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ПАНДЕМИЈА МЕЊА СВЕТ 

 

Пандемија која је свет задесила почетком 2020 године неминовно је променила свет у којем живимо. Човечанство је поново показало способност 

прилагођавања. Поред безбројних негативних последица губитака и страхова, пандемија је донела и неке животне подсетнике о томе како је породица 

најважнија, колико је здравље једина ствар која се не може купити и колико је битно наћи у овом савременом свету, где се ствари брзо дешавају, 

времена за себе. У времену када је све „успорило“ људи су нашли више времена да се преиспитују, да промишљају о себи, о свом животу и мерама 

успеха. 

Од 16. Марта 2020. године образовно-васпитни рад у Правно-пословној школи, као и и у свим школама у Републици Србији, одвија се по моделу 

наставе на даљину путем интернета. И ово је представљао својеврсни преседан прилагођавања и још бржег прихватања нових технологија у 

свакодневницу и школски систем. Просветни радници су добили подршку Министартсва просвете, науке и технолошког развоја како би брзо били 

оспособљени да припреме наставу на даљину. Дигитална писменост школе се у ходу развијала кроз постављање алата, онлајн обуке и прилагођавање 

ученика и стручног особља на нови начин рада. Поред индивидуалног онлајн предавања, ученицима је омогућено и да прате наставу преко РТС 

Планете, где су професори из различитих струка по први пут се опробали пред камерама и на најбољи могући начин покушали да пренесу знање 

преко малих екрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЕ ОБРАЗОВАНИХ ЈАЧЕ СУ ОД БОГАТСТВА 

НЕУКИХ. 

 -ДЕМОКРИТ 
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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
 

У данашњој Светогорској, а ондашњој Два бела голуба, основана је 1845. године за време Уставобранитеља, прва државна трговачка академија.  

Крајем 19. века трговачка школа радила је у приватној кући у Светогорској улици у чијем је дворишту саграђена нова омања зграда са три учионице 

и једном лабораторијом са малим, али лепо уређеним двориштем. 

У истој улици, близу куће Велимира Рајића, после Прввог светског рата, када је број ученика нагло порастао, по пројекту архитекте Јездимира Денића 

саграђена је 1926. године (У ондашњој Битољској улици) нова двоспратна зграда за потребетрговачке школе. Како је интересовање за ову струку 

расло, Министарство просвете је 1929. године у договору са београдском општином, омогућило подизање зграде у Цетињској улици, чији појектант 

био архитекта Јосиф Нојман 

У послератној атмосфери, 1945-1946 године, када се ценило убрзано образовање преко течајева: банкарских, трговачких, дневних, вечерњих, 

дактилографских и стенографских. Министарство је организовало Државни течај једнообразовног рачуноводстава, стенографије и дактилографије. 

Делатност школе регистрована је код Окружног привредног суда у Београду, уписом у судски регистар – решење бр. Фи-1241/89 од 15.06.1989. 

године. 

Решењем Министарства за трговину и снабдевање НР Србије бр. 2547, 3. маја 1946. године основан је Завод за образовање и оспособљавање кадрава 

за административне послове под називом „Државни течај дактилографије и рачуноводства“ 

Пре рата су дактилографи и стенографи обучавани у приватним школама. Како су приватне школе после рата укинуте, ови  кадрови су били 

обучавани у оквиру државне установе.  Велики недостатак рачуноводствених службеника, одмах после завршетка рата, наметнуо је потребу њиховог 

брзог обучавања кроз једногодишњи течај. 

4.августа 1952. године , Државни течај дактилографије и једнообразног рачуноводства прераста у нову установу и добија назив: Завод за стручно 

оспособљавање кадрова за финансијске и административне послове НР Србије. Назив установе измештен је у Заводу за оспособљавање кадрова за 

административне послове, 19. јануара 1961. године. 

Завод за оспосбљавање кадрова вршио је кроз једногодишње течајеве дактилографије, стенографије и једнообразног рачуноводства, а касније кроз 

једногодишњи виши и средњи административни курс, који је од стране Савезног бироа за организацију администрације, преко скупштине пренет на 

Завод за организатора и реализатора ових курсева. Ови облици , развојем друштва, све су мање могли да обезбеде школовани административни 

кадар. Због тога је основана средња Управно-административна школа. 

Административни службеници, који су запошљавани после рата и оспособљавани кроз курсеве, били су, углавном, без средње школе, тако да је број 

ванредних запослених полазника био огроман, па је обављање великог броја испита угрозило редован рад средње Управно-административне школе. 

Да би се решио овај проблем, Завод је основао редовну Управно-административну школу за одрасле у трогодишњем трајању. Школске 1962/1963 

почела је са радом Управно-административна школа за омладину у четворогодишњем трајању.  

Тек 1968. године Завод је успео да обезбеди од надлежног органа Републике одобрење плана и програма Биротехничке школе. Оснивач школе постао 

је Завод.  

Школске 1968/69 почео је да се примењује нови програм Управне школе. Основне карактеристике програма ове школе биле су следеће: 

- Дошло је до јасног разграничавања између биротехничара и управног техничара 

- Јасно су идентификовани послови профила управног техничара као референта за управне послове, референта за радне односе и слично 

- Програм управне школе орјентисан је према правном факултету, чиме је обезбеђен равноправни упис управним техничарима са 

гимназијалцима на правном факултету 

Крајем 1979. године и почетком 1980. године извршена је интеграција управне и биротехничке школе у школу правне и биротехничке струке. Са три 

занимања правне струке (техничар за управне послове, техничар за послове радних односа, техничар администратор) и четири занимања 

биротехничке струке (пословни секретар, инокореспондент, стенодактилограф, дактилограф на трећем и четвртом степену). У то време школа је 

имала само тзв. Другу фазу усмереног образовања. 

Крајем јуна 1985. године , решењем СО Палилула, укинута је школа заједничке основе, па је иста припојена школи правне и биротехничке струке. 

Тако да ова сада ради са обе фазе усмереног образовања (по програму заједничке основе и по програму за стицање образовање од првог до петог 

степена стручне спреме усмереног образовања и васпитања). 

На референдуму одржаном 19. Јуна 1986. године, радници школе правне и биротехничке струке донели су одлуку о издвајање школе из састава 

Образовно-васпитне и издавачке РО „9. Мај“ у самосталну радну организацију: школу правне и биротехниче струке „9. Мај“.  

Тек од 1989. године школа носи назив Правно-биротехничка школа „9. Мај“.  

Од 2007. године школа носи назив Правно-пословна школа Београд.  

2022 јубиларно се прославила 70. година постојања Правно-пословне школе Београд. Школа стално стреми унапређивању, техничком развоју, бољем 

кадру, на челу са директором школе и колективом. 

 

 

 

 

НАЈВЕЋА НАДА СВАКЕ ЗЕМЉЕ ЛЕЖИ У 

ПРИМЕРЕНОМ ШКОЛОВАЊУ МЛАДИХ. 

 – ЕРАЗМО РОТЕРДАМСКИ 
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МИСИЈА И ВИЗИЈА 
 

МИСИЈА 

 

Правно пословна школа „Београд“ има дугу традицију и добре резултате у мисији образовања и васпитања ученика. Мисија нам је да пружимо 

савремена теоријска и практична знања ученицима из области права и економије која има омогућавају да наставе даље школовање или се укључе у 

свет рада. Нашу мисију ћемо остварити тимским радом наставника и ученика уз међусобну толеранцију, сарадњу и неговање свих вредности. 

 

ВИЗИЈА 

Развој школе кроз реализацију многих идеја и пројеката који би допринели унапређењу учења и рада ученика и наставника. Стварање 

препознатљигов имиџа савремене и модерне школе у сарадњи са родитељима, државним институацијама, образовним установама и привредним 

субјектима. 

 

СТРАТЕГИЈЕ 

 

Подизање квалитета наставе кроз примену савремених дидактичких и методичких решења 

Праћење и мерење мотивације, постигнућа и напредовања ученика кроз различите технике 

Примена савремене информационе и комуникационе технологије  

Стручно усавршавање и оспособљавање наставника за креативан и одговоран рад 

Неговање тимског рада, међупредметне сарадње и толеранције 

Сарадња са родитељима на различитим пројектима 

Сарадња са другим школама и факултетима у земљи и иностранству у оквиру различитих пројеката, такмичења или међународне сарадње или 

ученичке размене  

Сарадња са социјалним партнерима у обављању стручне праксе и развоју предузетничког размишљања 

Подршка и праћење ученика у професионалној оријентацији и каријерном вођењу или даљем школовању 

Промоција школе и присутност у медијима кроз препознатљив имиџ. 

 

Реализација стратегија кроз циљеве: 

 

 

1. Стално стручно усавршавање наставника са мерењем ефеката примене различитих метода у  настави. Извештај о реализацији одржаног 

семинара, припрема и подела материјала наставницима који нису прошли обуку, организовање обуке наставника у мањим групама.  

2. Подршка ученицима у активном учењу, рад на пројектима у оквиру стручних наставних предмета, могућност самосталног истраживачког 

рада ученика и учествовање у ваннаставним активностима и секцијама, или ангажовање ученика у изради наставног пројеката уз помоћ 

сарадника из привредних друштава са  чиме се повећава мотивација и успех. Такође користити више метода формативног оцењивања ученика. 

3. Осавремењавање теоријске наставе кроз примену информационе и комуникационе технологије. Коришћење савремене технике у реализацији 

наставе на часовима обраде градива и провере знања 

4. Посете часовима, држање огледних и угледних часова, заједнички пројекти чиме се подстиче тимски рад, преносе знања и искуства, и 

остварује међупредметна сарадња наставника. 

5. Појачати сарадњу са родитељима укључивањем у школске пројекте којима се повећава безбедност, здравље ученика, развија толеранција, 

смањује вршњачко насиље, број изостанака 

6. Проширити сарадњу са школама у земљи и иностранству кроз учешћња у домаћим и међународним такмичењима, конкурсима као и кроз 

гостовања или организовањем различитих манифестација у улози домаћина  

7. Унапредити сарадњу са факултетима (Правни, Економски, Факултет цивилне заштите, Факултет политичких наука, Факултет организационих 

наука, Универзитет Сингидунум, Мегатренд организовањем предавања, радионица, обука и кроз професионално и каријерно усмеравање 

ученика 

8. Појачати сарадњу са социјалним партнерима на нивоу локалне општине у изради пројеката опремања и сређивања простора школе. Појачати 

сарадњу са судовима, банкама, осигуравајућим кућама, малим предузећима и предузетницима у реализацији блок наставе или организовању 

предавања и учења преко приступа интернет платформи. Повезати се са Националном службом за запошљавање и огранком Привредне 

коморе.  

9. Неговати углед и имиџ школе у јавности. Редовно ажурирати сајт школе и постављати нове интересантне садржаје. Омогућити ученицима и 

родитељима да постављају питања и добијају одговоре од управе, наставника и ученика у виду форума. Детаљније информисати ученике и 

родитеље о стандардима образовања, исходима и компетенцијама везаним за све образовне профиле, полагању матурских испита, укључивања 

у свет рада или могућност за даље школовање након завршене средње школе. Обележавати јубилеје у медијима (телевизија, штампа)  или 

значајнија дешавања у школи. 
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Остварени циљеви из развојног плана од 2018-2022 и наставак реализације истих: 

 

 

 

Област: Постигнућа 

ученика 

  

 

Реализација циљева из 

развојног плана 2018-2021 

 

Наставак рализације 

циљева 

 

Мере за успешнију реализацију циљева 

Побољшан успех ученика на 

крају школске 2020/2021 у 

односу на 2019/2020. Укупна 

средња оцена ученика свих 

одељења је са 4,04 повећана 

на 4,14. 

Смањити број ученика са 

недовољним оценама или 

број неоцењених ученика. 

Утврдити повезаност 

броја оправданих и 

неоправданих изостанака 

са успехом ученика. 

 

 Организовање часове редовне допунске наставе 

 Примена ефикаснијег систем оцењивања ученика 

 Примена усвојених теоријских знања у практичним 

ситуацијама и условима 

 Јачање педагошко-психолошке и подршке разредног 

старешине  у мотивисању ученика за рад 

 Активније укључивање ученика у наставу кроз рад у 

групама, и кроз израду пројеката 

Број изостанака ученика је 

већи на полугодишту и крају 

школске 2020/2021 у односу 

на 2019/2020. 

Број изостанака је увећан у 

условима проглашења 

пандемије и реализације 

наставе кроз онлајн програме 

У наредним школским 

годинама у периоду 

2021/24 смањити укупан 

број изостанака за 5% . 

Утврдити узроке повећа 

броја оправданих и 

неоправданих изостанака. 

 Већа сарадња са родитељима, педагошко-психолошком 

службом. 

 Укључивање већег броја ученика са изостанцима у обављање 

друштвено-корисног рада. 

Ученици су постигли 

запажене резултате на 

такмичењима из реторике и 

беседништва, симулације 

судског процеса, географије, 

историје, српског језика и 

књижевности, спортских 

такмичења, предузетништва. 

Ученици су освојили бројне 

награде на школском, 

општинском и републичком 

нивоу. 

На такмичењу у  

предузетничком подухвату 

бавили су се оснивањем 

предузећа за пружање услуга 

из области комуникације и 

добили могућност за 

реализацију пројекта који су 

осмислили као и добијање 

сертификата – пасош 

предузетничких вештина. 

 

Интензивирати и 

укључити што већи број 

ученика. 

Наставити даљу сарадњу 

са свим организаторима 

такмичења. 

Боље представљање и упознавање ученика са такмичењима: 

 путем сајта школе 

 часовима одељенског старешине  

 часовима предметне наставе 

Сарадња са стручним школама у Србији, Правним факултетом у 

Београду, институцијама и организацијама која су покровитељи 

такмичења. У оквиру такмичења из области предузетништва, 

организатор такмичења је организација „Достигнућа младих у 

Србији“ Плански припремати нову генерацију ученика за 

предузетничке подухвате и оснивање привредних друштава. 

 

 

Ученици су активно 

учествовали у ваннаставним 

секцијама и активностима: 

Повећати ангажовање и 

учешће ученика у 

ваннаставним 

активностима. 

Боље представљање ваннаставних активности које школа 

организује:  

 на сајту школе 

 часовима одељенског старешине  
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спортским, драмским 

литерарним, хуманитарним.  

Учешће ученика у 

хуманитарним акцијама 

организације „Црвени крст“. 

У новинарској секцији 

наставници и ученици су 

редовно објављивали 

текстове за школске новине 

„Правна страна“. 

Мотивисати их на 

активно укључивање и 

учешће у раду секција и 

других активности, на 

одговорност у раду и 

обавезу извршавања 

задатака. 

 Промовисати спорт и спортске активности, здраве навике и 

здрав начин живота. 

 Промовисати солидарност, толеранцију и бригу за друге. 

 Организовати предавања на којима ће ученици представити 

секције и организације са којима се сарађује у оквиру 

ваннаставних активности другим ученицима 

 

 

Блок настава за стручне 

предмете је реализована у 

школи због пандемије вируса 

у периоду од 2020. до 2021. 

У претходном периоду за 

ученике су организована  

предавања на основу 

наставног програма профила 

од стране стручњака из 

осигуравајућег друштва 

„ДДОР Нови Сад“. 

Наставити сарадњу са 

судовима, осигуравајућим 

друштвима, банкама и у 

2022. години. 

Очекује се наставак и 

интензивирање сарадње 

са осигуравајућом кућом 

„ДДОР Нови Сад“ током 

читаве школске године. 

 Обновити сарадњу са: Првим, Другим и трећим основним 

судом, Вишим, Управним и Прекршајним судом у Београду, 

осигуравајућим друштвима: Премија плус“ , „Generali 

osiguanje“ „Wiener osiguranje“ „Дунав осигурање“ и банкама  

 На основу плана блок наставе за наредну школску 

договорити план организације и рализације блок наставе са 

судовима, осигуравајућим кућама и банкама  

 Организовање нових предавања стручњака из различитих 

области осигурања и банкарства 

 Активирање платформе „Кликер“ за учење и рад из области 

осигурања 

 

Област: Настава и учење   

 

Реализација циљева из 

развојног плана 2018-2022 

 

 

Наставак рализације 

циљева 

 

Мере за успешнију реализацију циљева 

Увођење електронске 

евиденције рада. 

Евиденција ученика и 

наставе обавља се путм е-

дневника. 

За те потребе електронске 

евиденције од стане 

наставника, школа је 

инсталирала у учионицама 

око 15 рачунара. 

Предности и недостаци у 

коришћењу електронског 

дневника. 

Унапређивање рада у 

електронском дневнику, 

отклањање проблема и 

недостатака 

 Сарадња са администраторима за електронски дневник у 

отклањању проблема и недостатака. 

 Коришћење свих предности у раду са е-дневником. 

Увођење профила Правно 

пословни техничар 2018 

године. 

Изменама и 

модернизацијом наставног 

плана и програма за 

профил Правни техничар, 

настало је занимање 

Правно пословни техничар 

који се тренутно реализује 

у трећем разреду. 

У оквиру пријављивања 

ученика приликом уписа у 

први разред за овим 

занимањем постоји велико 

интересовање ученика и 

родитеља. 

Настојати да се уписују 

ученици са одличним 

успехом и великим бројем 

бодова освојеним на 

пријемном испиту. 

 

 Повећати интересовање ученика и родитеља за овај профил 

путем интернет сајта школе, средстава информисања, дана 

отворених врата за родитеље и ученике 

Планирање и реализација 

полагања матурских испита 

у оквиру профила 

Пословни администратор, 

Службеник у банкарству и 

осигурању се спроводи 

према новом наставном 

Унапредити планирање и 

организацију полагања 

стручне матуре за профиле 

Пословни администратор и 

Службеник у банкарству и 

осигурању. 

 Организовати менторски рад са ученицима на припремању за 

полагање матуре. 

 Укључити што је могуће већи број наставника у припрему 

ученика за полагање матурских испита.  

 Разрадити детаљно план организације полагања матурских 

испита. 
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плану и програму девет 

односно шест година. 

Ове године је последња 

генерација ученика која 

матурски испит полаже 

према програму Правног 

техничара 

 

Школске 2022/2023 у 

плану је реализација новог 

концепта МПНТР за 

полагања матуре  као и 

матуре ученика смера 

Правно пословни техничар. 

 Интезивирати сарадњу наставника унутар и између Стручних 

већа и усаглашавање садржаја према наставним исходима и 

стручним компетенцијама профила. 

Област: Ресурси   

 

Реализација циљева из 

развојног плана 2018-2021 

 

Наставак рализације 

циљева 

 

Мере за успешнију реализацију циљева 

На основу годишњих 

планова наставници су 

релизовали стручна 

усавршавања из области: 

методике, дидактике и 

мотивисања ученика 

Интензивирати 

усавршавања наставника 

из области стручних 

предмета о изменама и 

новинама из области права 

и економије. 

Могућност усавршавања 

наставника и стицања 

звања стручног сарадника 

и саветника. 

У годишњим плановима за 

усавршавање укључити и 

семиинаре из области 

инклузије 

 Договорити са економским и правним факултетима обуке 

наставника из правних и економских предмета 

 Организовати на нивоу школе дидактичке и методолошке 

семинаре за рад са ученицима и у инклузији. 

 Одржавање већег броја огледних и угледних часова 

наставника и заједничка сарадња наставника стручних већа на 

основу међупредметних компетенција. 

 План напредовања и стицање звање наставника-Стручног 

сарадника и Саветника 

 Организовано и плански прикупљати средства за 

финансирање стручног усавршавања 

Према плану и 

расположивим 

финансијских средствима 

спроведено је опремање и 

уређење учионица и свих 

осталих просторија у 

школи. 

Набављене су нове клупе и 

столице и замењене старе и 

дотрајале. 

У већини учионица и даље 

се користи зелена табла за 

рад. У кабинетима 49, 35 и 

учионицама 39 се налазе 

беле табле. 

У оквиру плана уређења, 

радило се на санацији и 

уређењу ученичких тоалета 

на свим спратовима у 

школи. 

Наставници су добили нове 

ормаре за одлагање и 

чување школског 

материјала, радова и 

литературе. 

Ученици и наставници су у 

оквиру ваннаставних 

активности оплеменили 

просторије школе 

ученицичким радовима, 

дипломама и наградама 

које је школа добила као и 

украсним предметима 

Планирати санацију, 

поправке и финансијска 

средства за уређење и 

сређивање учионица и 

кабинета  

 

 

 Потребно је обавити поправке и санирати прокишњавање 

крова у кабинету 54 

 Уредити први део кабинета 45 у просторију за учење и рад. 

 На основу финансијског плана планирати набавку беле табле, 

и евентурално пројектора и пројектног платноа за наставу. 

 Планирати поправку зидова у ходницима и појединим 

учионицама 

Реализовано је опремање и 

уређење кабинета за 

практичну наставу и вежбе. 

Очување опреме у 

кабинету за практичну 

наставу. 

 Савесно и одговорно поступање у раду са опремом у 

кабинету. Индивидуалн одговорност  сваког ученика и 

наставника за очување опреме 

 Могућност набавке половне опреме и уређаја. 



10  

Кабинет број 49 је 

опремљен је са 19 

персоналних рачунара и 10 

лаптоп рачунара. Замењене 

су тастатуре и монитори. 

Такође су замењена и два 

штампача.Инсталиран је 

Windows 2103 и сви 

рачунари су умрежени.  

Инсталирани су програми 

на рачунарима за 

наставнике у оквиру којих 

може прати индивидуални 

рад ученика на рачунару, 

као и делити са ученицима 

садржаје и задатке. 

Наставак опремања и 

других кабинета и замена 

дотрајале опреме и технике 

за рад. 

Набавка и друге опреме за 

кабинетску наставу и 

наставу у учионици: видео 

пројектор и пројектно 

платно. 

 Умрежавања ученичких рачунара и у другим кабинетима 

практичне наставе 

 Умрежавање свих рачунара у школи. 

 Инсталирање нових програма за рад Windows 2013 

Модернизација интернет 

мреже у целој школи. 

Обезбеђена је боља 

покривеност школе 

интернет мрежом. 

Обезбеђен бољи квалитет у 

преносу података и 

стабилност мреже са новом 

инсталираном опремом. 

Омогућено прикључивање 

већег броја рачунара на 

мрежу 

 Очување инсталиране 

опреме за интернет 

конекцију 

 Набавка савременије опреме за учење и рад и у осталим 

кабинетима и учионицама. 

 

Област: Етос   

 

Реализација циљева из 

развојног плана 2018-2022 

 

Наставак рализације 

циљева 

 

 

Мере за успешнију реализацију циљева 

У нашој школи активно се 

учествује у мерама за 

контролу и превенцију 

насиља међу ученицима 

као и препознавање и 

деловање против 

породичног насиља. 

Превентивно се такође 

делује против злоупотреба 

психоактивних супстанци, 

алкохола, дувана, 

агресивног понашања 

злоупотреба друштвеих 

мрежа и сваког другог 

облика ризичног понашања 

и насиља 

Организoвани су бројни 

семинари и предвања за 

наставнике и ученике. 

Највећи број обука је 

организован од стране 

МПНТР на платформи 

„Чувам те“ 

Предузимају се све мере за 

повећање безбедност ђака и 

наставника  

 Организовати семинаре 

за додатну обуку 

наставника 

 Организовати 

предавања за ученике 

 

 Организовати семинаре на тему како препознати све видове 

насиља, и које су мере и поступања наставника у таквој 

ситуацији 

 Организовати семинаре о превенцији употреба дроге, 

алкохола и пушења, о ризицима по репродуктивно здравље уз 

могућност гостовања психолога и струковних лекара 

 Организовати семинаре за ученике на тему добре 

комуникације, разумевања и изградњу квалитетних 

међуодноса  

 Организовати предавања за ученике на тему развој 

солидарности, толеранције, емпатије и хуманости код 

омладине уз могућност организовања гостовања предавача - 

психолога, струковних лекара. 

 Организовати семинаре о здравом животу, здравим навикама, 

личној хигијени, здравом менталном и репродуктивном 

животу. 

 На часовима одељенског старешина повећати број часова са 

актуелним темама и случајевима проблематичног понашња из 

непосредног окружења и решавања таквих ситуација 

 

У Правно пословној школи 

се активно ради на развоју 

и унапређење међуљудских 

односа 

 Потребно је спровести 

анкетирање запослених 

о међуљудским 

односима и 

 Саставити упитник и о спровести анкетирање запослених од 

стране педагога и психолога школе 

 Предузети конкретне и видљиве мере на решавању проблема   

 Организовати семинаре за наставнике на тему квалитетне 

међуљудске комуникације, разумевање, и толеранција, 
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Негује се сарадња и тимски 

рад: 

-  у реализацији 

одређених задатака, у 

оквиру појединих 

стручних и радних 

група,  

- у оквиру учешћа на 

семинарима и у изради 

различитих пројекта,  

Наставници и остали 

запослени негују 

професионалан однос 

према школи и колегама уз 

међусобно поштовање, 

разумевање  и толеранцију. 

Одговорно се приступа 

реализацији наставе, 

радних задатака и обавеза.  

комуникацији у 

колективу школе 

 Организовати 

предавања на тему 

унапређења квалитета 

односа међу 

запосленима 

препрека које се јављају у раду са ученицима и осталим 

запосленима као и изградња бољих међуљудских односа 

 

Успешна сарадња дуги низ 

година Правно пословне 

школе са Прекршајним 

судом у Београду, 

Универзитетом Џон 

Незбит, Београдском 

банкарском академијом, 

Београдском пословном 

школом, Универзитетом 

Сингидунум, Правни 

факултетом „Унион“ и 

„МЕФ-ом“ локалне 

општине и другим 

привредним друштвима. 

 

 Организовање посета и 

предавања ученицима 

уз обилазак виших 

школа и факултета. 

 Организовање 

заједничких радионица 

за ђаке. 

 Организовање 

предавања за 

наставнике у оквиру 

плана стручног 

усавршавања. 

 Могућност сарадње са 

општином и 

привредним друштвима 

по питању 

финансирања или 

набавке опреме за 

учионице и кабинете 

као и функционално и 

естетско уређење 

школе 

 Организовање посета и предавања ученицима уз обилазак 

виших школа и факултета. 

 Организовање заједничких радионица за ђаке са применом 

стечених знања у пракси. 

 Организовање стручних предавања за наставнике у оквиру 

плана стручног усавршавања. 

 Организовати заједничко каријерно праћење ђака кроз 

заједничку базу података 

 Повезати се са Националном службом за запошљавање и 

огранком Привредне коморе. 

 Ирадити заједничке пројекте са локалном оптином и 

привредним друштвима са планом финансирања за уређење и 

опремање школе. 

Библиотека  Обнављање фонда 

књига сваке године 

 Континуирано сваке школске године 
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ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА  

за период 2022. до 2026. 
 

Настава и учење 

 

 Наставници треба да  у већој мери упућују ученике овладавање техникама учења; 

 Повезивање наставних садржаја са свакодневним животним ситуацијама треба да буде заступљено у настави у већој 

мери; 

 Унапређивање вештине наставника за примену диференциране наставе; 

 Оспособљавање деце за партиципацију у процесу школског учења; 

 Хоризонтално стручно усавршавање; 

 Оснаживање ученика за самостално исказивање коментара, сугестија, примедби и различитих приступа решавању 

проблема, мишљења и коментара; 

 Посветити посебну пажњу провери остварености циљева у оквиру наставе; 

 Оснаживање наставника за примену формативног оцењивања и различитих приступа провере знања; 

 Оснаживање наставника у изради критеријума оцењивања; 

 Подстицање наставника да ученике оспосабљава за самооцењивање; 

 Већа заступљеност интегрисане (међупредметне) наставе. 

 

Образовна постигнућа 

 

 Праћење резултата на иницијалним тестовима, као основа за планирање наставних садржаја; остварености 

резултата на критеријумским тестовима и на завршном испиту; 

 Предузимати активности поводом усклађивања школског успеха и постигнућа на 

завршном испиту 

 Разрадити поступке квалитетније партиципације родитеља у школи, с а циљем развијања партнерства. 

 

Подршка ученицима 

 

 Мотивисати ученике на похађање допунске и додатне наставе кроз примену различитих метода рада 

(групни радови, практични радови, домаћи задатак- 

диференцираних задатака...); 

 Праћење оставрености додатних облика рада (ваннаставне активности, секције...) и отклањање узрока који доводе 

до осипања; 

 Евалуација остварености ефеката додатне и допунске наставе и предузимање мера за унапређивање истих; 
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НАСТАВА  И УЧЕЊЕ 
 

  

Ц
и

љ
ев

и
 

Задац

и 

Активнос

ти 

Реализатори Време Евалуација 
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и
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к
а 
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а 
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к
а 

у
ч
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а 

н
а 

ч
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у
; 

а)Наставник примењује различите 

методе и технике на часу; 

 

б)Наставник учи и оспособљава 

ученике како да користе различите 

приступе за решавањае проблема; 

 

в)Наставник учи ученике да 

поставе себи циљеве у учењу; 

 

 

 

 

 

 

г)Подстицање примене вршњачког 

учења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегративна настава 

а)Интерно стручно усавршавање: 

теоријски оквир методе и технике 

успешног учења; 

 

б) Примери добре праксе; 

 
в) Планирање и припрема часова 
редовне наставе, допунске и 

додатне наставе уз примену 

разноврсних 

техника учења на часовима-

посете часовима, дискусија; 

 
Радионице модели ефикасног 

учења - 5.разред 

 
Сарадња ученика виших разреда 

са ученицима нижих као и 

наставника као координатора ове 

врсте учења  

 

 

 

 

 

 

Повезивање разл.наставних 

предмета у наставне целине - 

дикусија 

ПП служба 

 

 

Представници 

стручних већа 

 

 
Стручна већа 

Наставници 

 

 

ПП служба 

 

 

 
Предметни 

наставници 

 

 

 

Наставни

ци 

предметне 

и 

разредне 

наставе 

Континуиран

о, сваке 

школске 

године 

 

 
Сваке 

школске 

године 

 

Континуиран

о, сваке 

школске 

године 

 
У 

1.полугодишту 

сваке школске 

године 

 

 
У току сваке 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

Записник 

Наставничк

ог већа 

 

Руководила

ц стручног 

већа 

извештава 

педагошк

и 

колегијум 

и чек 

листе 

 

Записник 

Педагошког 

колегијума 

 

 
Записник 

стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрем

е 

наставник

а и 

чек листе 
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а)Наставник даје потпуну и 

разумљиву информацију ученику 

о његовом раду; 

 

 

 

 

 

б)Наставник учи ученике да 

процењују сопствени напредак 

Хоризонтално стручно 

усавршавање – методе и технике 

оцењивања 

 

 

Примери добре праксе – примена 

формативног оцењивања 

 

Разрада и усавршавање 

критеријума оцењивања 

 

Примена и оспособљавање 

ученика за самоооцењивање 

 

 

Оснаживање наставника за 

формативно оцењивање ученика 

којима је потребна додатна 

подршка 

 

 

Колаборативно оцењивање 

ПП служба, 

стручна већа и 

директор 

школе 

 

Наставници у 

сарадњи са 

ПП службом 

 

 

 

 

ПП служа и 

стручна већа 

 

ПП служба и 

стручна већа 

Континуиран

о, сваке 

школске 

године 

 

 

1.полугод

иште 

 

 

У току 

сваке 

школске 

године 

 

 

 

 

У току 

сваке 

школске 

године 

 

 

 

континуи

рано 

Записник 

 

 

 

Записник 

Педагошко

г 

колегијума 

 

Записници 

стручних 

већа 

 

Педагошке 

свеске 

 

Записници 

тима за 

инклузивно 

образ. 

 

Записник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Ц
и

љ
ев

и
 

Задац

и 

Активнос

ти 

Реализатори Време Евалуација 
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-Мотивисање ученика за 

учешће у различитим 

облицима наставе – 

допунска,додатна 

настава, секције и 

ваннаставне 

активности; 
 

 

 

 

 

 

-Оснаживање 

наставника за примену 

диференциране 

наставе 
 

 

 

-Промовисање 

продуката 

активности ученика 

 

 

-Партиципација 

родитеља у 

активностима школе 

Развијање свести и 

одговорности код ученика и 

родитеља о важности 

похађања осталих облика 

наставе од стране ученика: 

пружање подршке у изради 

домаћих задатака; 

-обрасци за обавештавање 

родитеља о успеху уч.у току 

шк.год.који ће 

садржати информацију о 

посећености часова осталих 

облика наставе 

 

 

-Пружање подршке наставницима 

у планирању наставе допунске и 

додатне наставе, са посебним 

освртом на 

ученике са применом ИОП-а 

 

 

 
Транспарентност продуката 

ученика кроз школске 

манифестације  Дан Школе, 

панои.. 

 
Учешће родитеља у школским 

пројектима  

- родитељским 

састанцима 

 
 

предм.наставници 

и ПП служба 

 

ПП служба  

 

 

 

ПП служба 

 

 

 

 

 

Наставници и 

ПП служба 

 

 

 
Наставници, 

учитељи и родитељи 

На почетку 

сваке шк.год. 

 

 

 

У току сваке 

школске године 

 

 

 

 

 

 

У току 

сваке 

шк.године 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

У току 

сваке 

шк.године 

Записници и евиденција 

о 

посећености, - 

праћење 

евиденције 

долазака ученика; 

 

 

 
Школска 

документација 

 

 
Записници 

 

 

 

 

Извештаји, 

продукти 

 

 

 
Извештаји, 

продукти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Ц
и

љ
 

ев
и

 Задаци Активности Реализатори Време Евалуација 
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-Праћење постигнућа 

ученика на иницијалним 

и критеријумским 

тестовима 

 
-Усаглашавање 

критеријума оцењивања 

на нивоу предмета 

 

 
-Праћење и промовисање 

постигнућа ученика на 

такмичењима 

 

 

 
- Мотивисање ученика за 

учешће на часовима 

додатне и допунске 

наставе 

Спровођење иницијалног и 

критеријумског тестирања 

 

 

 
Израда и примена чек листа за 

оцењивање ученика 

 

 

 
Благовремено информисање о 

резултатима такмичења 

-транспарентност-књига 

обавештења, сајт школе,Савет 

родитеља... 

 

Помоћ у изради домаћих задатака- 

доп., тј.сложених задатака –дод. – 

диференцирана настава 

 

Транспарентност распореда часова 

осталих облика наставе 

Наставници, 

ПП служба 

и директор 

 

 

Стручна 

већа 

 

 

 

Предметни 

наставници 

и ПП 

служба 

 

 

Наставници 

 

 

 

ПП служба 

Сваке шк.године 

 

 

 

 
Сваке шк.године 

 

 

 

 

Континуирано у 

складу са 

календаром 

такмичења 

 

 

 
У току сваке 

школске године - 

континуирано 

Евиденција о 

резултатима 

 

 

 
Записници 

стручних већа 

 

 

 
Извештај са 

такмичења 

 

 

 

 
Евиденција 

долазака 

ученика 

 

 

Панои и сајт 

школе 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  1 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИ

ЈУМ 

УСПЕХА 
1 2  3  4  5 6 

ОПШТИ ЦИЉ 

УНАПРЕДИТИ ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНИ РАД У ППШ  

БЕОГРАД 

 

I СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 

Побољшати атмосферу и 

међуљудске односе у школи 

1. ЗАДАТАК 

Континуирано стручно 

усавршавањенаставника у и ван 

установе за 

програме 

Вештине комуникације и 

Конструктивно решавање 

конфликата(семинари МПНТР РС 

и других 

организатора) 

√         √    

А К Т И В Н О С Т И 

Информисати наставнике о обуци  √      √ директор   

помоћник 

директора   

Тим за стручно 

усавршавање  

Записник  

Наставничког 

већа  Каталог  

акредитованих   

семинара  

План стручног   

усавршавања 

информиса

ни  сви  

наставници 

Саставити списак заинтересованих 

наставника  и формирати групе  

√      √ Директор  

ТПРН  

списак наставника број 

наставника 

за обуку 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  2 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1 2  3  4 5  6  

Организовати обуку  √       √ директор   

 школски   

тренери 

план и програм   

обуке  

евалуациони лист 

Реализовати обуку  √        √  школски   

тренери 

ПП презентације   

материјал за   

учеснике  

сертификати 

евалуациони лист 

Применити усвојена   

знања и вештине у пракси 

√        √  наставници записници  

извештаји 

задовољство   

ученика,   

наставника и   

родитеља 

Пратити примену   

усвојених знања и вештина 

√      √ Тим за стручно 

усавршавање 

Тим за   

самовредновање 

евиденција о   

посећеним   

часовима  

анкетирање   

ученика и   

родитеља 

задовољство   

ученика,   

наставника и   

родитеља 

Евалуација примене   

усвојених знања и вештина  

√       √ Стручна већа   

Тим за   

самовредновањ

е  Тим за   

обезбеђивањ

е  квалитета 

и   

развој школе   

(ТОКРШ) 

анкетирање   

ученика и   

родитеља  

статистичке   

анализе  

задовољство   

ученика,   

наставника и   

родитеља 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  3 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕ

НТИ/ДОКАЗ

И 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2  3 4 5  6  

2. ЗАДАТАК 

Обучити наставнике за 

програме Вештине 

комуникације и  

Конструктивно решавање 

конфликата (Радионица) 

  √  √  √  √    

А К Т И В Н О С Т И 

Информисати запослене о 

радионици (Обавезна за све 

запослене у школи наставни и 

ненаставни кадар 

  √  √  √  √ директор   

Јулија 

Ђорђевић, 

Психолог 

Нађа Ђедовић 

и професори 

који  предају у 

школи  

наставни   

предмет   

Вештине   

комуникације 

Записник  

Наставничког 

већа План 

стручног  

усавршавања 

информисани 

сви запослени 

Саставити списак запослених 

и  формирати групе  

  √  √  √  √ Тим за 

Стручно 

усавршавање 

наставника  

Стручна већа 

записници СВ  

списак  

наставника 

број 

запослених  за 

обуку 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  4 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕ

НТИ/ДОКАЗ

И 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2 3  4  5  6  

Организовати Радионицу    √  √  √  √ Директор  

Јулија Ђорђевић, 

педагог 

Далиборка 

Шпановић 

план и 

програм  

обуке  

евалуациони лист 

Реализовати Радионицу    √  √  √  √ Педагог 

Далиборка 

Шпановић 

ПП 

презентације  

материјал за   

учеснике 

евалуациони лист 

Применити усвојена   

знања и вештине  

у пракси` 

  √  √  √  √  наставници упитници   

разговори  

евалуација часа  

од стране 

ученика  и 

наставника 

задовољство и   

већа 

мотивација  

ученика и  

наставника   

развијене 

стручне и 

међупредметне  

компетенције  

ученика и  

унапређена   

сарадња   

наставника 

Пратити примену усвојених   

знања и вештина 

  √  √  √  √ Стручна већа  

Тим за  

самовредновање 

евиденција о   

посећеним  

часовима  

анкетирање  

ученика и 

родитеља 

саморефлексија   

наставника, 

висока  оцена 

од стране   

Тима за   

самовредновање 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  5 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕ

НТИ/ДОКАЗ

И 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2  3  4  5  6  

Евалуација примене усвојених  

знања и вештина 

  √  √  √  √  Тим тренера  

Стручна већа  

Тим за  

самовредновањ

е Тим за  

обезбеђивањ

е квалитета 

и  

развој школе 

анкетирање  

ученика и  

родитеља 

ПП презентације 

задовољство  

ученика,  

наставника и  

родитеља 

3. ЗАДАТАК 

Обучити наставнике Пословном 

бонтону (Радионица) 

   √  √  √  √    

А К Т И В Н О С Т И 

Информисати наставнике о 

Радионици  – Пословни бонтон  

  √  √  √  √ Тим за   

стручно 

усавршавање 

СВ наставника   

правне и   

економске 

групе  

предмета  

Записник   

Наставничког 

већа  План 

стручног   

усавршавања 

информисани   

наставници 

Формирати групу наставника 

за  Радионицу  

  √  √  √  √  Тим за стручно 

усавршавање 

списак наставника  број наставника 

Организовати Радионицу    √  √  √  √ директор   

Тим за стручно 

усавршавање 

план и програм   

обуке  

евалуациони лист 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022– 2026.  6 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ

/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

1 2 3  4 5  6  

Реализовати Радионицу   √  √  √  √  √ Стручна већа  

наставника  

правне и  

економске 

групе 

предмета 

ПП 

презентације 

материјал за  

учеснике 

евалуациони лист 

Применити усвојена   

знања и вештине у пракси 

 √  √  √  √  √  наставници припреме за 

час  материјал 

са   

часова  

евалуација часа 

од  стране 

наставника 

задовољство и  

већа 

мотивација  

ученика и   

наставника,   

развијене 

стручне  и 

међупредметне  

компетенције   

решавање 

сукоба,  

унапређена   

сарадња и   

комуникација   

наставника 

Пратити примену усвојених   

знања и вештина 

 √  √  √  √  √  Стручна 

већа  Тим за   

самовредновање 

евиденција о   

посећеним   

часовима  

анкетирање   

ученика и   

родитеља 

саморефлекси

ја  наставника,   

евалуациони 

лист,  висока 

оцена од  стране 

Тима за   

самовредновање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  7 

ЦИЉЕВИ, 

ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕ

НТИ/ДОКАЗ

И  

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА  

1  2  3  4 5  6 

Евалуација 

примене  

усвојених   

знања и вештина 

 √  √  √  √  √  Стручна већа, Тим 

за  самовредновање   

Тим за   

обезбеђивање 

квалитета  и развој 

школе 

анкетирање   

ученика и   

родитеља  

ПП   

презентације 

задовољство ученика,   

наставника и родитеља 

А К Т И В Н О С Т И 

4. ЗАДАТАК 

Израдити План и  

програм  

организованих  

дружења запослених 

       √    

Формирање Тима за   

организована 

дружења  

запослених 

      √ директор  

помоћници 

директора   

психолог педагог 

записници   

списак 

наставника 

број наставника 

Припремити План и   

програм 

организованих  

дружења 

запослених  

      √ Тим за организована   

дружења запослених 

План и програм   

организованих   

дружења 

евалуациони лист 

Информисати 

Наставничко  веће о  

Плану и програму   

организованих 

дружења  

запослених  

         √ Тим за организована   

дружења запослених 

записници  

ПП 

презентациј

е  материјал 

за   

учеснике 

евалуациони лист 

Припремити Програм   

стручних екскурзија  

       √ Тим за организована   

дружења запослених 

Програм 

стручних  

екскурзија 

задовољство и већа 

мотивација  ученика 

наставника   

развијене стручне и   

међупредметне 

компетенције  ученика, 

нарочито дигитална, и 

унапређена сарадња 

наставника 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  8 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ,  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2  3  4  5  6  

Организовати стручне екскурзије         √ директор   

Тим за 

организована  

дружења   

запослених 

(ТОДЗ) 

едукативно-

рекреативне  или 

забавно-рекреативне  

активности 

*Тимбилдинг 

саморефлексија   

наставника,   

евалуациони лист,   

висока оцена од 

стране  Тима за   

самовредновање 

Реализовати стручне екскурзије           √ директор   

ТОДЗ 

фотографије   

аудио и видео записи  

едукативно-

рекреативне  или 

забавно-

рекреативне  

активности 

задовољство   

запослених   

развијено осећање   

припадности 

школи,  

развијена 

сарадња и  

подршка, 

међусобно  

уважавање,   

боља комуникација  

Евалуација и састављање 

извештаја о  стручној 

екскурзији  

      √ Стручна већа   

Тим за   

самовреднов

ање  ТОДЗ 

Извештаји о 

реализованим  

стручним 

екскурзијама за  

Наставничко веће 

задовољство   

запослених  

Припремити Програм прослава   

поводом значајних датума  

          √  ТОДЗ  Програм прослава  задовољство   

запослених  

Организовати прославе   

поводом значајних датума  

         √  ТОДЗ  записници   

ТОДЗ 

задовољство   

запослених  

Реализовати прославе   

поводом значајних датума  

          √  ТОДЗ извештаји ТОДЗ   

разговори фотографије   

аудио видео записи 

задовољство   

запослених  

Пратити реализацију програма   

прослава поводом значајних 

датума  

          √ Тим за   

самовредновање 

извештаји ТОДЗ 

разговори  

задовољство   

запослених  

Организација другарских вечери            √  ТОДЗ  записници   

ТОДЗ 

задовољство   

запослених  

Реализација другарских вечери            √  ТОДЗ  извештаји ТОДЗ 

фотографије  аудио 

видео записи 

задовољство   

запослених  
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  9 

II СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 

Унапредити однос: ученик –

наставник, наставник – 

наставник и наставник - 

родитељ 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕ

НТИ/ДОКАЗ

И 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

 

1 2 3 4 5 6 

1. ЗАДАТАК 

Израдити постер 10 

правила успешне 

комуникације 

√  √        

А К Т И В Н О С Т И 

Информисати ученике свих   

одељења о изради постера 

10  правила успешне 

комуникације 

√  √     одељењске 

старешине 

наставници 

грађанског  

васпитања  

ученици  

 

садржај часа 

у  

есДневнику 

број 

ангажованих  

ученика и   

наставника 

Поделити задатке и правила  

успешне комуникације 

ученицима  

√  √     одељењске 

старешине  

наставници ГВ  

ученици 

нацрти постера креативност 

ученика,  дизајн, 

оригиналност 

Израдити постер  √  √      ученици постер – 

цртеж,  

штампан, 

текст, 

фотографије..

. 

задовољство   

ученика, 

наставника,  

родитеља 

Урамити постер  √  √     ученици   

домар 

постер задовољство 

ученика,  

наставника, 

родитеља 

Поставити постер на зид учионице  √  √     ученици   

домар 

постер постери у   

учионицама 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  10 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период од/до 

месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ

/ 

ДОКАЗИ  

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА  

1 2  3  4  5  6 

2. ЗАДАТАК 

Израда плана и програма  

предавања и радионица 

за ученике/ родитеље  

 

 √  √  √  √  √    

А К Т И В Н О С Т И 

Формирати Тим наставника 

за  израду Плана предавања 

и  радионица за ученике/  

родитеље 

        √ директор   

психолог, педагог 

план и 

програм  

обуке 

број ангажованих   

наставника 

Припрема Плана предавања и  

радионица за ученике/ 

родитеље – Вештине 

комуникације,   

Конструктивно решавање   

конфликата, Борба против   

предрасуда... 

         √ директор   

психолог, 

педагог Тим 

наставника 

ПП презентације   

материјал за   

учеснике 

распоред  и план 

предавања и  

радионица 

број   

предавања и   

радионица 

Информисати ученике/   

родитеље о  

Плану предавања и радионица 

         √  Тим наставника  упитници  број ученика/  

родитеља 

Формирати групе 

ученика/ родитеља који 

ће похађати  

одговарајућа предавања 

и  радионица  

        √  Тим наставника  записници   

спискови 

број ученика/   

родитеља 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  11 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТ

И/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2  3 4  5  6  

Организовати предавања и   

радионица за ученике/ родитеље  

 √  √  √  √  √ психолог, 

педагог  

одељењске   

старешине  

наставници ГВ,  

вршњачки   

едукатори 

Записници и   

извештаји у   

есДневнику 

задовољство   

ученика,   

родитеља,   

наставника 

Реализовати предавања и 

радионица  за ученике/ родитеље  

 √  √  √  √  √ психолог, 

педагог  

одељењске   

старешине  

наставници ГВ, 

вршњачки   

едукатори 

Записници и   

извештаји у   

есДневнику   

фотографије   

аудио и видео   

записи 

задовољство   

ученика,   

родитеља,   

наставника 

Применити стечена знања и 

вештине  са предавања и 

радионица 

 √  √  √  √  √ ученици/   

родитељи 

записници   

извештаји 

задовољство   

ученика,   

родитеља,   

наставника 

Пратити исходе предавања и   

радионица у пракси 

 √  √  √  √  √ психолог, 

педагог  Тим за   

самовредновање 

записници   

извештаји 

задовољство   

ученика,   

родитеља,   

наставника 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022– 2026.  12 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период од/до 

месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ

/ 

ДОКАЗИ  

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА  

1  2 3  4 5  6 

3. ЗАДАТАК 

Обогаћивање књижног 

фонда школске библиотеке  

савременом  

стручном литературом 

из области психологије 

и  

педагогије  

√         √    

А К Т И В Н О С Т И 

Утврђивање предлога наслова  √         √ библиотекар   

стручна већа  

психолог педагог 

списак стручне   

литературе  

задовољство   

наставника 

Набавка стручне литературе  √         √ директор   

библиотекар  

шеф   

рачуноводства 

набављени   

стручна   

литература  

увећан књижни 

фонд  школске 

библиотеке  

Коришћење савремене   

стручне литературе  

√          √ ученици   

наставници  

родитељи  

запослени 

посете  

часовима  

разговори  

упитници  

учесталост   

коришћења   

литературе 

повећан број   

наставника, ученика 

и  родитеља који 

користи  савремену 

стручну  литературу,   

ученици   

мотивисани за   

истраживачки рад 

и  оспособљени за   

коришћење 

стручне  

литературе 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  1

3 

III СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 

УНАПРЕДИТИ  

ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ (ИО) У 

ШКОЛИ 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТ

И 

ИНСТРУМЕНТ

И/ 

ДОКАЗИ  

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

 

1  2  3  4 5  6 

1. ЗАДАТАК 

Стално стручно усавршавање  

ученика, запослених и 

родитеља у области ИО 

√          √    

А К Т И В Н О С Т И 

Информисати ученике,   

запослене и родитеље  

о семинарима и радионицама  

у области ИО из понуде МПНТР РС,  

невладиног сектора и  

осталих институција 

√          √ Тим за ИО  

психолог   

 

Записник   

Наставничког 

већа  Каталог   

акредитованих   

семинара  

План стручног   

усавршавања   

школе  

Понуде 

семинара,  

предавања,   

трибина,   

радионица   

Регионалног   

центра, НВО   

удружења и   

осталих   

институција 

информисани   

ученици,   

запослени   

и  

родитељи 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  14 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ

/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2  3  4  5  6  

Формирати групе за обуку  √          √ Тим за ИО  

психолог   

педагог 

записници   

списак учесника 

број група 

Реализовати обуку или   

омогућити похађање обуке ван школе  

√        √ Тим за ИО  

психолог   

педагог  

извештај   

ПП 

презентације 

фотографије 

обучени 

ученици,  

запослени,   

родитељи  

Преношење (презентовање)   

стечених знања, вештина и искустава  

√         √ Тим за ИО  

психолог 

педагог  

обучени 

ученици,  

запослени,   

родитељи 

ИОП 1 2 3 ученици,   

запослени и   

родитељи као   

практичари ИО 

Примена стечених знања,   

вештина и искустава у пракси 

√          √ ученици,   

запослени,   

родитељи 

упитници   

извештаји о   

посећеним   

часовима 

ученици,   

запослени и   

родитељи као   

практичари ИО 

2. ЗАДАТАК 

Представити примере добре праксе у 

Правно - пословној школи Београд у 

сфери ИО на локалном нивоу 

 √   √   √ Тим за ИО  

психолог   

педагог 

извештај   

ПП презентације   

фотографије 

аудио и  видео 

записи 

медијска   

промоција 

А К Т И В Н О С Т И 

Формирати мешовит тим школе  

(ученици, запослени, 

родитељи)  који ће 

реализовати акцију -  

примери добре праксе у ППШН 

 √   √   √ Тим за ИО  

психолог   

педагог 

Спискови   

учесника 

акције 

записници са   

састанака 

повећан број   

заинтересова

них и  

мотивисаних   

ученика,   

запослених и   

родитеља за   

примену ИО  
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  1

5 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ

/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2  3  4  5  6  

Укључити ученике који се 

школују  по програму ИО и 

њихове родитеље  (старатеље) у 

акцију 

 √   √   √ Тим за ИО  

психолог   

педагог 

спискови 

учесника  акције  

записници са   

састанака 

повећан број   

заинтересовани

х и  

мотивисаних   

ученика,   

запослених и   

родитеља за   

примену ИО  

Учешће у локалној акцији  √          √ Тим за ИО  

психолог   

педагог   

ученици,   

родитељи,   

запослени   

учесници акције 

аудио и видео   

записи,   

фотографије,   

ПП 

презентација,  

новински 

чланци,  

медијски 

наступи 

повећан број   

заинтересовани

х и  

мотивисаних   

ученика,   

запослених и   

родитеља за   

примену ИО  

У сарадњи са медијима   

испратити акцију  

 √   √   √ ученици,   

родитељи,   

запослени   

учесници 

акције,  PR 

школе 

аудио и видео   

записи,   

фотографије,   

ПП 

презентација,  

новински 

чланци,  

медијски 

наступи 

ученици,   

запослени и   

родитељи као   

практичари ИО,   

повећан број   

заинтересова

них и  

мотивисаних   

ученика,   

запослених и   

родитеља за   

примену ИО 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  16 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТ

И 

ИНСТРУМ

ЕНТИ/ДОК

АЗИ 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1 2  3  4  5  6  

Видео и аудио записе о акцији   

објавити на школском сајту  

 √   √   √  

администрат

ор  сајта 

ажуриран  

школски сајт 

ученици,   

запослени и   

родитељи као   

практичари ИО,   

повећан број   

заинтересова

них и  

мотивисаних   

ученика,   

запослених и   

родитеља за   

примену ИО 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  1

3 

III СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 

План припреме полагања 

завршног испита  

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТ

И 

ИНСТРУМЕНТ

И/ 

ДОКАЗИ  

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

 

1  2  3  4  5  6 

1. ЗАДАТАК 

Стално стручно усавршавање  

ученика, запослених и 

родитеља  

√  √  √  √  √  √    

А К Т И В Н О С Т И 

Информисати ученике,   

запослене и родитеље  

о законским изменама полагања  

завршног испита  

 

√       √ Разредне 

старешине, ПП 

служба,Наставн

ичко веће 

Записник са 

наставничког 

већа, записници 

са родитељских 

састанака 

информисани   

ученици,   

запослени   

и  

родитељи 
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АКЦИОНИ ПЛАН 2022 – 2026.  

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за период 

од/до месеци 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ

/ 

ДОКАЗИ 

КРИТЕРИЈУМ  

УСПЕХА 

1  2  3  4  5  6  

Реализовати обуку или   

омогућити похађање обуке у школи  

√          √ Наставници 

опште 

образовних и 

стручних 

предмета   

Тестови  обучени 

ученици,  

запослени,   

родитељи  

Преношење (презентовање)   

стечених знања, вештина и искустава  

√         √ Наставници 

опште 

образовних и 

стручних 

предмета 

Пилот, пробна 

матура  

ученици,   

запослени и   

родитељи  

 

Примена стечених знања,   

вештина и искустава у пракси 

√          √ ученици,   

запослени,   

родитељи 

Исход на 

положеним 

тестовима  

 

ученици,   

запослени и   

родитељи  
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ЦИЉЕВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ПРАВНО ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД 
 

Ученички парламент Правно-пословне школе Београд за наредне четири године, поставио је пред собом одговарајуће циљеве 

потребне да би ученици, уз јаку жељу и амбицију, предано и радно, кроз ово представничко тело ученика наше школе,остварили утврђене 

циљеве. 

Ти циљеви огледају су у настојању Ученичког парламента у погледу побољшања положаја ученика,одржању квалитетног 

образовног процеса,посвећеност и хуманитарном раду, затим наставак успешне међународне сарадње наше школе са пријатељским 

школама из иностранства и континуирано неговање традиције размене ученика на међународном и домаћем плану. 

Такође,Правно-пословна школа Београд,уз безрезервну подршку Ученичког парламента, остаје посвећена доброј сарадњи са 

институцијама Републике Србије и институцијама Града Београда и градске општине Стари град, а посебно са Канцеларијом за младе. 

Исто тако, школа ће наставити да сарађује са партнерским невладиним организацијама и удружењима у сфери омладинског активизма. 

Оснивање Клуба волонтера у Правно-пословној школи Београд, такође је један од приоритета Ученичког парламента, чијег ће 

председника бирати чланови Ученичког парламента, док ће чланству Волонтерског тима приступати и заинтересовани ученици који 

нису чланови Парламента, иако ће Тим формално основати и фунционисати као посебна радна група Ученичког парламента. 

Сарадња Ученичког парламента Правно-пословне школе Београд и ученичких парламената средњих школа, а посебно 

средњих школа са територије Старог града остаје високо на агенди Парламента  наше школе.. 

 

Ученички парламент Правно-пословне школе Београд остаје снажно посвећен остварењу свих утврђених циљева овим Развојним 

планом наше школе за наредне  четири школске године и оснаживању предложеног система функционисања – тако да он траје. 

 

 

Члан Стручног актива из реда ученика и представник Ученичког парламента 

Алекса Милановић 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У  ШКОЛИ 

 

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА  

 

У Правно пословној школи Београд су  безбедност,физичко и ментално здравље ученика  и запослених на листи приоритета деловања.Сви актери 

образовног процеса су укључени у заједнички циљ а то је спречавање насиља,како у школи,тако и ван ње. 

 

Методе за успешно стварање пријатне и радне атмосфере се стално развијају и прате.Циљ свих деловања је да се спречи деловање  које је 

званичним документима означено као насиње,а то је намерна и неоправдано наношење штете другоме. 

 

Најбоља мера за спречавање  насиља у школама је превенција. 

 

Правно пословна школа Београд је предузела све превентивне мере за спречавање насиља како у самој школи,тако и ван установе.Континуирано 

сарађује са свим актерима у образовном систему,са  ученицима,родитељима и свим другим државним и образовним институцијама. 

 

Превентивне мере  Правно пословне школе Београд 

 

 Здраво и безбедно окружење ученика-редовна дежурства наставника и стално присуство школског обезбеђења 

 Сарадња са родитељима у борби против насиља-редовно обавештавање родитеља о понашаљу и владању ученика,редован рад педагошко-

психолошке службе са ученицима и родитељима 

 Организовање редовних семинара,предавања и радионица у циљу спречавања насиља-организују се за све актере образовног 

процеса,ученике,родитеље,наставнике  

 Развој емоционалне стабилности ученика-континуирано праћење понашања ученика и ситуације у учионици кроз разговоре са разредним 

старешинама,предметним наставницима,родитељима и психолошко-педагошком службом 

 Припреме ученика за ситуације ван школе-континуирано развијање међуљудских односа који се темење на поштовању,толеранцији и 

разумевању 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

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

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 
- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење 

 

Општи циљ програма  заштите ученика од насиља је  унапређивање квалитета живота ученика у школи применом 

 

А) мера превенције, ради стварања безбедне средине за живот и рад ученика 

 

Б) мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика у установама. 

 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење евидентирањем критичних места у 
школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља 

 Повећање осетљивости и укључивање  свих субјеката  који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања( 

учреници, наставници, стручни сарадници, директор, административно и помоћно особље, родитељи, старатељи, локална заједница 

особље 
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 Подизање нивоу свестии повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за уочавање, препознавањ и решавања 
проблема насиљана насиља. 

 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно 

понашање 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

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

 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе 

 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља 

 Унапређивање  компетенција наставног  и ваннаставног особља деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне зајједнице  за уочавање и 

решавањепроблема насиља, злостављања и занемаривања 

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, 

превазилажење стреса, учење социјалних вештина 

 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора 

 Сарадња   са службама ван школе које посредно и непосредно могу   помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи 

 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 Усппостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља 

 Коонтинуирано праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите 

 Рад на отклањању последица насиља и интеграција детета/ ученика у заједницу вршњака и живот установе 

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

 

 

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује 

атмосфера сарадње, уважавања и конструктивнекомуникације. 

Превентивним активностима се: 

-подиже нииво савести и одговорности детета и ученика, родитеља и свих запосллених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

- негује атмосфера сарадње и толеранције,уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање 

-истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на насиље 

-обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актиности у области 

превенције 

 

    носиоци 
Временска динамика 

9 10 1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
Упознавање чланова 
Наставничког већа са 
правном 
регулативом:Посебним 
протоколом  поступања у 
установи у одговору на 
насиље,злостављање и 
занемаривање и 
Правилником о 
протококу поступања у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање 

 

Секретар, 

Директор, 

Тим за 

насиље 

 

* 

         

 

 

2 

Ангажовање постојећих 
ресурса у образовно-
васпитнимустановама за 
стварање безбедног и 
подстицајног окружења 
на нивоу установе 
;формирати Тим за 
заштиту ученика од 
насиља  
Формирати вршњачки тим 
и одредити наставника 
ментора 

Директор,

Тим  за 

заштиту 

 

 

* 
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3 
Усклађивање постојећих 
подзаконских аката 

Правилник о понашању 
ученика 
Правилник о безбедности 

 

Секре

тар 

   

* 

 

* 

      

 

4 
Израда Програма за 
заштиту ученика од 
насиља, злостављањ и 
занемаривања 

Тим за 
заштиту од 

насиља 

  

* 

 

* 

 

* 

      

 

5 
 
Дефинисање правила 
понашања и послдица 
кршења правила 

 
Тим за 
Заштиту 
 од насиља 

  

* 

 

* 

 

* 

      

 

 

 

 

6 

 

 
Дефинисање улога и 
одговорности у примени 
процедура и поступака 
тј.успоставити ланац 
одговорности 
руководилаца, чланова 
Тима,дежурних 
настаника,предметних 
наставника,одељењских 
старешина, 

осталих запослених у 
школи 
 

 

 

 

 
Директор
Тим за 
заштиту 
ученика 
од насиља 

 

    

 

 

 

* 

      

 

7 

Обезбеђивање простора у 

којима бораве ученици 

унутар образовно-васпитне 

установе и у њеном 

непосредном окружењу. 

 

    Тим за 

заштиту 

ученика 

  

* 

 

* 

       

 

 

 

8 

Развијање вештина 

ефикасног реаговања у 

ситуацијама 

насиља.Развијање и 

неговање богатства 

различитости и културе 

понашања у оквиру 

образовно-васпитних 

актиности: 

Теме у оквиру ЧОС-а 

Теме у настави грађанског 

васпитања 

Теме:трибине, предавања, 

презентације у сарадњи са 

сарадницима из друштвене 

средине 
 

 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

ГВ, 

,педагог,психо

лог,чланови 

Тима 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

  

 

9 

Умрежавање свих кључних 

носилаца превенције 

насиља –Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички 

парламент,Наставничко 

веће. 

 

Директор 

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

     

 

 

10 

 

Обезбеђивање превентивне 

и заштитне улоге школског 

спорта и спортских 

активности у заштити 

ученика. 

Наставници 

физичког 

васпитања 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

  

 

 

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

 

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности: 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од 

стране одраслог ван школе. 

Кораци у интервенцији су следећи: 

1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих 

знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 

2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора 

или помоћника, одељ.старешину, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу. 

3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба 
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да буде умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања. 

4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко 

од чланова тима, педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или 

доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља 

тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. 

5.Након он тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, 

дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу 

поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за 

социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке 

и одговорности у самом поступању. 

6.Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, 

спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег 

васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). 

Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се 

нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени) 

5. Праћење ефеката предузетих мера и активности врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и успостављању односа 

сарадње и толеранције. 

 

ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ 

 

 

СИТУАЦИЈА или МЕСТО ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 

 
Школскo двориште 

 
За време  одмора, пре и после  наставе 

Санитарни чворови У време одмора 

Учионица Пре почетка наставе 

Ходници За време одмора 

 Терени за физичко- Таш За време наставних часова физичког васпитања 

Екскурзија и излети За време извођења 

Крос За време извођења 

Степеништа у школској згради За време одмора 

Улази  у школскe yградe Између пре подневне и поподневне смене 

Простор испред Школе Пре почетка наставе, на одморима, на крају наставе 

 

На основу урађене процене безбедности предузете су следеће мере: 
 

1. Усвојен је Правилник о дежурству наставног и ненаставног особља у школи 
2. Формирана је спољашња и унутрашња заштитна мрежа 

3. Увели смо видео-надзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актиности у области 

интервенције 

 

    носиоци 
Временска динамика 

9 10 1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
Примена утврђених 
поступака и процедура у 
ситуацијама насиља 

Директор, 

Тим за 

заштиту 

од насиља 

* * * * * * * * * * 

 

 

2 

Сарадња са : 
-надлежним органом 
унутрашњих послова( 
полиција) 
-центром за социјални рад 
-здравственом службом 
-јединицом локалне 
самоуправе 

Директор,

Тим за 

заштиту 

од насиља, 

ПП 

служба 

* * * * * * * * * * 

  
 

          

 

3 

 
Континуирано 
евидентирање случајева 
насиља 

 

Тим, 

ПП 

служб

а 

* * * * * * * * * * 

 

4 
Праћење и вредновање 
врста и учесталости 
насиља путем 

Тим за 
заштиту од 
насиља,ПП 

служба 

* * * * * * * * * * 
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АКТИВНОСТИ 

У ОБЛАСТИ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

Интервенција у одговору на насиље, злостављањеи занемаривање чине мере и активности којима се насиље зауставља,осигурава се безбедност 

учесника ( оних који трпе насиље,оних који чине насиље и оних  који сведоче о насиљу), смањује ризике понављања, ублажавају последице за све 

учеснике и прате ефекте предузетих мера. 

 

РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ: 

 

Кораци су представљени у односу на следеће ситуције: 

А) у случајевима насиља или сумње да се насиље дешава МЕЂУ УЧЕНИЦИМА 

Б)у случајевима када ј ученик изложен насиљу или постоји сумња да је изложен насиљу од стране ОДРАСЛЕособе ЗАПОСЛЕНЕ  у школи. 

В) у случајевима када ј ученик изложен насиљу или постоји сумња да је изложен насиљу од стране ОДРАСЛЕособе која НИЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ  у 

школи. 

Прилог:дијаграми: 

 1.)насиље међу ученицима 

2.)насиље од стране запослених у установи 

3.)насиље од одрасле особе која није запослена у установи 

 

истраживања, запажања, 
провере 

 

5 
 
Извештавање органа 
установе о остваривању и 
ефектима програма 
заштите, а нарочито и у 
односу на : 
-учесталост инцидентних 
ситуација и број пријава 
-заступљеност различитих 
облика и нивоа насиља, 
злостављања и 
занемаривања; 
-број повреда 
-учесталост и број 
васпитно-дисциплинских 
поступака против ученика 
и дисциплинских 
поступака против 
запослених: 
-остварене обуке у 
превенцији насиља, 
злостављања и 
занемаривања и потребе 
даљег усавршавања. 
-број и ефекти акција који 
промовишу сарадњу, 
разумевање и помоћ 
вршњака 
-степен и квалитет 
укључености родитеља у 
живот ирад установе 

Директор, 
Тим за 
заштиту од 

насиља 

  

 

 

* 

 

 

 

* 

   

* 

  

* 

 

 

 

 

6 

 

Подршка ученцима који 

трпе насиље 
 

 
ПП служба, 
Одељењски 
старешина, 
Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 

 

* * * * * * * * * * 

 

7 

Педагошко-саветодсвни рад 

са децом која врше насиље 

ПП служба, 
Одељењски 
старешина, 
Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 
 

   

* * 

 

* 

 

* * * * * * * 

 

  8 

Саветодавни рад са 

родитељима ученика који 

трпе или врше насиље 

Одељењски 

старешина, 

ПП служба 

* * * * * * * * * * 
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СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 
 

 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 

 Центар за социјални рад 

 МУП 

 Дом здравља 

 Културни центар 

 Локална самоуправа 

 

 

Циљ сарадње : стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавање културних и      спортских потреба ученика. 

 

 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени , ученици школе и родитељи. 

 

Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи: 

(ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди). 
 

Унутрашња заштитна мрежа је приказана кроз улоге и одговорности запослених у одговору на насиље 

 

 

 

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ 

 

OДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

- учествује у спровођењу превентивних мера и активности 

- уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће 

процедуру заштите ученика 

- учествује у процесу заштите ученика 

- разговара са учесницима насиља 

- пружа помоћ и подршку ученицима 

- информише родитеље/старатеље и сарађује са њима 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту 

- учествује у консултацијама, осмишљава и предлаже мере заштите и 

активности, - прати ефекте предузетих мера и активности 

- евидентира случајеве насилног понашања и води документацију 

- по потреби, комуницира и сарађује са надлежним установама из 

спољашње заштитне мреже 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 
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- учествује у спровођењу превентивних мера и активности 

- уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће 

процедуру заштите ученика 

- по потреби, евидентира случајеве насилног понашања 

- по потреби, учествује у процесу заштите ученика 

- по потреби, разговара са учесницима насиља 

- по потреби, пружа помоћ и подршку ученицима 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту 

- по потреби, учествује у консултацијама 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

- дежура у складу са распоредом Школе 

- поштује Правилник дежурстава наставника 

- учествује у спровођењу превентивних мера и активности 

- уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће 

процедуру заштите ученика 

- по потреби, учествује у процесу заштите ученика 

- по потреби, разговара са учесницима насиља 

- по потреби, пружа помоћ и подршку ученицима 

- евидентира случај насилног понашања у књигу дежурстава, по потреби, у формулар 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту ученика 

- по потреби, учествује у консултацијама 

- по потреби, прати ефекте предузетих мера и активности 

- по потреби, сарађује са надлежним установама из спољашње 

заштитне мреже 

ДИРЕКТОР (УПРАВА ШКОЛЕ) – 

- учествује у спровођењу превентивних мера и активности 

- уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће 

процедуру заштите ученика и запослених 

- по потреби, учествује у процесу заштите ученика и запослених 

- по потреби, разговара са учесницима насиља 

- по потреби, пружа помоћ и подршку ученицима и запосленима 

- по потреби, обавештава одељенског старешину 

- по потреби, информише родитеље/старатеље и сарађује са њима 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту 

- по потреби, учествује у консултацијама, осмишљава и предлаже мере заштите и активности 

- прати ефекте предузетих мера и активности 

- по потреби, евидентира случајеве насилног понашања и води 

документацију 

- по потреби, контактира, комуницира и сарађује са надлежним 

установама из спољашње заштитне мреже 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА, ЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ 

- учествује у процесу заштите ученика 

- по потреби, разговара са учесницима насиља 

- по потреби, пружа помоћ и подршку ученицима и запосленима 

- по потреби, обавештава одељенског старешину 

- по потреби, сарађује са родитељима/старатељима 
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- по потреби, учествује у консултацијама, осмишљава и предлаже мере 

заштите и активности 

- прати ефекте предузетих мера и активности 

- по потреби, евидентира случајеве насилног понашања , води и чува 

Документацију 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ 

- учествује у спровођењу превентивних мера и активности 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања 

- реагује одмах и прекида насиље 

УЧЕНИЦИ 

- учествују у спровођењу превентивних мера и активности 

- траже помоћ запослених 

- уочавају и пријављују случајеве насилног понашања одељенском 

старешини, дежурном наставнику, члану Тима за заштиту, директору (управи 

Школе), педагогу и психологу 

- по потреби, пружају помоћ и подршку ученицима (вршњачки тим) 

- учествују у мерама заштите 

ДЕЖУРНИ УЧЕНИЦИ 

- дежурају у складу са распоредом Школе 

- поштују Правилник дежурстава ученика 

- учествују у спровођењу превентивних мера и активности 

- траже помоћ запослених 

- уочавају и пријављују случајеве насилног понашања одељенском 

старешини, дежурном наставнику, члану Тима за заштиту, директору (управи школе), педагогу и психологу. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад, благовремено 

уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање, у школи   ће бити организован семинар за превенцију насиља. 

 

АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Анализа се врши на основу бројних показатеља од којих су најважнији: 

- број случајева насилног понашања 

- врста, облик и ниво насиља у случајевима насилног понашања 

- места насилних догађаја 

- број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу 

на укупан број насилних догађаја 

- однос броја пријављених случајева насилног понашања у односу на 

протеклу школску годину 

- анализа анкета и др. 

Тим за заштиту извештај о свом раду подноси директору два пута годишње, 

односно на крају сваког квалификационог периода. 

Директор извештава орган управљања, Савет родитеља и Ученички 

парламент. 

Извештај о остваривању Програма заштите Школе је саставни део годишњег 
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извештаја о раду Школе и доставља се Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, односно надлежној школској управи. 

 

 

 

 

 

 

 

      МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 

 

На тржишту рада постоји константна потреба за профилима који се образују у нашој школи. Велики број ученика сваке године жели  да упише 

Правно-пословну школу Београд и то исказује кроз прву жељу. Правно-пословну школу Београд тренутно похађа 741 ученика. Након уписа школске 

2021/2022. Године исказану жељу за уписом у школу имало је још 57 ученика чије су молбе негативно решене, јер план уписа и број ученика је 

одређен планом уписа МПНРС. За 70 година постојања Правно-пословне школе Београд није забележен ниједан случај жеље ученика да напусти 

школовање у потпуности, осим пар изолованих случајева који су са редовног школовања прешли на ванредно услед здравственог стања или 

спортских обавеза. Заинтерсованост за похађање ове школе је несразмерно већа у односу на број који по плану броја уписа добијамо од стране 

МПНРС тако да немамо потребу за превенцијом осипања броја ученика.   

  

       ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

наставника, директора, стручних сарадника и секретара 

Професионални развој наставника је процес који се односи на стално развијање знања, вештина и способности и доприноси побољшању квалитета 

рада, јачању мотивације и развијања система вредновања и самовредновања.  

Професионални развој наставника је отворен, динамичан и трајан процес који подразумева и преношење новог знања из различитих 

професионалних области и научних дисциплина у свет праксе, као и праћење европских трендова у погледу побољшања квалитета образовања.  

 

Р.б. Активности Време реализације Носиоци активности 

1. Формирање  Тима за СУ септембар Директор,чланови Тима 

2. Израда годишњег плана рада Тима за 

СУ 

Септембар, јул Чланови Тима 

 

 

3. 

Организација редовних састанaка тима 

са циљем праћења активности рада 

тима, проценe ефикасности и 

предузимањa нових активности тима у 

складу са новонасталим ситуацијама 

коонтинуирано  

Чланови Тима 

4. Анализа стручног усавршавања у 

претходној школској години 

 

септембар 

Чланови Тима, пп служба, директор 

5. Формирање базе стручног усавршавања 

запослених  

Септембар, октобар Чланови Тима, ПП служба 

 

6. 

Анализа Каталога стр.усавршавања и 

помоћ наставницима за избор 

адекватних семинара 

 

Јун, јул, аугуст 

Чланови Тима, ПП служба, наставници 

7. Планирање и организовање семинара  

Током године 

Чланови Тима, ПП служба, наставници, руководиови 

стручних већа 

 

 

 

8. 

Континуално праћење акредитованих 

on-line семинара и обавештавање 

запосљених о њима. Посебно обратити 

пажњу на семинаре у организацији 

Министарства просвете и Завода за 

стручно усавршавање запошљених у 

настави 

 

 

коонтинуирано 

 

 

Чланови Тима 

 

9. 

Израда плана угледних и огледних 

часова са анализом истих 

 

Прво полугодиште, 

друго полугодиште 

Чланови Тима, ПП служба, наставници 
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10. 

Извођење угледних,односно огледних 

часова и активности са дискусијом и 

анализом,излагање на састанцима 

стручних органа и тела који се односи 

на савладан програм стручног 

усавршавања целе године  

Коонтинуирано 

током школске 

године 

Наставници, чланови Тима, пп служба 

 

11. 

Посета часовима и давање предлога за 

унапређивање наставе 

( примена наученог у настави) 

  

Педагог, директор, чланови Тима, председници стручних 

већа 

 

 

 

 

12. 

Унапређивање система сталног 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја запослених на 

основу компентенција К1- за ужу 

стручну област, К2-за поучавање и 

учење,К3-за подршку развоја личности 

детета и ученика,К4-за комуникацију и 

сарадњу и приритетних области 

П1,П2,П3,П4  

континуирано Чланови Тима, пп служба, наставници 

13. Презентација Правилника о стручном 

усавршавању 

октобар Чланови тима, пп служба, стручна већа 

 

14. 

 Припрему стандарда компентенција за 

професију наставника њиховог 

професионалног развоја  

септембар, октобар Чланови Тима, стручана већа, пп служба 

 

15. 

Израда интерне листе за бодовање за 

стручно усавршавање 

 

Септембар,октобар 

Чланови тима, пп служба,риководиоци стручних већа 

 

16. 

Писање извештаја о стручном 

усавршавању запослених на 

тромеечном нивоу 

Новембар,фебруар,

мај,аугуст 

Наставници, чланови Тима  

17. Састанци Тима  По потреби током 

школске године 

Чланови Тима 

 

 

18. 

Упознавање запослених  законским 

ноинама што се тиче струно 

усавршавања, упућивање литературу и 

изворе 

 

коонтинуирано 

Чланови Тима, пп служба, директор, секретар 

 

19. 

Израда образаца за план и извештај о 

стручном усавршавању 

Септембар, јун Чланови тима, ПП служба 

 

20. 

Израда потврда о интерном стручном 

усавршавању запосленх 

октобар Чланови тима 

 

21. 

Приказ анализе семинара 

Наставничком већу и стручним већима 

По реализацији 

облика стручног 

већа 

Чланови тима, наставници 

22. Праћење  остваривања плана свих 

облика стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

На тромесечном и 

годишњем нивоу 

Чланови тима 

23. Вредновање утицаја стручног 

усавршавања на развој и постигнућа 

деце и ученика 

Током школске 

године 

Чланови тима 

 

 

24. 

Анализирање резултата 

самовредновања, спољашњег 

вредновања рада установе у односу на 

добити стручног усавршавања 

 

Током године 

Чланови тима, Тим за самовредновање 

25. Ажурирање стручног усавршавања 

унутар ЈИСП-а 

Током године педагог 
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ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 Развојни циљ: Подстицање наставника да буду посвећени властитом професионалном развоју 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

ц
и

љ
ев

и
 

1. Подстицање сталног стручног усавршавања наставника у установи и кроз одобрене програме обуке 

2. Доношење дугорочног плана стручног усавршавања наставника у оквиру развојних 

активности Школе 
3. Укључивање стручних органа Школе, директора Школе и Савета родитеља у реализацију плана 

напредовања наставника у стицању звања 

4. Сарадња Школе са просветним саветницима Школске управе Београд 

З
 

а 

 
1.1 Годишњим 

плановима 

предвидети 

стручно 

усавршавање у 

установи на 

нивоу стручних 

већа и других 

стручних 

органа у 

Школи. 

1.2.У годишњи 

план унети и 

План 
стручног 
усавршавања – 

посете 

акредитованим 

семинарима 

који доприносе 

развоју 

професионални

х компетенција 

запослених 

 

 

 
2.1 Истражити и 

утврдити 

интересовања и 

потребе запослених 

у области стручног 
усавршавања и 
професионалног 

развоја 

2.2. Директор 

евидентира наставнике 

који су 

показали 

иницијативу да 

напредују у стицању 

звања и предузима 

мере и поступке у 

складу са 

Правилником 

 

 

 

 

 
3.1. Сарадња 

директора и 

стручних већа у 

вези 

напредовања у 

звању наставника 

3.2. Сарадња 

директора и Савета 

родитеља у вези 

напредовања у 

звању пријављених 

наставника 

4.1. Директор који је добио позитивна мишљења 

и процене стручних органа Школе и 

Савета родитеља о напредовању у 

звању појединог наставника 

доставља предлог за избор у звање 

наставника 

просветном 

саветнику. Уз захтев прилаже мишљења и 

доказе 

предвиђене Правилником. 4.2.Просветни 

саветник врши стручно-педагошки надзор над 

радом наставника без обавезе најављивања. 

А
к
ти

в
н

о
ст

и
 

1.1.1 Годишњи 

извештај о 

стручном 

усавршавању за 

сваког 

запосленог 

1.1.2.План 

стручног 

усавршавања за 

сваког 

запосленог 

који развија 

компетенције 

које 

2.2.1.Спровест

и анкету о 

интересовању 

наставника за теме 

стручног 

усавршавања 

2.2.2.Презентација 

примера добре 

праксе кроз огледне 

часове и снимање 

часова 

2.2.3. Прављење 

3.3.1 Директор у 

року од 8 дана 

од пријема захтева 

наставника који 

жели да напредује 

у звању 

прослеђује доказе 

и захтев Стручном 

већу 

 
4.4.1. Стручно- педагошким надзором утврђују 

се 

компетенције наставника и иницијатива да се 

унапреди квалитет наставе 4.4.2..Током 

стручно- педагошког надзора 
проверава се и успех 
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ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

 Развојни циљ: Унапређивање стратегија и метода припремања ученика за успешно полагање завршног 

испита 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

ц
и

љ
ев

и
  

 

1. Постизање добрих резултата на завршном испиту 

З
ад

ац
и

  

1.1 Оспособљавање ученика за полагање завршног 

испита 

1.2 Утврђивање и систематизација знања из наставних 

предмета који се полажу на 

завршном испиту 

А
к
ти

в
н

о
ст

и
 

1.1.1 
Иниција- 

лно 

тестирањ 

е 

ученика 

и 

анализа 

1.1.2 
Припре

м а у 

оквиру 

редовни

х 

часова 

1.1.3 
Рад на 

задацим 

а из 

Збирки 

1.1.4 
Израда 

тестова у 

оквиру 

редовне 

наставе 

и 

пробно 
тестирањ е 

1.1.5 
Орга

н из. 

прип

р 

емне 

наста

в е 

1.2.1 
Вршњачк о 

учење Рад у 

пару 

Индивиду 
-ални рад 

1.2.2 
Формативно оцењивање са специфичним 
индивидуализ. порукама 

Н
о

си
о
ц

и
 

Наставни 
-ци 

предмет

а који се 

полажу 

на 

завршно

м 
испиту 

 

 

Настав

- ници 

и 

учениц

и 

 

 

Настав

- ници 

и 

учениц

и 

 

 

Настав- 

ници и 

ученици 

 

 

Педа 

гош 

ки 

коле 

гију 

 

 

Наста

в- 

ници и 

учениц

и 

 

 

наставници и ученици и родитељи 

В
р

ем
е 

 

Септе

м- 

бар 

токо

м 

школ

- ске 

годин

е 

током 

школ- 

ске 

године 

током 

школ- 

ске 

године 

мај 

 
кр

а ј 

шк 

ол

с 

 
током 

школске 

године 

 

током школске године 
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  ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

 

 Развојни циљеви :1. Развијање партнерске комуникације и сарадње са родитељима 

С
п

ец
и

ф
и

ч

н
и

 
ц

и
љ

ев
и

 

1. Развијање квалитетне комуникације и размене информација 

2. Мотивисати што већи број родитеља да се активно укључе у едукативне активности 

Школе(трибине,радионице, семинари...) 

3. Перманентно развијати просторе за укључивање родитеља у одлучивање и поделу одговорности 

4. Развијати моделе и могућности укључивања родитеља у наставни процес, а посебно у слободне 

активности 

З
ад

ац
и

 

1.1 Школа има 

задатак да 

обезбеди 

правовремено 

информисање 

родитеља о 

свим темама 

које су од 

значаја за 

учење и 

одрастање 

његовог детета 

 
1.2 Родитељ 

има обавезу 

да 

правовремено и 

поуздано 

информише 

Школу о свим 

питањима која 

су од значаја за 

учење и 

понашање 

његовог детета 

 

2.1. Укључива

ње родитеља 

преко 

представника у Савету 

родитеља и 

одељењск

их 

старешин

а у 

едукативн

е 

активности које 

школа организује 

• Пројекти 

• Едукатив

не 

радиониц

е 

• Форум групе 

• Културне 

и 

спортске 
манифестације 

 

 

 
3.1. 

Образовати 

Тим Школе 

Правно-

пословне 

школе 

Београд за 

сарадњу са 

родитељима 

3.2. 

Перманент

но 

унапређива

ње сарадње 

са 

родитељим

а у 
Савету 
родитеља 

 

 

4.1.Укључивање родитеља у 

реализацију слободних активности 

4.2.Укључити родитеље у организацију и 

реализацију 

спортских активности 

А
к
ти

в
н

о
ст

и
 

1.1.1 Школа 2.2.1.Организовање 

традиционалних 

школских свечаности у 
сарадњи са 
родитељима: 
Дан школе, 

Светосавска 

свечаност, мале 

одељењске прославе... 

2.2.2.Укључивање 

родитеља стручњака за 

одређена подрчја у 

наставне и пројектне 

3.3.1   

4.4.1.Планирање часова или 

тематских целина  

4.4.2.Припремање родитеља- волонтера- 

експерата за укључивање у наставни процес  

комуницира са  
родитељима спроводити 
превасходно кроз 
лични 

анкету којом 

контакт родитеља и утврђујемо 
одељењског 
старешине, 

степен 

предметних 
наставника, 

задовољства 

стручне службе, родитеља 
директора. Школом 

 
 3.3.2.Предлоге 

 представника 

 Савета 
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ШКОЛСКО ПАРТНЕРСТВО И ПЛАН САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА И    

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

  

 

1.ШКОЛСКИ ПРОЈЕКАТ –ШКОЛСКО ПАРТНЕРСТВО  

 

1) У складу са планом и програмом школе и примене  наставног програма а у вези са применом Статута школе ,увођењем школског партнерства - 

пројектног приступа у васпитно-образовном раду  омогућава се решавање конкретне потребе за разменом и сарадњом између ученика и Школа. 

2) Пројекат  је интердисциплинарног карактера (укључује и повезује циљеве, исходе и садржаје велики број школских предмета који могу бити у 

коорелацији ); 

3)Предлог пројекта је подржан и усвојен на основу сагласности  Наставничког већа а по поднетом предлогу. 

 

Назив (тема) школског пројекта: 

ШКОЛСКО ПАРТНЕРСТВО  

 

1. Предложена тема може да се развије у пројекат и да се реализује у пракси 

Школско партнерство је  тема/пројекат , који: 

 ☐је за ученике интересантан и у блиској је вези са њиховим животима и културом? 

 ☐смешта пројекат у реалну ситуацију (односи се на реалан проблем)? 

 ☐ одговара развојним карактеристикама ученика? 

 ☐ ће помоћи младим истраживачима да разумеју и искористе претходна знања и искуства? 

 ☐ обезбеђује могућности за сагледавање проблема са различитих аспеката? 

 ☐ пружа довољно могућности ученицима да употребе различите способности док истражују? 

 ☐ пружа довољно материјала и средстава са којима ученици могу да раде? 

 ☐ може да се реализује у непосредној околини? 

 ☐ може да се истражује уз минималну помоћ наставника, родитеља и других одраслих? 

 ☐пружа могућност да се одрже ученичка пажња и ангажовање током времена? 

 ☐ пружа могућност ученицима да користе различите медије током пројектног рада и увиде њихове могућности и 

ограничења? 

 ☐ пружа могућност ученицима да развију способности презентовања резултата истраживања? 

 ☐ одговара циљевима, исходима и садржајима програма наставе и учења? 
2. Исходи 

Након завршетка пројекта ученици ће бити у стању да: 

Исходи учења : 

 

 Ученици препознају особине  предузетника;  

 Ученици имају развијене  предузетничке вештине, стратегије и идеје; 

 Ученици су оспособљени  за реализацију пословне идеје; 

 Ученици имају развијену свест о значају тржишне оријентације у пословању и критичког става у односу на пословне могућности; 

 Ученици су  оспособљени за израду и презентацију маркетинг плана; 

 Ученици имају развијене менаџерске способности и особине; 

 Ученици су оспособљавањи за управљање трошковима и временску организацију активности; 

 Ученици имају развијену свест о потреби иновација и рационалног размишљања и деловања; 

 Ученици су упознати са реалним проблемима са којима се суочава предузетник на тржишту (конкуренција); 
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 Ученици су оспособљавањи за истраживачки рад и успешну презентацију; 

 Ученици су оспособљавањи за израду и презентацију организационог плана као дела пословног плана; 

 Ученици разумеју значај финансијских  улагања капитала,  инвестиција као и трошкова у бизнис плану; 

 Ученици препознају  добит као основни мотив пословања; 

 Ученици разумеју значај финансијске анализе  и добијања повратне информације; 

 Ученици су оспособљавањи  за израду пословног плана; 

 Ученици су оспособљавање  за презентацију пословног плана. 

 

 

 Исходи усмерени на развијање међупредметних компетенција,су:  

 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема 

Дигитална компетенција 

Сарадња 

 

3. Наставни предмети 

1.Предузетништво  

2.Правни предмети 

3.Историја  

4.Географија 

5. Српски језик  

6.Економски предмети 

7.Физичко,,музичко,ликовно  

8.Остали предмети 

 

Наставне теме 

 

1.Од пословне идеје до 

маркетинг плана 

2.Организациони план 

као део пословног плана 

3.Финансијски извештаји 

као део пословног плана 

Наставни садржаји 

 

1.• Предузетништво (појам и значај предузетништва) 

• Предузетник (појам и особине) 

• Креирање пословне идеје (извори пословних идеја, селекција 

пословних идеја и оцена пословног потенцијала идеје) 

• Пословни план и елементи пословног плана 

• Маркетинг план као елемент пословног плана 

• Истраживање тржишта  и анализа добијених резултата 

• SWOT анализа 

• Маркетинг микс концепт (производ/услуга, цена,дистрибуција и 

промоција 

2.• Организација процеса рада  

• Припрема процеса рада 

• Реализација процса рада 

• Инжењеринг вредности 

• Управљање временом 

• Организациона структура 

• Управљање трошковима 

• Преломна тачка рентабилитета 

• Организациони план као саставни део пословног плана 

 (Сви наведени садржаји се обрађују са аспректа примера конкретне 

пословне идеје) 

3.• Финансијски извештаји 

• Усклађивање токова готовине–прилива и одлива новчаних средсава 

• Упоредна анализа финансијских извештаја 

• Анализа помоћу рацио бројева 

• Финансијски план 
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• Пословни план 

4. Трајање пројекта             неодређено, 

реализација пројекта у трајању 2 недеље током једне школске године у току  летњег распуста  

 

5. Водећа питања 

 

Зашто је пројекат ,,школско партнерство ,, важан и оправдан ? 

 

- Унапређивање квалитета процеса образовања и васпитања кроз реализацију пројеката између школа а у циљу успостављања школских 

партнерстава између школа . Успостављањем и реализацијом сарадње постиже се унапређивање образовних система као и промоција 

привредних и културних одлика наше земаље и школе кроз добро осмишљене и спроведене програме.Школским програмима ради 

успостављања школског партнерства пружа се  младима прилика да се упознају  са садржајем и начином рада у школама, али и са 

обичајима, навикама, језиком и начином живота њихових вршњака у иностранству и својој земљи а у другом граду који у наставном 

плану и програму имају предмет предузетништво.Већа мобилност наставног кадра омогућава учење, размену искустава и идеја са 

колегама из других средина и повезивање како би заједнички могли да раде на развоју нових наставних метода и приступа ради применеу 

својим срединама.Највећи корисници и учесници у оквиру пројекта школског партнерста  јесу средњошколци, и то из више 

разлога:Мобилност- путовања ,  нове средине, другачије културе и нова познанства, употреба страних језика,нова пријатељства,учење . 

Школска партнерства су, вид тзв. студијског путовања- програм који пружа младим људима прилику да се упознају са садржајем и 

начином рада у школама, али и са обичајима, навикама, језиком, начином живота њихових вршњака у иностранству( -  размена идеја и 

иницирање нових облика дружења и сарадње у будућности). 

 

Циљеви успостављања школског партнерства-Унапређивање квалитета процеса образовања и васпитања кроз реализацију пројеката 

и склапањем партнерстава- Развијање компентеција ученика, развијање компетенција наставника,обезбеђивање наставних средстава. 

Циљ школског партнерства је повезивање ученика,школа,различитих култура, сарадња градова и  региона, развијање пријатељства и  

размена искустава из области предузетништва.Средње стручне школе ступају у интеракције на више различитих нивоа и то су: Школе 

учествују у формалној или неформалној мрежи или удружењу,Комуникација међусобна између наставника и размена стечених знања 

на националним, регионалним и међународним конференцијама, међусобна комуникација између школа ради неопходних информација. 

Менторска школа дели сазнања или вештине са млађом, мањом или ново- оформљеном школом или школском јединицом.Две или више 

школа раде заједно на конкретном пројекту,Размене кадрова између школа ради већег знања иливештина. Ове интеракције су пресудне 

за успех средњих стручних школа зато што омогућавају размену виталних информација и стварају могућности за заједнички рад.  

 

Задаци школског партнерства:израђује пројекте, прате њихову реализацију,-учествује у реализацији пројаката (по потреби), -прати 

конкурсе за пројекте,успоставља партнерства са другим установама и школама ради размене искустава и унапређења процеса 

образовања,планира и реализује активности везане за партнерства,води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...) 

 

Ко су корисници и учесници у оквиру пројекта школског партнерста? 

 

Директни учесници: Школски менаџмент,Професори,Ученици 

 Индиректни учесници:Регион,Локална заједница - општина, град ,Привредна комора ,Локални привредни сектор 

 

Како успоставити школско партнерство између школа ? 

 

Школа треба  од Министарства просвете да тражи Писмо  подршке –у коме се наводи да Министарство просвете препознаје важност 

успостављања оваквог видасарадње између школа и да имају пуну подршку у реализацији истих.Уколико је  наш град братимљен са 

Градом у коме се налази школа са којом хоћемо да успоставимо сарадњу , онда је ситуација лакша, јер би требало да се у оквиру 

званичних докумената о сарадњи, које обично потписују представници градова, налазе документа која обухватају и братимљење 

између школа. 

 

7. Кратак опис пројекта 

 

 

Школско партнерство-Програм пружа младим људима прилику да се упознају са садржајем и начином рада у другим школама, али и са 

обичајима, навикама, језиком, начином живота њихових вршњака у иностранству.Пројекат пружа општу културно-историјско-

образовну размену и има васпитни значај за ученике којим се постиже да  ученици прихватају и поштују различите културе,вере и  

националности са свим својим посебним одликама које могу да доведу до развоја и напретка детета а и школске управе у будућности. 
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Школска управа у својим развојним плановима треба да обухвати након реализације пројекта  и план како побољшати пројекат школско-

партнерство на основу стеченог искуства. 

 

Школске активности – школа од Министарства просвете тражи Писмо  подршке .Министарство просвете пружа пуну подршку у 

реализацији  пројеката школско партнерство између школа на међународном нивоу . 

Школа може да ступи у контакт са школом а са којим је град Београд  братимљен на основу међународних споразума већ закључених 

као и са градовима са којима Град Београд нема закључен међународни соразум о сарадњи. Самим тиме пројек меже да буде основа и 

подстрект за закључење нових уговора јер се пројекту придружује и локална власт као и привредни сектор  који дају пуну подршку 

размени и стручном развоју ученика .Од значаја  је  да се у оквиру званичних докумената о сарадњи између Градова, које обично  

потписују представници градова, налазе документа која обухватају и образовну сарадњу између школа. 

Школска активност је усмерена на проналажење школе -партнера на основу предлога ученика и управе школе апутем  братимљења са 

неком  другом школом  ; међусобним контакатима између директора на неком званичном окупљању, међународном семинару, 

међународној конференцији,стручном скупу-семинару; коришћењем интернета, истраживањем и претраживањем могу се пронаћи 

школе које би одговарале профилу школе; путем постојеће активне базе која садржи листу свих школа  у  Европи које траже партнере. 

База се зове Partbase (www.partbase.programkontoret.se ), преко које се може наћи адекватан партнер и  глобалне базе преко које се могу 

наћи партнери у читавом свету. Име базе је Global Gateway (www.globalqateway.org.uk  )  што такође може бити начин  

да се дође до партнера. 

Циљ  школског партнерства није само пружање знања и вештина потребних за живот, већ, и подстицање младих људи ка мобилношћу, 

отвореношћу за непрестаним истраживањем и стицањем нових знања и вештина.Тиме се  остварује  улога модерног и савременог 

образовање, стварају се услови за професионално и лично усавршавање професора и менаџмента школе:  школска партнерства 

подразумевају  и учешће наставног особља и управе школе у програмима размене. Већа мобилност наставног кадра омогућава учење,  

размену искустава и идеја са колегама из других средина и повезивање како би заједнички могли да раде на развоју нових наставних 

метода и приступа ради применеу својим срединама. 

Након успостављања првог контакта  размењују се  неопходна документа о самој школи и структури школе – портфолиа школе; како би 

се менаџмент школе упознао  са радом школе, као и постигнутим резултатима.Уз документацију о школи неопходно је проследити и 

пропратно писмо о очекивањима школе од школског партнерства, неким могућностима сарадње и будућим плановима.Циљ посете је да 

се представници  школе међусобно упознају и  размене мишљења о могућности сарадње, као и областима у којима би сарађивали.  

Разговор треба да се води у правцу  будућности  и одрживости а ради успостављања школског  партнерства .Од изузетног је значаја да 

састанку присуствују директори  

школа-партнера, професори који ће помагати у реализацији  и спровођењу свих битних елемента око школских партнерстава. 

 

Неопходно је дефинисати заједничке циљеве -Упознавање представника обе школе, ка успостављању сарадње између две 

школе.Носилац школског партнерства је директор/ка школе. Школски тим који  се бави оперативним делом посла око успостављања 

школског партнерства, ради и на припремама за путовања за професоре или ученике; Школски тим  треба да чине изабрани професор/ка,  

педагог/шкиња, или психолог/шкиња.  

Тим чини  и координатор/ка   за  школска  партнерства  који/а  би,  био/ла  одговоран/на за реализацију предвиђених и договорених 

планова. 

 

Програмски савет- прати одрживост школског партнерства, ради на финансијској одрживости партнерства и бави се начином 

унапређивања постојећег партнерства.Савет чине: представник/ца школе (директор/ка школе), представник/ца родитељског савета, 

представник/ца органа локалне (само)управе иии неко из привредно-приватног сектора, ко би могао да помогне у реализацији школског 

партнерства- углавном финансијски. 

Пописивање споразума-Након успешног проналажења партнера, успостављања контаката, упознавања током припремне 

посете,утврђивања заједничких циљева и формирања структуре која ће радити на спровођењу активности у оквиру партнерства и на 

одрживости истог, неопходно  је потписивање Меморандума о сарадњи између две школе - што би уствари представљало начин да се 

озваничи сарадња између две школе (града или земље). Потписивање Меморандума о сарадњи је обично довољно да се потврди и 

успостави партнерство.Меморандум би требало да садржи претходно успостављене циљеве и области сарадње, као и потпис оба 

директора и датум и место потписивања истог. 

Активности ван школе: успостављање срадње са локалном самоуправом,градом и привредним сектором  

Представници локалне заједнице- Да би школска партнерства наставила да функционишу и да буду одржива, неопходно је да постоји и 

подршка органа локалне (само)управе (града, општине и сл.) и активно учешће привредног сектора.  

Са друге стране, школска партнерства могу послужити као основа за даље продубљивање сарадње на локалном нивоу, која може бити  

усмерена на различите области: економију, културу, спорт; или чак могу довести до братимљења два града и продубљивања почетних 

односа. 

Активно учешће привредног сектора омогућава да се ученици укључе и сазнају како привредни сектор функционише а тиме се и пружа 

прилика младима да стекну и практична знања и искуства у виду успостављања контакта и директног упознавања потенцијалних 

послодаваца као и стицање могућности након успостављања контакта и прикључивање стручним праксама  ученика коју већина 

послодаваца пружају младима ради стицања вештина пословних и знања.Многи послодавци такође су придружени програмима дуалног 

образовања па самим тим постоји обострана тежња за успостављање контакта са ученицима и привредницима,међусобна сарадња у 

обостраном интересу. 
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Финансијска одрживост школског партнерства--из фонда самосталних  средства школе,Подршка Министарства ,државних 

органа/органа локалне самоуправе и Града Београда-издајање из буџета за школско партнерство 

-привредне коморе Србије и Београд 

-подршка приватног сектора(привредни субјекти), 

иностране привредне коморе и привредни субјекти  ; међународне институције ,фондови ,пројекти 

8. Јулија Ђорђевић,директор школе 

 Жељко Мацура ,Наставник  

Јована Ђукић ,Наставник  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ШКОЛСКИ ПРОЈЕКАТ – БИЗНИС КЛУБ ППШ 

 

БИЗНИС КЛУБ  на основу иницијативе наставника  Жељка Мацуре и наставника Јоване Ђукић, оформљен је са циљем укључивања  ученика у 

образовни развој и ширења практичних знања као и вештина. Ученици активно представљају своје идеје и активно учествују у раду  на реализацији 

предлога а у сарадњи са наставницима .Члан Бизнис клуба је  наставник Лидија Корошец и наставник Драгана Рвовић.  

 

Бизнис клуб је подржан и  усвојен на Наставничком већу 2021. године, а на основу сагласности директора, наставника /колега који су подржали рад 

Бизнис клуба ППШ . 

Циљ Бизнис клуба - укључивање ученика у развој образовања кроз успостављање образовне стручне сарадње, преко образовне мреже ученика са 

парнерским школама. 
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ЕВАЛУАЦИЈА 
 

 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

ИНСТРУМЕНТИИ 

ДОКАЗИ 

већа мотивација 

наставника и ученика 

 

квалитетнија 

комуникација(наставник-

наставник,ученик- 

наставник,наставник-

родитељ) 

успешнија сарадња 

наставника 

успешнија сарадња између 

ученика, наставника и 

родитеља 

 већи број родитеља 

волонтера 

виши ниво међусобног 
уважавања и разумевања 

већи степен личне 

одговорности ученика и 

наставника  

виши ниво 

професионализма

виши ниво 

професионалне етике 

саморефлексија 

наставника и ученика 

мањи број изостанака 

ученика 

саморегулисано учење 

самооцењивање ученика 

већа оцена успеха 

пораст броја ученика 

активно укључених у 

ваннаставне активности и 

такмичења 

развијене предметне 

имеђупредметне 

компетенције ученика 

развијене стручне 

компетенције наставника 

 

 
 

- Оцена успеха 

- Бро јизостанака 

- број наставника у 

колективу који се 

стручно 

усавршавају 

- број реализованих 

угледних и огледних часова 

- број похваљених и 

награђених ученика 

и наставника 

- број ученика у 

ваннаставним

активностима 

- резултати са такмичења 

- број уписаних ученика 

на факултет 

- број запослених 

ученика 

- број родитеља 

волонтера 

- задовољство ученика, 

наставника, родитеља, 

социјалних партнера 

- заступљеност школе у 

медијима 

- донације и спонзорства 

школи 

- учешће локалне 
заједнице у акцијама школе 

- учешће школе у 

заједничким пројектима са 

субјектима из окружења 

 

 

 

 

 
- чек листе 

- тестови знања 

- упитници 

- разговори 

- скале процене 

 

 

 

 

 

 

школска документација (дневници рада,записници, 

извештаји, 

евиденције,правилници,дипломе,захвалнице, 

похвалнице,сертификати, планови, 

програми и припреме наставника,спискови 

ученика,наставника, родитеља,фотографије,ПП 
презентације, аудио и видео записи...) 
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ДИНАМИКА ИЗРАДЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРАВНО ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД ЗА ПЕРИОД 

2022.-2026.ГОДИНЕ 

 

Израда развојног плана Правно пословне школе Београд је резултат активне сарадње Стручног актива за развојно планирање и Тима за 

обезбеђење квалитета и развој школе,Тима за развој школског плана и програма,Тима за самовредновање,Ученичког 

парламента,Савета родитеља и локалне заједнице. 

 

Приликом израде плана идеја водиља је била усмерена на развој и побољшање укупне школске средине која ће наставницима бити 

подстицајна за рад,а ученицима за учење и постизање максималних резултата. 

 

План је реализован кроз низ онлине састанака различитих тимова школе,састанака са представницима родитеља и ученика 

школе,континуираним радом и кроз осећај заједништва на остваривању заједничке визије Правно пословне школе Београд. 

 

Полазна тачка на изради Развојног плана школе за период 2022.-2026.година је био Развојни план 2018.-2022.године, а на основу 

законским прописа: Закон о основама система образовања и васпитања чл. 50 ( „Службени Гласник РС“, бр. 88 од 29. септембра 2017. 

године, 27 од 6. априла 2018. године – др. закони, 10 од 15. фебруара 2019. године, 6 од 24. јануара 2020. године, 129 од 28. децембра 

2021. године и Закона о средњем образовању и васпитању чл. 9  ( „Службени Гласник РС“, бр. 55 од 25. јуна 2013. године, 101 од 10. 

новембра 2017. године, 27 од 6. априла 2018. године – др. закон., 6 од 24. јануара 2020. године, 52 од 24. маја 2021. године, 129 од 28. 

децембра 2021.- др. закон,129 од 28. децембра 2021. године 

План рада Стручног актива за развојно планирање је био  

 Процена потреба школе 

 Дефинисање приоритетних подручја деловања 

 Укључивање свих актера деловања у рад на изради Развојног плана 

 Дефинисање циљева 

 Дефинисање метода и поступака за остварење цињева 

 Процена ресурса(људских,организацијских,финансијких) 

 Именовање одговорних особа задужених за конкретан задатак 

 Дефинисање критеријума упеха 

 

Временски оквир израде Развојног плана школе је новембар 2021.године до маја.2022.године. 

 

 Стручни актив за развојно планирање: 

Милица Чича, наставник правне групе предмета 

Нађа Ђедовић, психолог 

Лидија Корошец, наставник правне и административне групе предмета 

Дивна Јовчић, наставник правне групе предмета 

Наталија Михајловић, наставник економске групе предмета 

Јована Ђукић, наставник правне и групе предмета 

Валентина Гаћаш, представник Савета родитеља 

Taмара Стојановић, представник Ученичког парламента 
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