се проветравање свих соба и држање отвореног прозора кад год је то 

могуће. 

4. Забрањено је окупљање по собама, ходницима, степеништу и другим заједничким 

просторијама у објекту. 

5. Међусобне посете као и посете лица која нису смештена у објекту нису дозвољене. 

6. Клуб ученика је доступан за играње стоног тениса уз поштовање препоручених мера. 

7. Школа скијања ће бити организована и реализована уз поштовање свих прописаних и 

препоручених мера надлежних установа и Скијалишта Србије. 
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8. Обавеза гостију је да прате своју здравствену ситуацију и у случају појаве повишене 

телесне температуре или неког другог симптома болести о томе обавесте раднике 

дома. 

9. Гости са повишеном телесном температуром или неким другим симптомима се 

изолују до одласка или медицинског збрињавања. 

РАДНА НЕДЕЉА: 

• 08:00 – 09:00 часова ДОРУЧАК 

• 18:00 – 19:30 часова ВЕЧЕРА 

• 22:00 – часова НОЋНИ ОДМОР 

СУБОТА: СМЕНА КОЈА ОДЛАЗИ 

• После 17:00 часова РАЗУЖЕЊЕ СКИ ОПРЕМЕ 

НЕДЕЉА ОДЛАЗАК СМЕНЕ 

• До 08:00 часова НАПУШТАЊЕ СОБА (са стварима) 

• 08:00 – 09:00 часова ДОРУЧАК 

• 09:00 –10:00 часова ПРЕГЛЕД СОБА И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАСТАЛЕ ШТЕТЕ 

(преглед врше: васпитачи у РЈ „Београд“, домар/мајстор одржавања и професор – вођа 

групе), ПРЕДАЈА КЉУЧЕВА НА РЕЦЕПЦИЈИ 

• 11:00 НАПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА (услед временских неприлика или других 

објективних околности може се продужити време одређено за напуштање објекта) 

 

НЕДЕЉА ДОЛАЗАК СМЕНЕ 

• 13:00 – 15:00 часова ПРИЈЕМ ГРУПЕ И СМЕШТАЈ У СОБЕ (у случају кашњења 

организованог превоза услед временских неприлика или других објективних 

околности може доћи до измене термина) 

• 15:00 – 16:00 часова САСТАНАК ВОЂА ГРУПА СА ВАСПИТАЧИМА РЈ 

„БЕОГРАД“ 

• 16:00 – 20:00 часова ЗАДУЖИВАЊЕ СКИ ОПРЕМЕ 

• 18:00 – 19:30 часова ВЕЧЕРА 

• 22:00 – часова НОЋНИ ОДМОР 

 

• Сви корисници услуга дужни су да: 

 

- Одржавају собу у уредном стању. 

- Буду пристојно одевени у заједничким просторијама. 

- По напуштању соба раздуже постељину у вешерници. 

• Сви корисници услуга млађи од 18 година дужни су да доставе сагласност родитеља 

за вечерње изласке и за самостално скијање. 

• Професор – вођа групе дужан је да писаним путем одобри излазак ученика након 

22:00 часа и да их сачека приликом доласка. 

 

У ДОМУ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО: 
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▪ Кретање у ципелама за скијање у собама и ходницима и уношење ски опреме у 

собе 

▪ Изношење хране из ресторана 

▪ Употреба грејних тела и елктричних уређаја ( грејалица, пегла, фен, уређаји за 

кување, продужни каблови и сл.) 

▪ Измена распореда намештаја по собама, као и изношење истог 

▪ Сваки вид дискриминације према важећим правилницима Ученичког центра 

Београд 

▪ Насилничко понашање, изазивање и учестовање у тучи и другим конфликтима, 

као и самовољно решавање међусобних сукоба, као и сваки облик насиља, 

вербалног и невербалног које има за последицу стварно или потенционално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства личности 

▪ Злоупотреба интернета и савремених комуникацијских средстава и 

електронско насиље 

▪ Уношење, држање и употребљавање оружија, односно експлозивних материја, 

запаљивих течности и закона 

▪ Продаја, понуда, куповина ради продаје, држање, преношење или посредовање 

у продаји или куповини, или на други начин неовлашћено стављање у промет, 

подстрекавање и помагање употребе суспстанци или препарата који су 

проглашени за опојне дроге, односно психоактивних супстанци и супстанци 

које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога 

▪ Коцкање, уношење и конзумирање алкохола и психоактивних супсанци 

▪ Пушење у сваком затвореном радном и јавном простору, осим у просторијама 

у којима је истакнут знак да је пушење дозвољено. 

 

 

Корисници услуга Ученичког центра Београд, РЈ Београд на Копаонику 

дужни су да се придржавају Кућног реда, као и других општих и 

појединачних аката. 

 

НЕПОШТОВАЊЕ ОДРЕДАБА КУЋНОГ РЕДА, КАО И ДРУГИХ АКАТА 

УСТАНОВЕ МОЖЕ ИМАТИ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИЗРИЦАЊЕ 

ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА, КАО И УДАЉЕЊЕ ИЗ ОБЈЕКТА. 

 

 

План и програм рада руководиоца 
 

 

Руководилац РЈ „Београд” на Копаонику, планира свој рад према систематизацији у духу 

сарадничких односа, пријатне атмосфере и перманентног рада. 

Организује, руководи, контролише и координира све послове и радне задатке у оквиру ове РЈ. 

Од примарних задатака је брига за очување здравља гостију и запослених и са тим у вези рад 

на превенцији и спречавању појаве и ширења епидемије. 

Активности управника у периоду када се објекат припрема за почетак рада у новој 

сезони: 

• Обавештавање радника о активностима 

• Припрема објекта за почетак рада и координација свих активности у вези припреме 

објекта  
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• Консултације и договори о раду са васпитачима,стручним сарадницима и запосленим у 

објкету. 

• Увођење нових запослених у посао и упознавање са својим задужењима 

• Подела задужења колегама по секторима унутар објекта 

• Набавка неопходних ствари везане за функционисање објекта и што бољих услова за 

госте и запослене 

• Предузимање мера и активности за што квалитетнију попуну капацитета  

• Отклањање недостатака и унапређење стандарда смештаја и услуге 

• Организација естетског уређења простора око и унутар објекта 

 
 

Активности управника у периоду рада у новој сезони: 
 

• Контрола опште хигијене унутар соба и објекта као  и  поштовање кућног реда 

• У сарадњи са васпитачима контрола понашања и спречавање било каквог недоличног 

понашања 

• Састанци са сарадницима ради што бољег информисања и дешавања током смене 

• Координација секторима,праћење,контрола,сугестије и предлози ради квалитетнијег и 

ефикаснијег рада 

• Координација активности ван објекта неопходних за неометано функционисање објекта и 

пружања услуге гостима током доласка и одласка из објекта 

• Организација функционисања објекта у ситуацијама када је неопходно укључити и 

службе на самој планини као што су Национални парк Копаоник, јавно комунално 

предузеће,Скијалишта Србије и Горска служба спасавања, ради неометаног 

фунционисања објекта у одређеним временски условима и непредвидивим ситуацијама. 

• Организовање прослава у објекту 

• Анализа постигнућа током сезоне 

• План генералног сређивања дома и подела задужења 

• Руковођење радовима на реновирању и набавци инвeнтара 

• Израда распореда дежурстава запослених током лета 

• Поред сарадње са члановима колектива РЈ, сарадња са директором, замеником директора, 

помоћницима директора, координатором за васпитни рад 

• Континуирано праћење поштовања свих одлука педагошког већа као и договора са 

осталим службама 

• Контрола и праћење очувања инвентара РЈ 

Љубинка Денчић 

Управник Рј 
 

 
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ  
 

Циљ: Програма је да ученицима средњих школа током боравка у дому на Копаонику 

кроз разне (обавезне и факултативне) едукативне, спортско-рекреативне и културно-

забавне садржаје омогући здравље-знање-забаву. 

 

            По овом Програму,  васпитачи у РЈ Београд на Копаонику током седмодневног боравка 

на садржајно осмишљен начин пружају ученицима знања и вештине за активан и безбедан 

боравак на планини у складу са принципима организоване рекреације у природи на великој 

надморској висини. 

 

У зависност од времена боравка програмски садржаји се разликују: 
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• Програмски садржаја за зимски период и 

• Програмски садржај за, јесен, пролеће и лето. 

 

У зимском периоду– (беле смене)доминантна активност је обука скијања, 

 

У јесен, пролеће и лето–(зелене смене) доминирају планинарске туре и излети у 

комбинацијама са спортско-рекреативним и културним садржајима, 

(Током године у свим сменама (белим и зеленим) реализују се едукативна предавања и 

програми анимације) 

 

Овај Програм ученицима средњих школа пружа основна знања и вештине за безбедно, 

самостално или организовано рекреативно скијају,пешаче планинарским обележеним и 

необележеним стазама и тако на садржајно осмишљен начин остваре активан контакт са 

природом.  

 

Програмске активности реализују васпитачи РЈ Београд на Копаонику кроз практичну и 

теоријску наставу, фронтално са свим ученицима или по групама у трајању од шест радних 

дана. 

 

Због пандемије Корона вируса на територији Републике Србијесве наше активности са 

ученицима ће се реализовати у складу са препорукама министарства просвете. Прилагодићемо 

број ученика у групама и одржавати довољну дистанцу између ученика у реализацији свих 

програма до краја трајања пандемије. 

 

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ У СКИЈАЊУ 

 

По овом програму, професори скијања у РЈ «Београд» на Копаонику врше стручно преношење 

знања и обучавање ученика у скијању. 

 

Програм Обуке у скијању састоји се од два нивоа: 

1. Обука скијања - основни ниво, 

2. Обука скијања - виши ниво. 

 

 

1. ПРОГРАМ ОБУКЕ У СКИЈАЊУ (основни и виши ниво) 

 

1.1. Циљ  

 

Циљ обуке скијања је да:  

• у теоријском делу обуке професори савременом методиком извођења наставе ученицима 

омогуће усвајања знања о безбедности на скијалишту, опреми и основној терминологији 

елемената скијашке технике а, 

• у практичном делу обуке професори омогуће стицање потребних вештина за коришћење 

ски опреме у рекреативне сврхе на различитим снежним површинама и временским 

условима. 

 

 

1.2. Општи исходи 

На крају Обуке,ученици ће моћи да: 

• се безбедно и правилно, понашају на скијању; 

• разумеју терминологију скијања; 



 
 

191 
 

• разликују врсте снега и снежних подлога; 

• скијају примењујући елементе техника скијања; 

• скијају у групи и самостално и 

• скијају на стазама различитих нагиба и категоризације. 

 

1.3. Методологија  

 

Обука се реализује кроз:  

 

Практичну наставу коју реализују професори скијања на урећеним ски стазама са групом од 

највише 10 ученика (ограничење скијалишта Србије да највише може бити 10 ученика у једној 

групи ) и 

 

Теоријску наставу коју реализују професори скијања у два дела:  

• први део заједно са свим ученицима на почетку Обуке а  

• други део у току реализације практичне наставе. 

 

1.4. Време трајања  

 

Настава у Обуци се реализује са укупно 32 часа, од којих је 30 практичних наставних часова 

у трајању од шест радних дана са највише пет часова дневно и 2 часа теоријске наставе са свим 

ученицима заједно. Уколико има више од 10 ученика по групи формираће се нове групе где ће 

један професор реализовати практичну наставу од 16 школских часова са сваком групом и 2 

часа теоријске наставе са свим ученицима. 

 

 

1.5. Теоријски програм обуке скијања (основни и виши ниво) 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СКИЈАЊА 

 

Са свим 

ученицима  

заједно 

 

два часа 

 

Безбедност и правила понашања на скијалишту 

•  Мере ски-центра 

•  Правила понашања 

•  Личне мере 

- избор адекватне опреме, 

- упознавање скијашких терена (план ски-центра), 

- праћење временских услова (прогнозе), 

• Ризици боравка на великим надморским висинама  

- опекотине, 

- снежно слепило, 

- хладноћа, 

- промрзлине, 

- смрзавање, 

- губљење оријентације у магли, 

Ризици у скијању 

- "сфера сигурности", 

- могући фактори повређивања, 
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Снег и снежне подлоге 

• Врсте снега 

• Снежне подлоге  

Систем скијаш-скије 

• Тежиште тела скијаша, 

• Површина непосредног ослонца, 

•  Угао сигурности. 

Терминологија у техници скијања 

• Моторне силе у скијању  

- сила земљине гравитације, 

- силе мишићних контракција  

 - сила ветра, 

• Растерећење скија 

- опружањем, 

- прегибањем, 

- ослонцем на штап, 

• Отпор снега 

• Кратки, средњи и дуги заокрети 

• Мала, средња и велика брзина скијаша 

• Висока, средња и ниска прелазна позиција 

 

 
 
 
 
 

1.6. Програм обуке скијања-основни ниво 

ДАН ОСНОВНИ НИВО ОБУКЕ Бројчасова 

 
 

први 
дан  

 

 

• Провера ски-опреме и контрола везова: 

 скије (карвинг), везови, штапови, ципеле, 

ски одело (јакна, панталоне, комбинезон), 

ски- рукавице, наочаре и капа 

• Упутства за ношење и намештање скија, 

 и држање штапова, 
 

3 
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• Вежбе загревања, (у месту и кретању) 

• Скијашки став (високи, средњи и ниски), 

• Вежбе на равном: 

 - у средњој позицији (померање тела напред-назад), 

 - из високог у ниски став (опружање и прегибање) 

 - наизменично одизање и спуштање леве и 

десне скије (у месту), 

 - наизменично одизање репова и врхова скија, 

 - окретање у месту око репова и врхова скија, 

 - ходање на једној па на обе скије, 
 - падање и устајање, 

• Пењање уз падину степенасто и маказасто, 

• Клизачки корак, 

• Спуст право из високог у ниски став и обрнуто, 

• Наизменично одизање и спуштање репова 

 скије и целе скије, 

• Суножно поскакивање, 

• Спуст право преко теренске преломнице и 

• Паралелно преступање у леву и десну страну. 
 

 

• Вежбе загревања,  

• Прелазак из паралелне у плужну позицију: 

- у месту, 

- у спусту са контролом брзине - заплуживањем и 

- из спуста право у плужење и обрнуто, 

• У плужењу, отклизавати крајевима скија у страну, 

• Спуст право зауставити се плужењем на истеку падине 

• Растерећење скија и заокрет у истеку падине 

• У спусту право, наизменично ротирањем потколеницаи 

натколеница, заплуживати једном па другом скијом 

• Заокрет ка падини у леву и десну страну , 

• Повезивање више плужних заокрета, 
 

2 

други 
дан  

 

 

• Вежбе загревања,  

• Заокрет ка падини у леву и десну страну , 

• Повезивање више плужних заокрета. 

• Растерећењем скија опружањем, заокрет у истекупадине у 

леву и десну страну, 

 

3 

 

• Вежбе загревања,  

• Наизменичним брзим ротацијама потколеница и натколеница 
заплуживати једном па другом ногом до преласка у паралелни 
положај скија - "бракаж" 

• Заокрети ка падини, у леву и десну страну. 

 

2 
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трећи 
дан  

 
 
 

 

• Вежбе загревања 

• Из спуста право, 

• основни заокрет постепеним довођењем скија из 

позиције плуга у паралелни положај, 

• Основно вијугање из спуста право, 

• Употреба штапа приликом паралелног заокрета 

• Из спуста право и заокрета ка падини, убодом штапа и поскоком 
прећи у кратак заокрет од падине 

 

3 

 

• Вежбе загревања,  

• Повезивање више паралелних заокрета 
 

2 

четврти 
дан  

 

 

• Вежбе загревања  

• Заузимање основног става у карвингу 

• Дуги, велеслаломски карвинг заокрет 

• Кратки, слаломски карвинг заокрет, са 

• коришћењем убода штапа 
 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Увежбавање основног вијугања 
 

2 

пети 
дан  

 

 

• Вежбе загревања  

• Дуги, велеслаломски карвинг заокрет 

• Кратки, слаломски карвинг заокрет 

 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Увежбавање карвинг техник 

2 

шести 
дан  

 

 

• Вежбе загревања  

• Увежбавање карвинг технике 

 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Слободна вожња у групи под назором професора 

 

2 
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1.7.Програм обуке скијања-виши ниво 

 

ДАН ВИШИ НИВО ОБУКЕ Бројчасова 

 
први 
дан  

 

 

• Провера ски-опреме и контрола везова: 

скије (карвинг), везови, штапови, ципеле, 

ски одело (јакна, панталоне, комбинезон), 

ски- рукавице, наочаре и капа 

 
3 

 

• Вежбе загревања  

• Тестирање знања скијања 

• Плужни заокрет 

• Основни паралерни заокрет 

 

 

• Вежбе загревања  

• Из спуста право, основни заокрет постепеним довођењем 

скија у паралелни положај, 

• Основно вијугање из спуста право, 

• Из спуста право и заокрета ка падини,  

убодом штапа и поскоком прећи у кратак  

заокрет од падине 

• Увежбавање основног вијугања 

• Заокрети на једној (унутрашњој) скији 
 

2 

други 
дан  

 

 

 

• Вежбе загревања  

• Заузимање основног става у карвингу 

• Дуги, велеслаломски карвинг заокрет 

• Кратки, слаломски карвинг заокрет,  

са коришћењем убода штапа  

• Карвинг паралелним преступањем 

• Увежбавање карвинг технике 

 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Карвинг паралелним преступањем 

• Карвинг заокрет на једној (унутрашњој) скији 

• Увежбавање карвинг технике 

2 
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трећи 
дан  

 

 

 

• Вежбе загревања  

• спуст право, усклађен са убадањем штапова, опружање и 

прегибање тела у ритму брзог вијугања суножно 

поскакивати задњим делом скија лево-десно преко линије 

највећег нагиба у ритму брзог вијугања,  

• суножно поскакивати са ротацијом скија, из једног у други 

попречни положај, са убадањем штапова, 

• повезивати брзо вијугање суножнимотискивањем на 

стрмијем терену уз контролу брзине  

 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Увежбавање карвинг технике 

 

2 

четврти 
дан  

 
 

 

• Вежбе загревања 

• Заокрети по неуређеном терену, (ван стаза) 

• Заокрети на грбама: 

у косом спусту амортизовати грбе кроз спорију вожњу 

заокрет на врху једне грбе „авалман“ 

скијање на узлазној стрмини грбе 

паралелни заокрет између грба 

 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Слободна вожња у групи под назором професора 

 

 

2 

пети 
дан  

 

 

 

•  Вежбе загревања  

• Техника промене праваца кретања у дубоком снегу: 

Припремне вежбе: 

у спусту право, померати тежиште напред-назад 

у спусту право, наизменично оптерећивати скије 

у спусту право, опружати и прегибати ноге и труп 

• Техника промена праваца изломљеним путањама, 

• Техника промена праваца заокретањем, 

Паралелни заокрет у дубоком снегу („брзо вијугање“), 

„Авалман“ у дубоком снегу, 

Џет“ заокрет у дубоком снегу. 

 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Усвајање технике: 

Паралелног заокрета у дубоком снегу, 

Авалман“ у дубоком снегу, 

Џет“ заокрет у дубоком снегу. 

2 
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шести 
дан  

 
 

 

• Вежбе загревања  

• Увежбавање: 

Паралелног заокрета у дубоком снегу, 

Авалман“ у дубоком снегу, 

Џет“ заокрет у дубоком снегу. 

 

3 

 

• Вежбе загревања  

• Теренски скок: 

-опружање и прегибање тела (висока, ниска,  

висока прелазна позиција) 

-опружање трупа и истовремено одизање  

задњих делова смучки, 

-истовремено одизање врхова смучки 

-одраз преко мале грбе. 

 

 

2 

 
 
 

2. ПРОГРАМ ПЛАНИНАРСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

2.1. Циљ 

Циљ програма планинарских активности је да ученицима у теоријском делу пружи основна 

знања о безбедности у планини, а у практичном делу омогуће стицање потребних вештина за 

безбедно кретање обележеним и необележеним планинским стазама у различитим временским 

условима. 

 

 

 

2.2. Општи исходи 

По реализацији Програма планинарских активности,ученици ће моћи да: 

• на основу теоретских и практичних стечених знањима и вештина касније и сами могу 

да осмисле безбедан и самосталан боравак и кретање у планини и  

• усвоје нова знања о значају и очувању еко-система Националног парка Копаоник 

(подизање еколошке културе). 

 

 

 

2.3. Методологија  

Програма планинарских активности се реализује кроз:  

 

Реализацију пешачких турана уређеним и неуређеним планинарским стазама са групом 

ученика и 

 

Теоријску наставу коју реализују васпитачи дома из два дела:  
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• први део заједно са свим ученицимана почетку боравка у дому а  

• други део у току саме реализације пешачких тура. 

 

 

2.4. Време трајања  

 

Планинарско пешачке туре се реализује у зависности од временских услова од 20 до 30 сати 

пешачења у трајању одшест радних дана са највише осам часова дневно (целодневни излет) и 

2 часа теоријске наставе са свим ученицима заједно. 

 

 

 

2.5. Теоријски основи пешачких тура 
 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПЕШАЧКИХ ТУРА 

 
Са свим 

ученицима  
заједно 

 
два часа 

 

• Мере Националног парка 

• Правила понашања 

• Личне мере 

- избор адекватне опреме, 

- праћење временских услова (прогнозе), 

• Ризици боравка на великим надморским висинама  

- опекотине, 

- снежно слепило, 

- хладноћа, 

- промрзлине, 

- смрзавање, 

• - губљење оријентације у магли, 

• Ризици у планинарењу 

-удар грома 

-удари ветра 

- "сфера сигурности", 

• -могући фактори повређивања, 
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• Упознавање са пешачким стазама, 

- трајање туре 

- конфигурација терена 

- распоред кретања у групи 

 

• Планинарска одећа (правилно коришћење) 

 

• Шта понети (садржај ранца) 

 

• Планинарска маркација 

 

• Како планинарити (техника ходања) 
 

 

 

2.6.Програм планинарских активности 
 

ПОЛУДНЕВНЕ ПЛАНИНАРСКО-ПЕШАЧКЕ ТУРЕ 

1. 

Пешачка тура ХОТЕЛ„ПУТНИК“ 

• Трајање: око 2 сата,  

• Степен тежине: лагана кратка тура.  

• Правац кретања: из “Машинца“- преко метеоролошке станице на Крсту, 

скренути на велику ливаду где се налази депанданс хотела »Путник«. - назад 

асвалтним путем поред хотела „Олга Дедијер“ Конака »Сунчаних врхова« у 

Машинац” 

2. 

Пешачка тура МАРКОВ КАМЕН 

Варијанта 1 

• Трајање: око 2 сата,  

• Степен тежине: лагана кратка тура.  

• Правац кретања: “Машинац” - Конаци »Сунчани врхови« - дечје одмаралишт 

Крагујевац, после 850 метара кроз четинарску шуму долази се Маркове стене 

(1721 м), назад обележеном стазом која излази на паркинг испре Конака 

»Сунчани врхови«- Машинац”. 

 

Варијанта 2 

• Трајање: око 3 сата,  

• Степен тежине: лагана тура.  

• Правац кретања: из “Машинца“- преко метеоролошке станице на Крсту, 

скренутикадепандансу хотела »Путник«. Стаза даље води до хотела »Бачиште«. 

На крају паркинга , кренути стазом у шуму поред тениских терена до шумареве 

куће. Поред шумареве куће, на ивици ливаде у шуми налазе се стене - Суви јелак 

(1662мнм). Прелази се асфалтни пут преко Мурске реке долази се на стазу за 

("ланглауф") и Самоковску реку. Од Самоковске реке и пронаћи маркирану стазу 

која води узбрдо до Маркових стена (1721мнм). Од Маркових стена обележеном 

стазом кроз четинарску шуму кренути поред дечјег одмаралишта „Крагујевац" и 

доћи преко центра насеља конаци "Сунчани врхови" до „Машинца“. 
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3. 

Пешачка тура КАРАМАН 

 

• Трајање: око 2 сата,  

• Степен тежине: лагана тура.  

• Правац кретања: из “Машинца“- узбрдо до Пајиног пресла (1804мнм) 

продужитилево узбрдо стазом до краја жичаре жичареКараман Гребен 

продужити стазом до излазних станица ски-лифтова М. Карамана (»Ртањ«), 

Кнежевих бара и Гвоздца и до врха Великог Карамана - (Вучак 1936ммн). 

Спустит се до планинарског дома „Ртањ“ па преко Марини вода у 

Конаке»Сунчане врхове«до „Машинца” 

 

 

4. 

Пешачка тура ПАНЧИЋЕВ ВРХ 

 

• Трајање: око 3 сати,  

• Степен тежине: средње, тешка тура.  

• Правац кретања: из “Машинца“- на превој „Пајино пресло" (1804мнм), стазом - 

изохипсом преко смучарске стазе Дубока - Црвена, узбрдо до Сувог Рудишта 

(1976мнм), Повратак низсмучарску стазу сидраша до Крста и преко смучарске 

стазе Малог језера долази се преко центра насеља конацка »Сунчани врхови« 

до„Машинца” 

 

5. 

Пешачка тура БЕЋИРЕВАЦ 

 

• Трајање: око 3 сати,  

• Степен тежине: средње, тешка тура.  

• Правац кретања: из “Машинца“- на превој „Пајино пресло" (1804мнм), стазом - 

изохипсом преко смучарске стазе Дубока - Црвена, изнад каптираног извора Крчмар 

вода, до раскрснице пута и стазе која пролази испод жичаре Крчмар, преко 

смучарске стазепремаМалом (1788мнм) и Великом Бећировцу (Шиљак 1782мнм). 

Истом стазом вратити се до „Машинца” 

 

 

6. 

Пешачка тура НЕБЕСКЕ СТОЛИЦЕ 

 

• Трајање: око 4 сати,  

• Степен тежине: тешка тура.  

• Правац кретања: из “Машинца“- на превој „Пајино пресло" (1804мнм), стазом - 

изохипсом преко смучарске стазе Дубока - Црвена, изнад каптираног извора 

Крчмар вода, до раскрснице пута и стазе која пролази испод жичаре Крчмар, 

преко смучарске стазепремаМалом (1788мнм) и Великом Бећировцу (Шиљак 

1782мнм). Истом стазом вратити се до раскрснице и наставити путем 

(изохипсом), који води до археолошког локалитета »Црквине«. Продужити 

гребеном узбрдо до Небеских столица (1913мнм). Повратак је истим путем. 

(Пружа се могућност повратка од Небеских столица, изохипсом испод 

Панчићевог врха до Сувог Рудишта (1976мнм) спушта се смучарском стазом 

сидраша (стаза број 2) до Крста и преко смучарске стазе Малог језера (стаза број 

3), долази се до центра насеља конаци »Сунчани врхови«. 
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7. 

Пешачка тура ДУБОКА 

 

• Трајање: око 4 сатa,  

• Степен тежине: лагана.  

• Правац кретања: из “Машинца“- узбрдо до Пајиног пресла (1804мнм) низбрдо 

смучарском стазом Дубока-Црвена до састава са смучарском стазом Дубока-Црна 

и даље продужити везном стазом узбрдо (кроз шуму) до међустанице жичаре 

Мали Караман. Благим успоном по земљаном путу у смеру североистока до 

почетне стазе ски-лифта Кнежеве баре (полазна станица). Затим попречним 

земљаним путем на врх Леденице (1870мнм), до излазне станице жичаре Бела 

река 2 (двоседежница). Повратак гребеном Леденице, Карамана, смучарском 

стазом Мали Караман (»Ртањ«) до почетне станице ски-лифта Мали Караман, 

поред дома »Ртањ« (1760мнм), кроз шуму преко Караманског потока (поред 

језерцета), слабо маркираном стазом долази се до Војног дома и центра насеља 

»Сунчани врхови“ 

 

 

8. 

Пешачка тура ТРЕСКА 

Варијанта 1 

 

• Трајање: око 4 сати,  

• Степен тежине: средње тежине.  

• Правац кретања: из “Машинца“- до метеоролошке станице југозападно на гребен 

Крст, макадамским путем у правцу Панчићевог врха, узбрдо. Од благе кривине 

истог пута спустити се низ гребен Појила (1632мнм) до подножја Треска- Шиљак 

(1622мнм). Повратак стим путем „Машинца“. 

 

Варијанта 2 

 

• Трајање: око 5 сати,  

• Степен тежине: средње, тешка тура. 

• Правац кретања: из “Машинца“- до метеоролошке станице југозападно на гребен 

Крст, макадамским путем у правцу Панчићевог врха, узбрдо. Од благе кривине 

истог пута спустити се низ гребен Појила (1632мнм) до подножја Треска- Шиљак 

(1622мнм). Са Шиљка се силази низ падину на стазу-земљани пут па се продужи 

поред викендица. Одавде пут води у викенд насеље »Треска«, колским путем за 

Рудницу до викенд насеља »Јасле«. Потражити маркирану стазу између зграда 

викенд насеља и упутити се узбрдо кроз шуму Јабланов лаз према кривини 

асфалтног пута испод хотела »Бачиште«. Са западне стране прикључује се 

маркирана стаза од Чукаре (1525мнм) и Ладишта (1408мнм), у шуми испод 

великог пропланка преко кога прелази далековод. Од хотела »Бачиште«, 

пречицом узбрдо кроз мали шумарак избија се на велики пропланак - ливаду 

поред депаданса хотела »Путник«. Са ове ливаде крене се узбрдо према 

метеоролошкој станици и даље до насеља конаци -»Сунчани врхови«- 

“Машинац”. 

 

 

 

 



 
 

202 
 

ЦЕЛОДНЕВНЕ ПЛАНИНАРСКО-ПЕШАЧКЕ ТУРЕ 

9. 

Пешачка тура ЈАНКОВА БАРА 

• Трајање: око 5 сати,  

• Степен тежине: средње тежине 

• Правац кретања: из “Машинца“- конаци »Сунчани врхови«, преко 

паркингадолази се на стазу која води у - Црвене баре (око 1,5км). Стаза је 

обележена знацима за нордијско смучање ("ланглауф"). У правцу северозапада, 

Јеличић стругари (западно) вис "Ђаков гроб" (1650мнм). Пут наставља у правцу 

севера према Жиловитом лазу до раскрснице путева, одакле се скреће према 

југозападу (лево) до Хајдучког лаза. Стаза наставља североисточно до улаза у 

резерват Јанкова бара (1425-1650м). Од Јанкове баре истим путем долази се до 

Јеличића стругаре, до раскрснице путева и улази се на оштрој кривини на "Ланг 

лауф" стазу (југозападна страна) која води преко потока. Даље треба наставити 

уз Самоковску реку до велике ливаде - Црвене баре. На улазу у ливаду скреће се 

према југу (десно) на стазу "ланглауф", која узбрдо води до паркинга и центра 

насеља - конаци »Сунчани ирхови«. 

10. 

Пешачка тура ОШТРИ КРШ 

• Трајање: око 6 сати,  

• Степен тежине: средње тешка тура.  

• Правац кретања: - “Машинац” - почетна станица ски-лифта Мали Караман - 

поред Караманског потока (зграда водовода) на асфалтни пут у на оштрој 

кривини пута улази се у шуму. Одавде необележеном стазицом преко ливаде 

Чаталан, поред остатка темеља некадашњих барака, продужи се североисточно - 

паралено са асфалтним путем преко 10 поточића, кроз шуму Црни јелакизлази се 

на превој Јарам Одавде води маркирана стаза земљаним колским путем до 

одвајања другог пута (кота 1774мнм). Одатле у правцу Велике и Мале Гобеље до 

потока и састава пута. Даље се продужи узбрдо на седло између Мале и Велике 

Гобеље где се излази на пешачку (необележену) стазу која обилази Велику 

Гобељу са северне стране. Са ове стазе може се попети на врх В. Гобеље 

(1934мнм), Стаза води ивицом Сувог јелака у правцу Оштрог крша (1741мнм) 

Даље се иде у правцу југа, преко падине Зановети на долину Циганске реке до 

хотела »Сребрнац«  
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11. 

Пешачка тура МЕТОЂЕ – ГЕЈЗИР 

• Трајање:око 8сати, 

• Степен тежине: дуга тура средње тежине.  

• Правац кретања: - из “Машинца“ стазом до излазних станица ски-лифтова М. 

Карамана (»Ртањ«), Кнежевих бара и Гвоздца. Продужити до врха Великог 

Карамана - (Вучак 1936ммн). Даље стаза води поред ски-лифта Караман до 

превоја Јарам (1788мнм). После пређених 200 метара асфалтног пута у смеру 

Брзећа, долази се до одвајања са десне стране макадамског пута којим се продужи 

поред Жљеба (1720мнм) и долази до рампе. Наставља се путем (маркираним) до 

Гвоздачког потока низбрдо до мостића где се долази до гејзира хладне воде. 

Продужи се стазом низ поток поред напуштеног рударског окна, стаза води преко 

потока до светилишта Метође (на око 1540мнм), до кога се стиже за 20-25 минута, 

кроз шуму. Повратак истом стазом до почетних станица ски-лифтова: Леденице 

и Гвоздца. Маркираном стазом скренути на североисток (иза трафо станице), 

земљаним спојним путем који се пење серпентинама до врха Леденице (1870мнм) 

(жичара Бела река 2). Одавде гребенима, , долази се до заравни на којој су излазне 

станице ски-лифтова: Гвоздац, Кнежеве баре и М. Караман (»Ртањ«) и Преко 

Караман гребена стазом до “Машинца”. 

12. 

Пешачка тура ХАЈДУЧИЦА 

• Трајање: око 8 сати,  

• Степен тежине: дуга тура средње тежине.  

• Правац кретања: – “Машинац” - Конаци »Сунчани врхови« - дечје одмаралишт 

Крагујевац, после 850 метара долази се Маркове стене (1721 м), Маркирана стаза 

даље води низбрдо до стазе за смучарско трчање („ланглауф") и Самоковске реке. 

Река се прелази нешто ниже 30 метара (низводно) и по преласку реке води уз 

благи гребен североисточно до извора „Дражина вода". Лисичије стене (1686м) - 

Рватске бачије (1650м) налазе се на западним падинама (испод седла) Мале и 

Велике Гобеље - јужни Суви врх (1696м) - Хајдучица (1570м) - (варијанта за 

Вучак 1714м) - Јанкова бара - Жиловити лаз - Самоковска река - Јеличића 

стругара - испод Ћаковог гроба - стаза за нордијско смучање, велика ливада 

Црвене баре - излазак узбрдо стазом до Војног дома, Конаци »Сунчани врхови« - 

Машинац” 
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13. 

Пешачка тура СЕМЕТЕШКО ЈЕЗЕРО 

 

• Трајање: око 8 сати,  

• Степен тежине: тежа, дуга тура. 

• Правац кретања: из “Машинца“- конаци »Сунчани врхови«, обележеном стазом 

доћи до Јабланове равни (120 минута лаганог хода), где је контролна тачка 6 (КТ-

6) планинарске трансверзале »Јосиф Панчић«. Од Јабланове равни (КТ-6) одваја 

се маркирана стаза према западу (лево), долином Барске реке, поред рудника 

„Сува руда", стиже се за 120 минута (од КТ-6) до Семетешког језера. 900м н.в., у 

атару села Семетеш. Повратак од Семетешког језера могућ је истим путем до 

центра (обе варијанте - пешице) или пешице до села Лисина (око сат времена), а 

одатле аутобусом редовне линије Рудница-Копаоник до центра. 

 
 

2.7. Обавеза васпитача-водича: 

 

1) Пре поласка на пешачку туру: 

a) Утврдити бројно стање групе 

b) Упознати ученике са планираном туром 

c) Проверити опреми (дали одговара временским условима) 

d) Питати за постојање неких од здравствених проблема 

e) Направити распоред колоне 

f) Дати упутства у вези безбедног кретања у групи 

2) У току пешачке туре: 

a) Водити рачуна о безбедности кретања (пут, литица шума,вода...) 

b) Дужину и темпо хода прилагодити према најслабијем ученику 

c) Бирати места за одмор заштићена од ветра, сунца, влаге 

d) Проверавати бројно стање после проласка кроз непрегледни терен 

e) Давати савете о правилној употреби одеће (успони – одмори)  

 

 

3. Културно – забавне- спортске активности 

 

 

Поред скијања и планинарских активности у дому се ораганизују културне, забавне 

и спортске активности. 

 

 

Организују се предавања и едукативне презентације о  

- националном парку, 

-  биљним и животињским врстама,  

- ски центру,  

- првој помоћи...и осталим битним информацијама везане за боравак на 

Копаонику 
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Забавне активности које су прилагођене узрасту и интересовању јесу 

-  Квизови (надметање у квизовима знања из различитх области прилагођене 

узрасту деце) 

- игре без граница (игре у којима се такмиче екипе у извршавању одређених 

задатака) 

- караоке (вече у коме се организује избор за најбољи глас и интерпретацију) 

- маскембал ( вече у коме деца имају задатак да се маскирају и представе своју 

маску кроз неки наступ ) 

- таленат шоу (задатак је подстаћи децу да искажу своју креативност неки 

таленат и да се представе пред групом) 

 

 

Спортске активности које се организују су  

- полигони спретности (где се од деце захтева да одређени полигон са 

препрекама савладају за што краће време) 

- спортски турнири,  (турнири у фудбалу,обојци,стоном 

тенису,шаху,пикаду,стони фудбалу) 

- штафетне игре (такмичење између група деце која имају задатак као група да 

савладају задатак за што краће време) 

- традиционалне игре (трке у џаковима, надвлачење конопца ...) 

 

Годишњи план рада васпитача - организатора програма 

рекреације у РЈ „Београд“ на Копаонику 
План рада за зимски период 

 
Зимска сезона почиње од 1. децембра и траје до краја априла. У том периоду доминантне су 

активности школе скијања. План рада је конципиран на недељном нивоу, на основу 

седмодневног боравка група гостију.  

Недеља: 

- До 8 часова претходна смена гостију напушта собе, а до 10 часова раздужују се 

даљински управљачи, предају се кључеви на рецепцији. 

- Од 9 до 10 часова се прегледају собе и евидентира евентуална настала штета. 

- Од 13 часова пријем нове групе, смештај по собама, задуживање кључева. 

- Од 15 до 16 часова, одржавање састанка са вођама група на којем се упознају са 

Кућним редом објекта, обавезама корисника услуга, дају се информације о раду Ски 

школе и упознају се са начином задуживања опреме. Након састанка ради се на 

изради Ски пасева.  

- После 22 часа је време за ноћни одмор и одржава се мир и тишина у собама, односно 

у објекту.  

- Свако напуштање објекта од стране гостију се евидентира на рецепцији, а о дужини 

боравка ван објекта у току вечери, одлучује вођа групе уз консултацију са 

васпитачима. Вођа групе – професор писменим путем одобрава излазак ученика након 

22 сата. Вођа групе је у обавези да сачека ученике након вечерњег изласка. За млађе 

од 18 година потребна је и сагласност родитеља како за вечерње изласке тако и за 

самостално скијање. Након 24 сата, објекат је закључан и у том случају се гости 

морају пријавити на рецепцији.  
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Понедељак: 

- Након израде и поделе ски-пасева, формирају се групе ученика ски-школе (почетни 

или виши ниво), а након тога се врши тестирање њихове вештине и технике на 

најлакшим стазама. Ако је потребно, после тестирања, групе се мењају и почиње рад 

Ски-школе.  

- Теоријска настава скијања почиње од знања о безбедности на скијалишту, правила 

понашања и мера ски-центра и личних мера полазника. Износе се и потенцијални 

ризици боравка на већим надморским висинама, као и ризици при скијању. 

Полазницима се дају знања о опреми и основним терминима и условима скијашке 

технике.  

- Практична обука скијања почиње провером ски опреме, давањем упутстава за 

правилан почетни положај и вежбама загревања.  

- Почетна група остаје уз објекат, на платформи и информише се о начину одевања, 

обавезама пре кретања на скијалиште, почиње се са навикавањем на опрему и 

полазници се уче основним техникама. Раде се вежбе привикавања на обућу, а затим 

на скије. Учи се положај плуга и заокрет.  

Уторак - Субота:  

- Почетна група полазника излази на ски-стазу. Начин и темпо обуке зависи од степена 

напредовања полазника, као и њихове скијашке технике која се надограђује у 

наредним данима обуке.  

- Обука се наставља вежбама загревања (заокрет, плуг) и учењем основних техника на 

стазама које одговарају узрасту и вештини полазника. 

- У суботу се настава скијања завршава. Тада је могуће дозволити и слободно скијање 

полазницима, али при томе се узима у обзир фактор безбедности. 

- Од 17 часова се раздужује ски-опрема полазника. 

Сваки дан: 

- Упознавање или подсећање на Кућни ред објекта који обухвата понашање унутар као 

и ван њега, током боравка гостију. 

- Информисање и упозоравање полазника на вођење рачуна о безбедоносним мерама. 

- Собе гостију се прегледају од 8 до 9 часова. 

- Групна настава за ученике се одржава после доручка, од 10 до 11:30 и после ручка, од 

14 до 15:30. 

- Полазници имају време за слободне активности до вечере. 

- Од 20 до 21:30 је организован програм анимације за госте (забавне активности, 

прилагођене узрасту и интересовању деце (квизови, игре без граница, караоке, 

маскембал, таленат шоу) 

- Од 22 часа је време за ноћни одмор. 

 

Забавне активности 

 

Дан и час Врста активности 

Понедељак 20-22 ч Дискотека 

Уторак 20-22 ч Турнири (шах, пикадо, стони тенис) 

Среда 20-22 ч Забавне игре 
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Четвртак 20-22 ч Квизеви знања 

Петак 20-22 ч Караоке 

Субота 20-22 ч Игре на снегу 

 

План рада за летњи период 
У овом периоду доминантна активност су организоване пешачке туре по планинским 

стазама. Оне се реализују у току 20 до 30 сати пешачења, односно шест радних дана са 

највише 8 часова дневно (плус 2 часа теоријске наставе). План рада је због тога конципиран 

на недељном нивоу.  

Недеља (1. дан доласка групе): 

- До 8 часова претходна смена гостију напушта собе, и раздужују се даљински 

управљачи и предају кључеви на рецепцији, а објекат напуштају тек по доласку нове 

групе на планину. 

- Од 9 до 10 часова се прегледају собе и евидентира евентуална настала штета. 

- Од 13-15 часова се дочекује нова група гостију, смешта се по собама, врши се 

задуживање кључева. 

- Од 15 до 16 часова, одржавање састанка са вођама група и лекаром групе. На састанку 

се упознаје са Кућним редом објекта, обавезама корисника услуга и понашању унутар 

и ван објекта, разговара се о безбедности на планини, временским приликама, 

препорученој одећи за пешачење, упознаје се са здравственом ситуацијом ученика и 

дају се информације о програму који је сачињен за целу недељу (али је подложан 

променама у зависности од временских прилика).  

- Од 20 часова, након вечере је организована забава за децу (дискотека). 

- После 22 часа је време за ноћни одмор и одржава се мир и тишина у собама, односно 

у објекту.  

Понедељак – Субота (Од 2. до 6. дана): 

Преподневне активности  

 

Предавања и едукативне презентације организују се пре реализације пешачких 

тура, првенствено о националном парку и његовим мерама, као и личним мерама 

безбедности, првој помоћи и могућим ризицима боравка на већим надморским 

висинама, као и ризицима планинарења. Учесници се упознају са стазама, трајањем 

пешачке туре, конфигурацијом терена, планинарском маркацијом, техникама ходања 

и обавештавају се о одећи и опреми потребној за пешачење и другим важним 

информацијама везаним за боравак на планини. 

 

1. Пешачке туре  

 

- Током саме пешачке туре, васпитачи едукују децу о флори и фауни планине, ски 

центру, а на различитим локацијама и значајним местима упознају их са стазама, 

занимљивостима, митологијом и живим светом краја, историјским личностима, 

споменицима природе, уче их странама света, сналажењу у природи, начинима 

кретања (низбрдо и узбрдо и сл). 

- Пешачке туре се реализују у периоду од 10 до 13 часова. 

- Стаза за пешачење се одређује у зависности од узраста деце, њихове физичке 

спремности и тренутних временских прилика. 
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- Пре поласка на пешачку туру утврђује се бројно стање групе, она се упознаје са 

планом пешачења, проверава се потребна опрема, као и постојање евентуалних 

здравствених проблема. Затим се група распоређује у колоне и дају се финална 

безбедоносна упутства. 

- Током пешачке туре води се рачуна о безбедности кретања (пут, литица, шума, вода..) 

- Темпо и дужина хода одређена је према најслабијем (нпр. најмлађем) ученику. 

- Места за одмор се бирају тако да су заштићена од сунца, ветра и влаге; на местима за 

одмор се користи вода и храна и паузе се унапред договарају. 

- Бројно стање се проверава после проласка кроз непрегледни терен. 

- Током успона и одмора дају се савети о правилној употреби одеће. 

2. Поподневно спортско рекреативне активности 

- Полигони спретности, спортски турнири, штафетне игре, традиционалне игре,потраге 

за благом, игре без граница. 

3. Вечерње,забавне активности 

 
- Забавне активности, прилагођене узрасту и интересовању деце (квизови, игре без 

граница, караоке, маскембал, таленат шоу, шиз фриз.) 

 
Сваки дан: 

- Упознавање или подсећање на Кућни ред објекта који обухвата понашање унутар као 

и ван њега, током боравка гостију. 

- Информисање и упозоравање полазника на вођење рачуна о безбедоносним мерама. 

- Собе се прегледају од 8 до 9 часова 

- Током боравка вође група или учитељи свакодневно у слободно време организују 

блокове наставе везано за боравак на планини или по плану и програму наставе у 

школи. 

 

Забавне активности 

 

Дан и час Врста активности 

Понедељак 16-18 ч  

                     20-22 ч 

Штафетне игре 

Дискотека 

Уторак        16-18 ч  

                    20-22 ч 

Потрага за благом 

Таленат шоу 

Среда          16-18 ч  

                    20-22 ч 

Полигон спретности 

Забавне игре 

Четвртак     16-18 ч  

                     20-22 ч 

Турнири – спортови 

Маскенбал 

Петак          16-18 ч  

                     20-22 ч 

Традиционалне игре 

Шиз фриз 

Субота        16-18 ч  

                     20-22 ч 

Игре без граница 

Караоке 

 Програм реализују васпитачи – организатори програма рекреације: Александар Јовановић, 

професор физичког васпитања, Александар Бошковић, професор физичког васпитања, 

Владимир Петровић, професор физичког васпитања, Милош Клачник, професор физичког 

васпитања и Марко Бошковић, професор физичког васпитања. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

  
Права детета и ученика у Републици Србији остварују се у складу са Уставом Републике 

Србије, ратификованим међународним уговорима, које су усвојиле Уједињене нације, Савет 

Европе и Европска унија, нарочито оним документима које је Република Србија 
ратификовала и који су за њу правно обавезујући.   

Република Србија се ратификацијом Конвенције о правима детета Уједињених нација 

("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори", број 15/90 и "Службени лист СРЈ  
 Међународни уговори", бр. 4/96 и 2/97), обавезала да обезбеди остваривање свих права 
детета, а нарочито, на заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, 

потпуну информисаност, на правично поступање и заштиту приватности, као и да детету 

које је било изложено насиљу обезбеди подршку за физички и психички опоравак и његову 
социјалну реинтеграцију.  

 Почевши од школске 2020/21. године примењује се и нови Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање  
(„Службени гласник РС”, број 46/2019 и 104/2020). 

 

На основу Правилника о протоколу поступања установа је у Годишњем п л а н у 

дефинисала Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Применом Правилника о протоколу установа обезбеђује услове за сигурно  
 подстицајно одрастање и развој детета и ученика, заштиту од свих облика насиља, 
злостављања и занемаривања и социјалну реинтеграцију детета и ученика које је извршило, 
односно било изложено насиљу, злостављању или занемаривању. 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ НА НИВОУ УСТАНОВЕ 

 

Др Љубиша Антонијевић, директор 

Даница Вуксановић, заменик директора  
Јелена Цолић - секретар установе ученичког и студентског стандарда 

Мирјана Илић, координатор васпитне службе 

Марина Станковић, управник 

Милена Станимировић, психолог 

Биљана Јанковић, педагог 

Данило Шћекић, васпитач 

Александра Копања, васпитач 

Ивана Вељашевић, васпитач 
 

TИМОВИ ЗАШТИТЕ НА НИВОУ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА РЈ 

„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“ 

Владо Стијеповић, управник 

Биљана Јанковић, стручни сарадник 

Немања Марковић, васпитач 

Ученик  
РЈ “ЗМАЈ“ 

Бранка Дамјановић, управник 

Бојана Ђукановић, стручни сарадник 

Нада Кековић, васпитач 

ученик 
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РЈ “ПЕТАР ДРАПШИН“ 

Ивица Радовановић, управник  
Милена Станимировић, стручни сарадник  
Ана Петровић, васпитач 

Ученик  
РЈ “СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“ 

Кристина Миљковић, управник 

Дина Илић, васпитач 

Милена Станимировић, васпитач 

Ученик  
РЈ “КАРАЂОРЂЕ“ 

Марина Станковић, управник 

Данијела Илић, стручни сарадник 

Александра Вујновић, васпитач 

Ученик 
 

 

Циљеви програма: 
 

-Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења, које негује атмосферу сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације у васпитно- образовној установи чиме се остварује 
право сваког ученика да буде заштићен од свих облика насиља.  
-Обезбеђивање услова за сигурно и подстицајно одрастање и развој сваког учесника у 
васпитању, заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част 
или достојанство личности и социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и извршиоца 

дискриминације.  
-Обезбеђивање простора у коме бораве ученици (ограда, прилази, двориште, осветљење, 
спортски терени). Смањивање потенцијалних ризика - ризични периоди у години у Установи 
(екскурзије, турнири, такмичења, матура, празници.).  
-Доношење домских правила, њихово дефинисање, као и дефинисање последица кршења  
правила и обавеза ученика.  
-Едуковање ученика у циљу формирања активних грађана који су спремни да утичу на 
друштво у коме живе, са  развијеним осећајем одговорности за друштво и друштвене 
процесе.   

-Подизање нивоа свести и пажње свих укључених у живот и рад Установе  за препознавање 
насиља, злостављања и занемаривања као и истицање -нулте толеранције на све облике 
дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 
личности по било којој основи (пол, узраст, националност, вероисповест), као и поступање 
против омаловажавања, игнорисања, етикетирања, вређања, уцењивања,оговарања и 
исмејавања, претњи. 
- Формирањем ставова и њиховим усвајањем код ученика и запослених о неприхватљивости 
насилног понашања, развијању толеранције, разумевања и различитости креира се здрава 
клима у Установи, негује култура понашања и уважавања личности, јача осећај праведности, 
поштења и општеважећих норми.  
-Информисање свих укључених у рад о процедурама за пријављивање и поступање у случају 
сумње или сазнања о свим облицима насиља , злостављања и занемаривања и обезбеђивање 
заштите ученика од насиља   
-Сагласно закону, сви носиоци обавеза заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у установи ( унутрашња заштита ), поступају хитно, ефикасно и координисано 
у спречавању и сузбијању сваког облика насилног и дискриминаторног понашања. 
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Програмом заштите ученика је дефинисано шта се сматра дискриминацијом, насиљем, као и 

које све врсте и облике обухвата, затим превентивне активности, као и кораци и процедуре у 
поступању у заштити ученика.  
 

ПОЈАМ И ОБЛИЦИ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 

понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.  
Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према ученику, другом запосленом, 
родитељу, односно другом законском заступнику; ученика према другом ученику или 

запосленом; родитеља према свом детету, другом ученику, запосленом као и према трећем 

лицу.  
Насиље и злостављање може бити физичко, психичко (емоционално), социјално и дигитално.  
Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; физичко кажњавање ученика 
од стране запослених и других одраслих особа.  
Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог. 

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује ученик из групе вршњака 

и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу 
различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем 

задовољавања социјалних потреба.  
Дигитално насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да 

има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем 
порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (wеб сите), четовањем, 

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

насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију ученика и др. Занемаривање 

и немарно поступање је пропуст родитеља, друге особе која је преузела бригу о ученику, 

установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за правилан 

развој ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и развој.  
Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада 
неопходних ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране 

родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите ученика од повређивања, 
самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне 

супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације и др. 
 

 

Дискриминација 
 

Под дискриминацијом се подразумева понашање којим се на непосредан или посредан, 

отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно 

врши пропуштање чињеница (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу 

на лица или групе лица као и на чланове њихових породица, а који се заснива на раси, боји 

коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, расељеног лица, националној 

припадностиили етичком пореклу, језику, верским убеђењима, полу, родном идентитету, 

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

генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, изгледу 

односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом 

којим се прописује забрана дискриминације. 

 



 
 

212 
 

 

НИВОИ И ОБЛИЦИ НАСИЉА 

 

Први ниво и облици насиља и злостављања 

 

Физичко 

насиље и 

злостављање 

Психичко 

(Eмоционално) 

насиље и 

злостављање 

Социјално 

насиље и 

злостављање 

Сексуално 

насиље и 

злостављање 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

ударање омаловажавање, добацивање, добацивање, узнемиравајуће 

чврга, оговарање, подсмевање, псовање, позивање, 

гурање, вређање, игнорисање, ласцивни слање 

штипање, ругање, искључивање из коментари, узнемиравајућих 

гребање, називање групе или ширење прича, порука 

гађање, погрдним заједничких етикетирање, СМС-ом, 

чупање, именима, активноати, сексуално ММС-ом. 

уједање, псовање, фаворизовање на недвосмислена  

саплитање, етикетирање, основу социјалног гестикулација..  

шутирање, имитирање, статуса,   

прљање, „прозивање“... националности,   

уништавање  верске   

ствари...  припадности,   

  насилно   

  дисциплиновање,   

  ширење гласина...   

 

Интеревенција према првом нивоу и облицима насиља и злостављања 

 

 На првом нивоу, по правилу, активности предузима васпитач у сарадњи са 

родитељем, ученицима (појединцем или групом) у смислу појачаног васпитног рада. 

Ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није делотворан, ако је у 

питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу, или ако исти 

ученик трпи поновљено насиље и злостављање, за ситуације првог нивоа установа 

интервенише активностима предвиђеним за други/трећи ниво. 
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Други ниво и облици насиља и злостављања 

 

Физичко 

насиље и 

злостављање 

Психичко 

(емоционално) 

насиље и 

злостављање 

Социјално 

насиље и 

злостављање 

Сексуално 

насиље и 

злостављање 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

шамарање, уцењивање, сплеткарење, сексуално огласи, снимање и 

ударање, претње, игнорисање, додиривање, слање видео записа, 

гажење, неправедно неукључивање, показивање злоупотреба блогова, 

цепање одела, кажњавање, неприхватање, порнографског форума и четовања, 

„шутке“, забрана манипулисање, материјала, снимање камером 

затварање, комуницирања, искоришћавање показивање појединаца против 

пљување, искључивање, експлоатација, интимних њихове воље, 

отимање и одбацивање, национализам... делова тела, снимање камером 

уништавање манипулисање..  свлачење... насилних сцена, 

имовине, .   дистрибуирање 

измицање    снимака и слика.. 

столице,     

чупање за     

уши и косу...     

 

Интеревенција према другом нивоу и облицима насиља и злостављања 

 
На другом нивоу, по правилу, активности предузима управник, односно групни 

васпитачу у дому у сарадњи са педагогом, психологом, Тимом за заштиту и 

директором, уз обавезно учешће родитеља у смислу појачаног васпитног рада. 

Уколико појачан васпитни рад није делотворан, директор покреће дисциплински 

поступак и изриче меру у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика у Дому. 

 

 

Трећи ниво и облици насиља и злостављања 

 

Физичко 

насиље и 

злостављање 

Психичко 

(Емоционално

) 

насиље и 

злостављање 

Социјално 

насиље и 

злостављање 

Сексуално 

насиље и 

злостављањ

е 

Насиље 

злоупотребом 

информациони

х технологија 

туча, застрашивање претње, завођење од снимање насилних 

дављење, уцењивање уз изолација, стране сцена, 

бацање, озбиљну малтретирање ученика и дистрибуирање 

проузроковање претњу, групе над одраслих, снимака и слика, 

опекотина и изнуђивање појединцем/ подвођење, дечија 

других новца или групом, злоупотреба порнографија... 

повреда, ствари, организовање положаја,  

ускраћивање ограничавање затворених навођење,  
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хране и сна, кретања, група (кланова), изнуђивање  

излагање навођење на национализам, и принуда на 

ниским коришћење расизам, сексуални чин, 

температурама, наркотичких сви облици силовање, 

напад средстава и дискриминације инцест... 

оружјем... психоактивних (непосредна  

 супстанци, дискриминација,  

 укључивање посредна  

 у деструктивне дискриминација,  

 групе и повреда начела  

 организације. једнаких права и  

  обавеза, забрана  

  позивања на  

  одговорност,  

  удруживање ради  

  вршења  

  дискриминације  

 

Интеревенција према трећем нивоу и облицима насиља и злостављања 

 

На трећем нивоу, активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (МПНТР, Центар за 

социјални рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе).У складу са 

Законом о ученичком  и студентском стандарду, педагог заступа инересе ученика уколико је 

родитељ спречен да присуствује или одбија да присуствује. Уколико присуство родитеља није 

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

поступак у установи, директор обавештава Центар за социјални рад, односно полицију или 

јавног тужиоца.  
Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и ученика у  
породици, директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, који предузимају 
даље мере у складу са законом.  
Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и 
активности, директор обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље координира 
активностима са свим учесницима у процесу заштите детета и ученика.  
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, 

директор обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, 
односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.  
Информације о насиљу, злостављању и занемаривању прикупља, по правилу, психолог, 

педагог, односно друго задужено лице у установи –групни васпитач, васпитач или члан тима 
за заштиту, непосредно по сазнању или сумњи на насиље, злостављање и занемаривање. Начин 

прикупљања информација одређује се у складу са специфичностима ситуације. 
 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву  надлежним 

органима, организацијама и службама и обавештава МПНТР, односно надлежан сектор у року 

од 24 сата. 
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Поступање установе у случају дискриминаторног понашања 
 

Установа реагује када је учесник у васпитању дискриминисано лице, извршилац 
дискриминације односно сведок. Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може 
да се добије: опажањем, на основу сумње или информације да се дискрминаторно понашање 
припрема, догађа или се догодило. Информација може да се добије непосредно, усмено, у 
писаном облику, коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог 
дискриминисаног учесника у образовању или посредно од његовог родитеља, вршњака, 
запослених , трећих лица као сведока, као и на основу анонимне пријаве. 
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање 
припрема, догађа или се догодило. 

 

Редослед поступања у интервенцији је следећи:  
 Проверавање добијене информације  
 Заустављање дискриминаторног понашања и смиривања учесника  
 Обавештавање и позивање родитеља  
 Прикупљање релевантних информација и консултације  
 Предузимање мера и активности  
 Праћење ефеката предузетих мера и активности 
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Специфични  циљ  Задаци  Активности  Носиоци активности  Време реализације  

1. Ангажовање 

постојећих ресурса Дома за 

стварање безбедног и 

подстицајног окружења  

  

-Примена Посебног 

протокола за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања у Дому  

-Увођење у праксу 

Правилника о протоколу 

поступања установе у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање  

-На нивоу Установе формирати Тим за заштиту 

ученика од дискриминације,насиља, злостављања 

и занемаривања за све радне јединице  

  

-Ученике, васпитаче и родитеље упознати са 

последицама кршења правила (кућног реда) и 

Правилником о поступању установе у случају сумње 

или утврђеног дискриминативног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности   

-Педагошко веће  

       

-Управник / Директор  

  

-Координатор васпитне 

службе  

  

-Тим за заштиту    од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и  

занемаривања  

  

-Стручни сарадници  

септембар 2022.  

1. Ангажовање 

постојећих ресурса Дома за 

стварање безбедног и 

подстицајног окружења  

-Примена у пракси Посебног 

протокола за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања у Дому и  

Правилника о 
протоколу поступања 
установе у одговору на 
насиље,  

злостављање и 

занемаривање  

-Примена у пракси 

Правилника о поступању 

дискриминативног понашања 

и вређања угледа, части или 

достојанства личности  

-Избор представника ученика за Тим, на састанку  

Ученичког парламента  

  

-Извршити анкетирање ученика и васпитача 

о насиљу у Установи, и приказ и анализа 

добијених резултата из упитника  

  

-Упознавање Педагошког већа и Ученичког 

парламента са добијеним подацима  

  

  

-Стручни сарадници  

  

-Ученички парламент  

  

-Тим за заштиту    ученика 

од дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања  

  

  

октобар/новембар 

2022.  
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  -Подизање нивоа свести и повећане 

осетљивости свих укључених у живот и рад дома 

за препознавање дискриминације  насиља, 

злостављања и занемаривања  

  

   

1.Ангажовање постојећих 
ресурса Установе за 
стварање  
безбедног и подстицајног  

окружења  

-Афирмација права детета и 

развијање активности у раду 

са децом  

  

-Доношење и усвајање 

кодекса понашања  

-Прикладно обележавање: Међунардног дана 

љубазности (13.11.) Међунардног дана толеранције  

(16.11.) Светског дана права детета (20.11.)  

-Кућни ред видно поставити у Установи 

и на интернет страници Дома  

-Дечја права и Кодекс лепог понашања  видно 

поставити у радним јединицама Установе   

  

  

-Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања -Стручни 

сарадници  

-Координатор васпитне 

службе  

новембар 

2022.  

1.Ангажовање постојећих 
ресурса Дома за стварање  
безбедног и подстицајног  

окружења  -Обезбеђивање простора у 

којима бораве ученици 

унутар Дома и њеном 

непосредном окружењу  

  

-Обезбеђивање простора у коме бораве ученици 

(ограда, прилази, двориште,  осветљење, спортски 

терени). Смањивање потенцијалних ризикаризични 

периоди у години у Установи: екскурзије, турнири, 

такмичења, матура, празници...  

  

  

-Тим за заштиту ученика 

од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

  

-Радници обезбеђења  

током године  
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2. Укључивање различитих 

учесника васпитно-образовног  

процеса у превенцију и заштиту 

деце кроз слободне активности  

-Планирање и програмирање 

активности које подстичу 

неговање и креирање здраве 

климе у Дому  

  

-Имплементација програма 

превенције у годишњим 

плановима рада васпитача 

кроз обраду базичних тема  

  

-Стручно усавршавање васпитног кадра  

  

-Реализација кроз радионице које се односе на 

превенцију дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

  

-Израда Паноа о насиљу, злостављању 

и занемаривању постављање кутије 

поверења  

-Реализација кроз базичне теме:  

Имам право да будем другачији  

Упознавање са Конвенцијом о људским правима 

и правима детета  

Предрасуде и стереотипи  

Неговање толеранције према припадницима 

различитих етничких и религијских група  

  

-Анкета ставови ученика о присуству 

дискриминативног понашања у дому ученика  

-Координатор васпитне 

службе  

  

-Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и  

занемаривања  

  

-Стручни сарадници  

  

-Васпитачи  

  

-Ученички парламент  

током 

године  

2.  Укључивање различитих 

учесника васпитно-образовног  

процеса у превенцију и заштиту 

деце кроз слободне активности  

-Стварање и неговање климе 

прихватања, ширити свест о 

толеранцији без обзира на 

пол, националну и верску 

припадност  

увођење садражаја и метода 

рада за развој подстицајне и  

  

-Реализација кроз радионоцу: Толеранција  

   

-Реализација кроз трибину:  

Уважавање различитости, толеранција, 

поштовање права других  

  

-Организована помоћ ученицима из друштвено 

осетљивих група  

-Стручни сарадници  

  

-Ученички парламент  

  

-Стручни сарадници у 

сарадњи са Програмском 

службом  

  

          током године  
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 безбедне средине кроз 

слобоне активности:  

-подстицањем истраживачког  

и тимског рада и 

кооперативности   

-организовањем културних и  

јавних активности у Дому  

  

-Подршка и помоћ особама 

које имају тешкоће  

  

-Акције и активности Ученичког парламента 

посвећених заштити деце од насиља, 

формирању вршњачке мреже заштите, 

превенције и интервенције на нивоу васпитних 

група  

  

-Посета позоришној представи на тему насиља и 

разговори након представе  

  

-Посета позоришној представи или филмској 

пројекцији на тему дискриминације  

-Развијање сензибилитета за подршку особама 

са тешкоћама у окружењу   

  

-Подстицање волонтерског ангажовања 

у заједници -Прикладно обележавање:  

Међународног дана борбе против хомофобије и 

трансфобије (17.05.)  

  

-Организовање ученичких журки са 

саморегулацијом дисциплине  

-Координатор васпитне 

службе  
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3.Oбезбеђивање превентивне и 
заштитне улоге спорта и 

спортских активности у заштити  

ученика  

-Дефинисати критеријум  

фер-плеја  

  

  

-Дефинисати критеријуме 

фер плеја на турнирима и 

такмичењима у разним 

спортовима  

-Домијада  

  

-Спортска недеља  

  

-Tурнири: кошарка, фудбал, одбојка, стони – 

тенис...  

  

-Израда паноа на тему фер-плеј  

-Стручни актив васпитача 

физичке културе  
током године  
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ИНТЕРВЕНЦИЈА:  

КОРАЦИ-РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ  

1. Сазнање о насиљу –откривање:  

• Опажањемили добијањем информација да је насиље у току  

• Сумњом да се насиље дешава на основу :   

➢ препознавања спољашњих знакова или симптома  

➢ путем поверавања од стране детета или одраслог  

2. Прекидање, заустављање  насиља  

Свака одрасла особа која има сазнање о насиљу у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ  

3. Смиривање ситуације  

Обезбедити сигурност за дете 

4. Консултације Врши се непосредно по појави сумње или дешавања насиља. Обављају се са колегом, са Тимом за заштиту деце у 

Установи, или стручним сарадником у радној јединици. По потреби, на основу тимске процене сложености проблема, укључује се Тим 

на нивоу установе и обавештава Директор установе. После консултација са Тимом и Директором установе могу се обавити и 

консултације са службама изван Установе ( Центар за социјални рад, Дом здравља, МУП...). Тим на нивоу установе предузима акције  

у складу са обављеним консултацијама, са основним циљем реинтеграције свих учесника и њиховог даљег безбедног и квалитетног 

живота и рада у Установи. Акције могу бити:  

➢ информисање родитеља  

➢ договор о заштитним мерама  

➢ програм оснаживања деце за конструктивно поступање у ситуацији насиља и др.  
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5. Документација, анализа и извештавање о случајевима дискриминативног понашања  

  

 Информације о насиљу, злостављању и занемаривању прикупља, по правилу, психолог, педагог, односно друго задужено лице у 

установи групни васпитач, васпитач или члан тима за заштиту, непосредно по сазнању или сумњи на насиље, злостављање и занемаривање. 

За ефикаснији рад у оквиру превенције насиља израђена је форма листа за пријављивање и евиденцију насилног понашања. Начин прикупљања 

информација одређује се у складу са специфичностима ситуације. Документација се чува код стручног сарадника, поштујући принцип 

поверљивости података, а изузетно код другог члана тима за заштиту кога је одредио директор.    У спровођењу превентивних и интервентних 

активности установа:  

прати остваривање програма заштите установе евидентира све случајеве дискриминације у установи  прати остваривање конкретних планова 

заштите анализира стање и извештава. О  случајевима дискриминације тим за  заштиту води  педагошку документацију и  евидентира 

податке о  дискриминисаним лицима, извршиоцима дискриминације, догађају, предузетим радњама и др.  

 Извештај о остваривању програма заштите саставни је део годишњег извештаја о раду установе и доставља се Министарству. Извештај 

садржи: анализу превентивних мера и активности и резултата самовредновања у овој области, број и врсту случајева дискриминације  
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• ПРИНЦИП ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА И 

• ПРИНЦИП ЗАШТИТЕ НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА  

ДЕТЕТА 

ПРИЛИКОМ КОНСУЛТАЦИЈА СА  
КОЛЕГАМА УНУТАР ИЛИ ИЗВАН  

УСТАНОВЕ ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОШТОВАТИ  

У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ НЕМА МЕСТА ЗА  

ИСТРАГУ И ДОКАЗИВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА И  

ЗАНЕМАРИВАЊА. ТИ ЗАДАЦИ СУ У  

НАДЛЕЖНОСТИ ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА! 
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ДЕЖУРНИ ВАСПИТАЧ:

- ДЕЖУРА У СКЛАДУ СА РАСПОРЕДОМ

- УОЧАВА И ПРИЈАВЉУЈЕ СЛУЧАЈ УПРАВНИКУ 
ИЛИ     ЧЛАНОВИМА ТИМА

-ПОКРЕЋЕ ПРОЦЕС ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

-ОБАВЕШТАВА ГРУПНЕ ВАСПИТАЧЕ

-ЕВИДЕНТИРА СЛУЧАЈ У ДНЕВНИКУ ДЕЖУРСТВА

-САРАЂУЈЕ СА ТИМОМ  ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ  УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 
И ЗАНЕМАРИВАЊА

-УОЧАВА СЛУЧАЈЕВЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА

-РЕАГУЈЕ ОДМАХ ПО САЗНАЊУ  И САПОКРЕЋЕ ПРОЦЕС ЗАШТИТЕ 
УЧЕНИКА

-САЧИЊАВА ПЛАН ЗАШТИТЕ ЗА КОНКРЕТНУ СИТУАЦИЈУДРУГОГ И 
ТРЕЋЕГ НИВОА
-ОБАВЕШТАВА ГРУПНОГ ВАСПИТАЧА И САРАЂУЈЕ СА ЊИМ

-РАЗГОВАРА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА

-ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ И ПРАТИ ЕФЕКТЕ МЕРА

-ЕВИДЕНТИРА СЛУЧАЈ И ПРИКУПЉА НЕОПХОДНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

-САРАЂУЈЕ  ПО ПОТРЕБИ СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА

УЧЕНИЦИ:

-УОЧАВАЈУ СЛУЧАЈЕВЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА

-ТРАЖЕ ПОМОЋ ОДРАСЛИХ

-ПРИЈАВЉУЈУ СЛУЧАЈ ВАСПИТАЧИМА, СТРУЧНОМ 
САРАДНИКУ, УПРАВНИКУ ИЛИ ЧЛАНОВИМ ТИМА

-УЧЕСТВУЈУ У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗАШТИТЕ

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

-ОБАВЕШТАВА О НАСИЉУ ДЕЖУРНОГ 
ВАСПИТАЧА, СТРУЧНОГ САРАДНИКА, 
УПРАВНИКА

-ПРЕКИДА НАСИЉЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ 
МОГУЋНОСТИ

ГРУПНИ ВАСПИТАЧ:

-УОЧАВА СЛУЧАЈЕВЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА

-РЕАГУЈЕ ОДМАХ ПО УОЧЕНОМ НАСИЉУ

-РАЗГОВАРА СА УЧЕСНИЦИМА НАСИЉА

-ИНФОРМИШЕ РОДИТЕЉЕ И САРАЂУЈЕ СА ЊИМА

-САРАЂУЈЕ СА ТИМОМ

-ПРАТИ ЕФЕКТЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА

-ЕВИДЕНТИРА СЛУЧАЈ И ВОДУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
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Уместо закључка: 
 

• Акценат треба ставити на превенцију, а не на интервенцију; 
 

• Креирати мултимодалне програме ( програме који ће се бавити широким спектром повезаних тема а и који ће укључити како саме младе 

особе тако и особље дома и родитеље) 
 

• Радити на унапређењу сарадње свих институција које раде са младима 
 

• Деци не давати само забране већ и предлоге за просоцијалне активности и понашање  

• Омогућити различите ваннаставне садржаје  

• Радити на презентовању исправних модела вредности 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА УЧЕНИЧКОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД 
 

 

Увод 
 
 

Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период од 2014−2021. године је кључни документ у решавању проблема злоупотребе дрога. 

Она је у складу са тренутном националном ситуацијом везаном за дроге и у складу са научним сазнањима о проблематици дрога као и складу 

са актуелним политикама које Европска унија води на овом плану. Стратегија дефинише списак циљева које покушава да постигне у 

спровођењу мера које треба предузети у наредном периоду и заснива се на принципима поштовањa људског достојанства, слободе, 

демократије, једнакости, солидарности, владавине права и људских права. 

 

 

Акциони план за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2014–2017. године је есенцијални инструмент за 

спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за периодод 2014–2021.године. 

 
 

Стратегија има за циљ да обезбеди и унапреди јавно здравље, да обезбеди општу добробит како за појединца, тако и за друштво, да осигура 

и унапреди висок ниво безбедности становништва, као и да понуди балансиран, интегративан приступ проблему дрога, заснован на доказима. 

 

Стратегијом се обезбеђује основни оквир за спровођење политике у области дрога, дефинишу се главне области деловања у оквиру којих ће 

се спроводити одређене интервенције и постављају се појединачни циљеви за сваки установљени делокруг рада у оквиру политике борбе 

против дрога. 

 

ТИМ НА НИВОУ УСТАНОВЕ 
 

Др Љубиша Антонијевић, директор 
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Даница Вуксановић, заменик директора  
Јасмина Радовановић, руководилац службе правних, кадровских и административних послова  
Верица Крша, помоћник директора за васпитни рад 

Ученик 

TИМОВИ НА НИВОУ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА  
 

 

РЈ “АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“ 

Владо Стијеповић, управник 

Биљана Јанковић, стручни сарадник 

Слободнка Марић, васпитач 

Ученик 

 

  
РЈ “ЗМАЈ“ 

Бранка Дамјановић, управник 

Бојана Ђукановић, стручни сарадник 

Александрија Караичић, васпитач 

Ученик 

 

  
РЈ “ПЕТАР ДРАПШИН“ 

Ивица Радовановић, управник 

Милена Станимировић, стручни сарадник 

Ксенија Мијаиловић, васпитач 

Ученик 

 

  
РЈ “СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“ 

Кристина Миљковић, управник 
Жељана Вујић - васпитач 
Бојана Ђукановић – стручни сарадник 
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Ученик 

 

  
РЈ “КАРАЂОРЂЕ“ 

Марина Станковић, управник 
Данијела Илић, стручни сарадник 

Гроздана Гаћеша, васпитач 

Ученик 

 

 

Превенција 
 
 

У систему образовања и васпитања примењују се програми превенције, који подразумевају и елементе смањења ризика за употребу дроге. 

Претпоставка је да се деца и омладина оснаже да не користе дроге, да се одложи први контакт са дрогом, на најмању меру сведе 

експериментисање са дрогом или повремено коришћење. 

Дом ученика је оптимално место за развијање ставова и вештина за одговорно понашање. Васпитачи и стручни сарадници у дому имају 

важну улогу у спровођењу различитих превентивних активности, те је важно да им се континуирано пружа подршка за примену и 

спровођење програма за превенцију болести зависности. 

 
 

Дом, као васпитно – образовна установа треба на свим нивоима да обезбеди ученицима сигурне и безбедне услове за развој а самим тим и приступ 

објективним информацијама о ефектима дрога кроз сарадњу и уз подршку родитеља и друштвене средине. Да би се постигла пуна примена 

стечених знања и вештина у свакодневном животу потребна је партиципација ученика у процесу планирања и реализације програма 

превенције, при чему вршњачка едукација може бити ефикасан модел. На тај начин се остварује стална и директна комуникација, осигурава 

рана детекција ризичних понашања и њихових нежељених ефеката . 
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Конципирање и спровођење превентивних активности треба да су примерени развојним карактеристикама са циљем будућег самопоузданог 

функционисања и вођења здравог живота. Сходно томе, у систему образовања и васпитања организује се и спроводи низ превентивних и 

програма за промоцију здравих животних навика. 

 

Да би се постигао пуни заштитни фактор програма за превенцију употребе дрога и побољшао свеукупан развој деце и младих, усвојили 

конструктивни ставови и развиле неопходне вештине потребно је да буду засновани на правима младих на активно учешће, информисање, 

на доступност здравствених, социјалних и других служби, на приватност, на поверљивост, достојанствено опхођење и уважавање личности, 

право на третман од стране едукованих и стручних лица, као и на праву на здраву и безбедну животну средину. Посебна пажња треба да се 

посвети раном откривању ризичних група, развој специјализованих програма раног откривања корисника дрога, чиме се спречава да 

експериментална употреба постане болест зависности. 

 

Неопходно је пружити подршку родитељима и породици да би се унапредиле њихове родитељске компетенције којима стимулишу код деце здраве 

навике живота, али и препознају ризике који долазе од друштвених, породичних, школских, домских фактора, самој личности или у вршњачкој 

групи. Том приликом је важно развијати сарадњу са институцијама у локалној заједници. 

 

 

Специфични циљеви у области превенције су следећи: 

 

 

- повећање свести и нивоа знања становништва о ризицима и последицама коришћења психоактивних контролисаних супстанци; 
 
 - повећање квалитета програма универзалне превенције и побољшање система спровођења и координације активности превенције међу 

децом и омладином; 
 
 - повећање доступности и квалитета програма селективне и индиковане превенције; 
 
 - повећање доступности и квалитета програма превенције на радном месту; 



 
 

230 
 

 
 - оснаживање улоге и капацитета јединица локалне самоуправе и цивилног друштва за превенцију злоупотребе ПАС. 

- заштити младе од употребе и последица употребе дроге; 
 
- повећати свест заједнице о проблему и последицама наркоманије; 
 
- заштити заједницу од антисоцијалног и криминалног понашања везаних за употребу дроге; 
 
подржати појединце који имају проблеме због употребе дроге да прихвате здраве стилове живота и тиме смање ризике по здравље; 
 
- смањити доступност дроге и континуирано пратити трендова и последице употребе дрога. 
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Предлог плана превентивних активности 
 

 
Задаци 

 
Активности Носиоци активности 

Време 
  

реализације       

       

  
 

На нивоу Дома   август 

1. Израда и формирање Тима за имплементацију Акционог плана 1и Директор септембар 

спровођење програма  израда Плана превенције злоупотребе дрога у дому ученика (Управник) 2022. 

превенције злоупотребе дрога у  средњих школа    

домовима средњих школама   Педагошко веће  

      

  Извршити  анкетирање  ученика  на  тему  –Твој  став  према 
- Тим 

 
   наркотицима  (циљ  и  испитивање  знања  и  ставова  о 

октобар, 2. Спровођење  наркоманији као негативној друштвеној појави )   

Програма за превенцију  Приказ  и  анализа  добијених  резултата  и  упознавање   новембар 

зависности од дрога међу  Педагошког  већа  и  Домског  парламента  са  добијеним - Тим 2022. 

домском популацијом  подацима    

  Избор представника ученика за Тим, на Домском парламенту - Ученички 

парламент 

 

   Подизање  нивоа  свести  и  повећане  осетљивости  свих  
   укључених у живот и рад дома за спровођење програма за 

- Тим 
 

   превенцију зависности од дрога међу домском популацијом  
      

      

Спровођење програма за 

 

    

превенцију зависности од Стоп дрогама – израда едукативних паноа на тему Здравствени клуб, новембар 

дрога међу домском  наркоманије Стручни сарадник 2022. 

популацијом  Текстови у домским новинама    
      

 

 

Спровођење програма 

међу домском функцију здравља за све ученике , покретање спортских и Стручни актив   

 популацијом кроз рекреативних манифестацијаи такмичења ,турнира) васпитача физичке током  

 укључивање 
✓

 Учешће на спортским манифестацијама културе године  

 различитих учесника 
✓

 Спортска недеља     

 васпитно образовног 
✓

 Турнири: кошарка, фудбал, одбојка, стони – тенис...    
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 процеса у превенцији 
✓

 Домијада     
 наркоманије кроз      

 слободне (спортске)      

 активности      

       

2. Спровођење стручно усавршавање васпитног кадра, стицање додатних 
Тим,   
Стручни сарадници, током  

системске едукације знања и компетенција за рад на превенцији злоупотребе Координатор васпитне године  

васпитача, стручних дрога кроз  службе, Васпитачи   

сарадника и осталих 
✓

 стручне и консултативне разговоре и саветовања;    

стручњака у васпитно- 
✓

 групне облике рада у Дому (стручни активи и Педагошко    

образовним установама веће)     

за рад на превенцији 
✓

 учешће васпитача и стручних сарадника на семинарима у    

зависности и спречавању организацији или  одобрених од Министарства    

злоупотребе дрога у просвете.     

домовима ученика средњих 
✓

 едукација  у  оквиру  акредитованих програма  стручног    
школа усавршавања објављених у Каталогу програма сталног    

  стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних    

  сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.    

       

  Израда прописа и интервентних активности које укључују Директор   
3. Упознавање са професионалне смернице  (Управник),   

 Протоколом за   Координатор васпитне   
 поступање у случају 

Упознавање са изменама у Правилнику о службе, током године 
 

 присутва и  
 

дисциплинској и материјалној одговорности ученика- Тим, 
  

 коришћења   
 

Поступање у случају постојања индиција да се ученик 
   

 психоактивних    
       

 
 контролисаних налази под дејством психо активних супстанци- Стручни сарадници,  

 супстанци у домовима дефинисање јасних корака и мера у складу са Секретар дома  
 

ученика 
 

 стратегијом и важећим законским актима    
     

4. Спровођење Директна (циљна) кампања кроз израду и дељење (анти) Директор   
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Превентивних програма пропагандног   материјала   (флајери,   леци,   писма...) (Управник),   

усмерених афирмацији родитељима ученика и повећана обавештеност родитеља Стручни сарадник, током године 

позитивног родитељства, који о проблему наркоманије Васпитачи   
су осмишљени за побољшање Разговори  на  родитељским  састанцима  о  штетности    

породичног повезивања психоактивних супстанци, симптомима који указују на    

и односа зависност, механизмима деловања у таквим ситуацијама,    
  информисање    

  

Сарадња ради раног идентификовања проблема и пружања 

Директор (Управник),  

  Координатор васпитне  

9. Унапређење сарадње благовремене помоћи службе,  током године 

са друштвеном средином 
✓

 Међусобне посете Стручни сарадник,  

  
✓

 Консултације Васпитачи,   

  
✓

 Партнерске активности Ученички  парламент  

      

 

 

 



 
 

234 
 

Интервенција 
 

Израда прописа који укључују професионалне смернице 

 

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање, које указује на 
конзумирање наркотичких средстава и психоактивних супстанци. 

 

Да би процедуре и поступци били што ефикасији важно је да будемо свесни шта намеравамо да 

постигнемо сваким предузетим кораком. Утврђене процедуре и могући начини реаговања у 

различитим ситуацијама предупредиће стихијско и неодговарајуће реаговање. 

 

оваквим ситуацијама пожељно је да се у установи делује синхронизовано и да се обезбеди 
проток информација важних за ефикасно реаговање. 

 

КОРАЦИ – РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 

 Сазнање –откривање 

 

опажањем – сумња на основу препознавања спољашњих знакова или симтома o 
добијањем информација из секундарних извора (путем поверавања од стране  

ученика, пријаве другог родитеља, разредног старешине и сл.) 

 

Уколико се у Дому открије супстанца за коју постоји сумња да је наркотичко средство, треба 
одмах обавестити управника/директора установе који има обавезу да обавести МУП који ће 
да изврши проверу. О свему треба обавеститити надлежне из МПНТР-а.  
Уколико имамо сумњу да је ученик под дејством психо-активних супстанци, у обавези смо да 
га упутимо код надлежног лекара, а по потреби и да позовемо хитну помоћ.  
Индиције да се ученик налази под дејством психо-активних супстанци, треба увек узимати са 

максималним опрезом и никада их не сматрати доказом већ само оним што оне и јесу – 

индиције за сумњу. Категоричку констатацију да је неко под дејством наркотика или да има 

болест зависности могу дати само лекари и остала стручна лица. Зато све знакове које ћемо 

овде набројати треба узети као евентуално полазиште за сумњу да је неко злоупотребљавао 

психоактивне супстанце. Треба показати посебан опрез, посебно ако се ради о малолетној 

особи и не журити са закључцима и квалификацијама. Не етикетирати дете. 
Знакови који нас упућују на сумњу да неко можда пуши препарате канабиса – марихуану или 
хашиш: 

 

промена у досадашњем понашању у правцу необичне веселости и разговорљивости 
појачаним тоном, засмејавање , „зацењивање“од смеха без јасне везе са узроком тог 
смеха;  
промена понашања у смислу занемаривања рокова и времена уопште, кашњења у 
школу или на посао код особа којима то иначе није особина;  

одећа и дах помало миришу на спаљену суву траву или спаљени конопац; 
промена осетљивости на на светлост, очи сузе и боле, те су малко црвене, посебно при 
јачем сунцу;  
необично дуго одсуство из куће или необично често довођење друштва на журке после 
којих соба чудно мирише;  
промена навике препуштања другима чишћења пепељара у својој соби, сада то „из 
чиста мира“ жели да ради сам; 

 

Знакови који нас упућују на сумњу да неко можда узима психостимулаторе – кокаин, екстази 
и сличне дроге: 
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промена понашања у правцу необичне активности, чини се да особа сва пршти од снаге, 
што јој иначе није својствено, од ње се у друштву одједном не може доћи до речи, из 
ње зрачи некаква необична и снажна енергија;  
промена уобичајеног израза лица, очи пламте, због проширења зеница очи се чине 
тамнијим него иначе;  
промена уобичајених гестова, и то тако што особа стално ческа нос, трља га, шмркће, а 
слузокожа носа је врло црвена, понекад и крвава;  
промена навика у јелу и спавању, и то у смислу да се чини како се особи никад не спава, 
како никад није уморна, те да јој храна готово и нетреба, чиме се често хвали и одаје 
себи признање; 

 

Знакови који нас упућују на сумњу да је особа можда под дејством ЛСД-а или неке друге 
халуционогене дроге: 

 

промена понашања везана за перцепцију, понекад се чује да особа ослушкује неке 
гласове којих нема или да у шарама завесе или стоњака види нешто изузетно важно и 
значајно;  
промена понашања на начин да ви почињете веровати како је особа коју познајете 
напросто полудела и да живи неку сасвим другу димензију о којој ви немате појма нити 
желите имати; 

 

Знакови који упућују на сумњу да особа можда „дува“ лепак или неко друго слично средсво: 

 

мирис лепка или ацетона постаје доминантни лични мирис; 

повремена слабост ногу и тетурање премда особа није пијана;  
нагло побуђена страст према сакупљању најлонских кесица у соби, мистериозно 
нестајање лепка, ацетона, боја и лакова из куће; 

 

 Знакови који нас упућују на сумњу да особа можда конзумира хероин: 

 

промена понашања у смислу смањене заинтересованости за било шта, па и породицу и 
до јуче најближе пријатеље;  
претерано честа поспаност, повремено краткотрајно падање у сан чак и за столом, често 
„кљуцање“ у друштву;  

промене афинитета у исхрани и нагло поступно фаворизовање слаткиша, колача, нарочито 
оних са кремом, пудинга и сокова; 

појава трагова убода игле на прегибу леве руке код дешњака, односно десне руке код 
левака, мали трагови крви на рукавима кошуља и поткошуља;  
промена израза очију, и то тако што изгледају светлије будући да је зеница врло 
смањена, скоро невидљива;  
у тренуцима повећане узнемирености и показане жељеда што пре оде из куће или се 
издвоји у своју собу, очи особе изгледају тамније услед проширења зеница пред 
надолазећу кризу;  
промена понашања у смислу предугог задржавања у WC-у после пажљивог 
закључавања врата;  
телесно слабљење, мршављење, губитак апетита и општа неуобичајена запуштеност 
изгледа;  
пребрзо трошење џепарца, повремено нестајање мањих свота новца из заједничког 
кућног сефа, нестајање мањих вредних предмета, посебно злата и накита;  
дружење са особама за које је већ познато да су зависници о хероину или су улични 
препродавци дроге. 
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 Реаговање на сазнање 

 

Свака одрасла особа која има сазнања постојања индиција да се ученик налази под дејством психо-

активних супстанци, или да исте конзумира, у обавези је да реагује и да то пријави васпитачу 

ученика. Уколико васпитач има таква сазнања у обавези је да то пријави координатору васпитне 

службе и стручном сараднику, а по потреби и родитељу и директору 

. 

 

Уколико се ради о информацији из секундарних извора треба обавити консултације и 
опсервирати понашање ученика. Уколико се опсервирањем опазе симптоми, треба предузети 

даље мере. Уколико се код ученика не примећује никаква промена у понашању, треба појачати 

превентивни рад и наставити са праћењем, али не треба предузимати никакве друге мере. О 
свим предузетим активностима треба да постоји писани траг. 

 

 Информисање родитеља 

 

Поозивање родитеља у Установу на разговор се ради у циљу: 
 информисања

  

 консултација
  

 партнерских активности
 

 
Родитеље треба обавестити уколико смо приметили у понашању детета промене које могу 
указивати на злоупотребу психоактивних супстанци.  
Приликом разговора са родитељем треба говорити само о чињеницама. Нпр. „тешко се буди, 

проширене су му зенице, променио је друштво и сл“. Категоричку констатацију да малолетно 

лице користи психоактивне супстанце, можемо рећи само ако имамо доказ за то. Сваку сумњу 
треба опрезно изнети и упутити родитеља да се обрати надлежној здравственој установи.  
Установа има право да захтева од родитеља да предузме све потребне мере у циљу заштите 
здравља детета, а уколико то родитељ одбија да обавести Центар за социјални рад у складу 
са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
 

 Покретање - Спровођење поступка о дисциплинској и материјалној 

одговорнисти ученика 

 

Поступак се спроводи уколико постоји јасан и недвосмислен доказ. 
 
 
 

 Упућивање у надлежне институције 

 

Посредовање и упућивање на третман у јавне установе за рехабилитацију и ресоцијализацију 
корисника психоактивних супстанци или зависно од потребе појединца,  
у друге институције и организације које се баве третманом зависника, врши се преко 
надлежног педијатра у Дому здравља. 

 

 Консултације 
 

Врши се непосредно по појави сумње или добијања информација. 

 

 Документовање 
 

Све предузете мере треба да имају писани траг.  
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Основна документација се чува код стручног сарадника, поштујући принцип поверљивости 
података 

Стратегијом је дефинисано пет подручја деловања политике о дрогама:  
 Смањење потражње за дрогама;  
 Смањење понуде дрога; 

 Координација; 

 Међународна сарадња; 

Истраживање, праћење и процена. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И САМОСТАЛНИХ 

 

ИЗВРШИЛАЦА 

 

Стручне службе 
 

Васпитна служба 

 

Васпитна служба обавља послове спровођења Програма васпитног рада у циљу обезбеђивања 

оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање 

ученика; оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од 

породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама; подршка развоју личности 

ученика у складу са узрасним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и 

интересовањима; јачање компетенције ученика које доприносе социјалној интеграцији у 

складу са законским прописима, као и рад стручних сарадника:педагога, психолога, 

библиотекара и дефектолога, у складу са законом и према Годишњем плану и програму 

васпитног рада Установе. 

 

Служба јавних набавки и комерцијале 

 

Основна функција службе јавних набавки је обављање послова планирања набавки, припреме 

и спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се не примењују одредбе Закона о 

јавним набавкама, закључење и извршење уговора о набавкама добара, услуга и радова у 

складу са потребама и приоритетима Установе. 

Послови из домена службе извршавају се на основу Закона о јавним набавкама, Правилника о 

обављању послова јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки 

на које се закон не примењује, као и у складу са свим другим прописима који регулишу ову 

област. 

У складу са утврђеном динамиком обављања послова, у периоду од 01.09. па до краја текуће 

године, поред текућих послова и активности на спровођењу поступака јавних и других набавки 

према актуелном плану за текућу 2022.годину, у сарадњи са другим службама Установе, 

приступа се припреми новог плана јавних набавки и набавки на које се не примењују одредбе 

истог.Активности на изради и усвајању Плана набавки подразумевају упућивање захтева са 

инструкцијама предлагачима набавки у свим радним јединицама и службама Установе ради 

утврђивања потреба по врстама, количинама и вредностима за добрима услугама и радовима 

који ће бити предмет јавних и других набавки у наредној 2023.години. 

На основу исказаних потреба предлагача и иницијатора набавки и извршеног истраживања 

тржишта, утврђивања обима и предмета набавки, техничких спецификација, процењених 
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вредности јавних и других набавки, израђује се предлог Плана јавних и свих других набавки, 

који се након неопходних провера, усклађује са финансијским планом и усваја од стране 

Управног одбора Установе. 

У циљу обављања делатности Установе и свих предвиђених послова и активности, на основу 

донетог плана јавних набавки, током наредне 2023.године, сходно  приоритетима и  

предвиђеној динамици, припремају се, покрећу и спроводе поступци јавних и других набавки, 

а касније се на основу закључених уговора врши праћење њихове реализације. 

 

Служба исхране 
 

Служба исхране обавља послове исхране ученика и других корисника Ученичког центра, 

брине о правилној исхрани, о безбедности и квалитету оброка свакодневно. Води рачуна о 

квалитетном кувању и послужењу хране и хигијенско–санитарном стању кухињског блока у 

складу са усвојеним HACCP стандардом и нормативом исхране. Ради на сталном унапређењу 

квалитета пружања исхране и безбедности својих производа као и на повећању задовољства 

корисника и запослених праћењем њихових захтева и очекивања. 

 Због епидемиолошке ситуације, служба исхране се придржава свих мера препоручених од 

стране Министарства просвете ради заштите здравља ученика и запослених. Запосленима у 

ученичким мензама је обезбеђена довољна количина личне заштитне опреме (маске , 

рукавице), средстава и прибора за чишћење и дезинфекцију. Постављене су дезобаријере и 

дозатори са средствима за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.  

У  радним јединицама “Карађорђе“,  “ Петар Драпшин“,  „ Змај“ и „Београд“ на Копаонику 

нудимо услугу доручка на бази самопослуживања хране по принципу „шведског стола“. 

Такође, у свим мензама је у  употреби самопослуживање из посуда за заједничку употребу 

(салата, кечап, сланик, чај и сл.).  

Сходно техничким и финансијским могућностима настојаћемо да и у преостале две радне 

јединице „Алекса Дејовић“ и  „Стеван Чоловић“ у скорије време уведемо услугу доручка на 

бази шведског стола.  

 

Служба техничког одржавања 
 

Служба техничког одржавања обавља послове техничког и текућег одржавања објеката, 

електричних, водоводних и грејних инсталација, одржавања и поправки инвентара, возног парка 

и информационих система (видео надзор, телекомуникационе везе, тв апарати и слично), послове 

везане за осигурање од настанка штете и послове на праћењу исправности пп опреме, хидрантске 

мреже, пп централе за дојаву пожара, панична расвета и друго. 

 

Финансијско – рачуноводствена служба 
 

Служба обавља финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове у складу са Законом 

о буџетџском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. Саставља Годишњи извештај о пословању, периодичне обрачуне, 

завршни рачун, израђује Финансијски план, прати извршење плана и врши анализу пословања. 

У оквиру послова које обавља Финансијско рачуноводствена служба, а у току нове школске 

године 2022/23 године има неколика новина које је у обавези да имплементира. Једна од 

новина која је предвидео Закон о фискализацији јесте и издавање фискалних рачуна 

ученицима за услугу смештаја и исхране. Наиме, примена Закона је ступила на снагу од 01.маја 

2022. године, али обзиром да је наше ресорно министарство инсистирало на  ослобађању 

ученичког и студентског стандарда од обавезе фискализације издавање је одложено, те са 

применом почињемо од семптембра 2022. тј. с почетком нове школске године.  
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Министарство финансија покренуло је пројекат увођења централног информационог система 

за обрачун зарада (ИСКРА) који представља једну од кључних полуга у процесу реформе 

плата у јавном сектору Републике Србије. Наша установа почиње са применом од 01. новембра 

2022. године за обрачун зарада за октобар месец. 

Од јануара месеца 2023. године Установа ће се интегрисати у јединствени информациони 

систем за буџетско рачуноводство (СПИРИ) што подразумева припрему извршења буџета 

Служба за правне, кадровске и административне послове 
 

Служба за правне, кадровске и административне послове обавља све правне, кадровске и 

административне послове из делатности послодавца, врши пословну комуникацију са 

органима, организацијама, установама и трећим лицима, припрема општа акта и појединачна 

акта у вези радно – правног статуса запослених, припрема све врсте уговора, обавља послове 

заступања пред судовима различитих надлежности и пред органима управе, послове везане за 

решавање имовинско – правних односа, послове спровођења посебних поступака, пријаве и 

одјаве из осигурања запослених, све евиденције о запосленима у складу са законом, послове 

припреме састанака, пријема и експедиције поште, послове управљања квалитетом, послове 

на примени и побољшању стандарда квалитета смештаја и исхране у складу са Правилником 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и обавља. 
 
 

Самостални извршиоци 
 

Послови и задаци који се не обављају преко радних јединица или служби обављају се преко 
самосталних извршилаца. Самостални извршиоци у Установи су: заменик директора и 
помоћници директора.  
Заменик директора ради изузетно сложене послове по налогу директора. 
 

 

Програм рада органа управљања 
 

Органи управљања у установи су директор и Управни одбор. Ови органи ће у току године 
радити у складу са својим делокругом рада и законским овлашћењима, а стручне службе 
установе пружаће им стручну помоћ.  
У току године радиће се на примени прописа који регулишу област ученичког станадрда и 
изради и усвајању одговарајућих правилника и других аката. 
 
 

              Председник управног одбора                                                             Директор  

Марко Никић, дипломирани инжењер менаџмента                    Др Љубиша Антонијевић 
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