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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОД. 

 

Циљ Тима за маркетинг школе заснива се на промоцијама организовања и 

обележавања школских активности. Школа треба да се промовише и представи на 

најбољи могући начин у свим сферама рада. Тим ће се одазвати свим 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 њихов креативни 

потенцијал. Све активности овог тима су уско повезане са активностима свих осталих 

школских тимова и треба их спроводити у доброј организацији и међусобној сарадњи. 

 

Распоред активности Тима: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1. Подела 

задужења међу 

члановима 

септембар координатор и чланови тима 

2. Формирање 

званичног мејла 

за комуникацију 

 

септембар 

 

координатор 

3. Одржавање 

школског сајта 

током целе године директор, координатор и 

чланови тима 

4. Ажурирање и 

активност 

школских 

профила на 

друштвеним 

мрежама 

 

 

током целе године 

 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

5. Формирање и 

одржавање 

профила на 

друштвеној 

мрежи LinkedIn 

 

 

током целе године 

 

 

координатор и чланови тима 

6. Праћење и 

промоција 

школских 

манифестација и 

приредби 

 

 

током целе године 

 

координатори и чланови свих 

школских тимова 

7. Праћење и 

промоција рада 

 

током целе године 

директор, координатор и 

чланови тима 
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школских 

тимова 

8. Реклама 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

 

током целе године 

 

директор, координатори и 

чланови свих школских тимова 

9. Праћење и 

реклама 

тематских дана и 

недеља 

 

током целе године 

 

директор, координатори и 

чланови свих шкоских тимова 

10. Промовисање, 

реклама и 

организација 

посета првака, 

петака и осмака 

 

мај 

директор, координатор Тима за 

професионални развој ученика 

и чланови тима 

11. Промоција 

унапређења рада 

установе 

 

током целе године 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

12. Редовна сарадња 

са установама 

локалне 

заједнице 

 

током целе године 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

13. Активно 

објављивање 

резултата 

анкетирања 

родитеља и 

ученика у 

оквиру 

школских 

истраживања 

 

 

 

током целе године 

 

 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

14. Промоција Дана 

отворених врата 

продуженог 

боравка 

 

 

април 

 

координатор, чланои тима и 

учитељи у продуженом боравку 

15. Евалуација и 

промоција 

резултата 

ученика на свим 

 

током целе године 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

mailto:oszitkovac@open.telekom.rs
http://www.zitkovac.edu.rs/


Основна школа „Вук Караџић“  

Ратка Јовића 10, 18210 Житковац 

018/887-055, 846-454  

oszitkovac@open.telekom.rs 

www.zitkovac.edu.rs  
 

нивоима 

такмичења 

16. Промоција 

нових наставних 

средстава и 

помагала 

 

током целе године 

 

директор, координатори и 

чланови свих школских тимова 

17. Сарадња са 

школама из 

општине 

 

током целе године 

директор, координатор и 

чланови тима 

18. Активно 

праћење 

пројеката 

установе 

 

током целе године 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

19. Промоција и 

организација 

хуманитарних 

акција 

 

током целе године 

 

директор, стручна служба, 

координатор и чланови тима 

20. Реклама и 

извештавање о 

инвестицијама 

реновирања 

школе 

 

 

током целе године 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

21. Снимање 

пропагадног 

филма школе 

 

мај/јун 2022. 

 

координатор и чланови тима 

22. Објављивање 

резултата 

завршних 

испита 

 

јун  

 

директор, координатор и 

чланови тима 

23. Истицање и 

промоција рада 

Ђачког 

парламента 

 

током целе године 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

24. Промоција 

Erasmus пројекта 

током целе године директор, координатори и 

чланови школских тимова 

25. Праћење 

угледних и 

огледних часова 

 

током целе године 

директор, координатори и 

чланови школских тимова 

26. Праћење и 

оглашавање 

 

током целе године 
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поводом 

конкурса, 

семинара и 

научних скупова 

директор, координатори и 

чланови школских тимова 

27. Праћење, 

организација и 

промоција 

гостујућих 

предавања и 

посета 

 

 

током целе године 

 

 

директор, координатор и 

чланови тима 

28. Комуникација и 

сарадња са 

званичницима 

 

током целе године 

 

координатор и чланови тима 

29. Редовно 

ажурирање 

летописа школе 

 

током целе године 

 

чланови тима 

30. Промоција 

образовања 

одраслих 

 

током целе године 

директор, андрагошки 

асистент, координатор и 

чланови тима 

  

Чланови тима: 

Миша Поповић, координатор, наставник разредне наставе; 

Анђела Стојановић, записничар, наставник разредне наставе; 

Виолета Ђорђевић, члан, наставник разредне наставе; 

Емина Лазаревић, члан, наставник енглеског језика; 

Соња Митровић, члан, наставник разредне наставе; 

Јелена Недељковић, члан, наставник енглеског језика; 

Маја Нешић, члан, наставник историје; 

Даниел Петровић, члан, наставник информатике и физике; 

Лазар Пешић, члан, наставник технике и технологије; 

Мила Павковић, члан, наставник српског језика и књижевности; 

Мирјана Станојевић, члан, наставник разредне наставе и 

Данијела Стефановић, члан, наставник разредне наставе. 

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА: 

  Све планиране активности Тима за маркетинг школе које се реализују у току 

школске године се објављују на званичан веб-сајт школе, званични Јутјуб канал школе, 

званичне друштвене мреже и Линкдин профил.  

У Житковцу,                                                                                                         Координатор: 

30. 8. 2022. год.                                                                                                  Миша Поповић 
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