
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

(школска 2021/2022. година) 

КООРДИНАТОР:  

Миша Поповић – наставник разредне наставе 

ЧЛАНОВИ ТИМА:  

Анђела Стојановић – наставник разредне наставе 

Данијела Стефановић – наставник разредне наставе 

Мирјана Станојевић – наставник разредне наставе  

Виолета Ђорђевић – наставник разредне наставе  

Мила Поповић – наставник српског језика 

Емина Лазаревић – наставник енглеског језика 

Јелена Недељковић – наставник енглеског језика (библиотекар) 

Даниел Петровић – наставник информатике 

ОПИС ТИМА: 

Рад Тима засниваће се на промоцијама организовања и обележавања школских 

активности. Као и до сада, циљ Тима за маркетинг школе је да се школа промовише и 

представи на најбољи могући начин у свим сферама рада. 

Одазваћемо се позивима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и 

других домаћих и међународних организација које промовишу културне догађаје, јачају 

дигиталну писменост и примену информационо-комуникационих технологија, негују 

здрав однос ученика према школи и породици, утичу на њихову безбедност и подстичу 

њихов креативни потенцијал. Активности овог тима су уско повезане са активностима 

свих осталих тимова и треба их спроводити и организовано. 

 



АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

РЕАЛИЗОВАНОГ 

1. Усвајање плана 

рада тима за 

школску 

2021/2022. 

годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

континуитету од 

новембра до јуна 

2021-2022. 

Чланови тима у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима и 

директором 

- друштвене 

мреже 

- јутјуб канал 

- извештаји 

- фотографије 

- презентације 

- анкете 

- видео записи 

- документи 

2. Осмишљавање 

активности тима 

за текућу 

школску годину 

 

Чланови тима 

3. Израда плана 

промоције Клуба 

за учење 

Чланови тима у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

4. Редовно 

ажурирање веб- 

сајта школе  

 

Чланови тима 

5. Редовно 

ажурирање 

профила школе 

на друштвеним 

мрежама 

 

 

 

Чланови тима 

6. Формирање 

школског Јутјуб 

канала 

 

Чланови тима 

7. Промоција школе 

путем јавних 

сервиса: 

телевизија, 

новине, радио 

 

Чланови тима у 

сарадњи са 

директором 

8. Праћење Чланови тима у 



 

организације и 

промоција 

Новогодишње и 

Светосавске 

приредбе 

 

сарадњи са 

наставницима, 

учитељима и 

стручним 

сарадницима 

9. Полугодишњи 

извештај о раду 

тима 

Координатор 

тима 

10. Јавно 

извештавање 

Тима о учешћу и 

постигнућима 

ученика на 

такмичењима, 

смотрама и 

конкурсима 

 

 

Чланови тима у 

сарадњи са 

наставницима и  

учитељима 

11. Извештај о 

организацији 

Дана школе 

Чланови тима 

12. Осмишљавање и 

израда 

пропагандног 

филма школе 

Чланови тима у 

сарадњи са 

директором и 

стручним 

сарадницима 

13. Праћење и 

рекламирање 

тематских дана и 

недеља у оквиру 

школе 

 

 

Чланови тима 

14. Праћење мале 

матуре, свечана 

додела дипломе 

Чланови тима  у 

сарадњи са 

разредним 



матурантима старешинама 

15. Промоција школе 

будућим 

првацима (Дан 

отворених врата) 

Чланови тима у 

сарадњи са 

директором и 

стручним 

сарадницима 

 

16. Дан отворених 

врата продуженог 

боравка 

 

Чланови тима у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима и 

директором 

 

17. Промоција 

сарадње са 

локалним 

заједницама 

(Црвени  крст, 

ЦКУ, Музеји, 

Геронтолошки 

центар итд.) 

 

Чланови тима у 

сарадњи са 

представницима 

локалних 

заједница 

 

18. Писање и 

подношење 

годишњег 

извештаја 

наставничком 

већу 

 

Координатор 

тима 

 

19. Прављење плана 

и активности 

рада за наредну 

школску годину 

Чланови тима у 

сарадњи са 

координатором 

тима 

 

20. Сарадња са 

другим тимовима 

Координатор 

тима 

 

 


