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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Mатеријално-технички услови рада 
У ЕУШ ''Вук Караџић'' je у  овој  школској години, а у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, настава организована комбиновано, 

тако  да у школи једне недеље наставу прати једна група одељења, док је за  другу групу 

организована настава на даљину, и обрнуто. 

Ово се није односило на ученике, који су, подељени у групе,  током сваке недеље 

реализовали  вежбе и/или практичну наставу из одређених предмета  у школским кабинетима 

( финансијски администратор, туристички техничар, туристичко-хотелијерски техничар, 

конобар, кувар, посластичар. 

За остваривање васпитно-образовног рада коришћено је  пет  школских зграда: 

школски ресторан, библиотека, главна зграда, зграда Гимназије са фискултурном салом , 

монтажни објекат. 

- теоријска настава изводила се у 16 учионица општег типа, од тога 13 учионица у 

главној згради и 3 учионице у приземљу зграде Гимназије. 

- кабинетска настава за предмете рачунарство и информатика, пословна информатика, 

пословна кореспонденција и комуникација, канцеларијско пословање, , финансијско - 

рачуноводствена обука, дактилографија и административно пословање остваривала се 

у главној згради у  2 кабинета, посебно опремљена  за потребе овог типа наставе 

- у оквиру зграде Гимназије  налази се и фискултурна сала 

- у згради Гимназије налази се  Мултимедијална учионица, која садржи   најмодернија 

наставна средства, у циљу мотивисања и подстицања ученика на рад и усвајање знања. 

Крајем првог полугодишта у овој учионици формиран је још један информатички  

кабинет, што ће у великој мери утицати на побољшање квалитета наставе. 

- у служби је био и кабинет (радионица-ресторан са кухињом) са посебним целинама за 

извођење часова вежби ,практичне и блок наставе ученика образовних профила кувар, 

конобар и посластичар. Кабинет је опремљен нaјсавременијим уређајима за 

угоститељство, и то како за куварство и посластичарство,  тако и за услуживање. Поред 

овог кабинета за потребе извођења вежби ,практичне и блок наставе  у згради 

Библиотеке коришћен је  кабинет куварства - број. 2. 

Настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање реализуована је у 

учионицама и  два кабинета- Кабинети туристичких техничара, који се налазе у 

монтажној згради - иза зграде Гимназије. Кабинети су одговарајући и очувани и 

функционални у оној мери, у којој обезбеђују минимум реализације планираног 

програма 

 

 

- програмом реформе средњег стручног образовања (фаза II) школи су на располагању 

следећа средства у виду ICT опреме: 22 радне станице за наставу, 30 лап-топа, 5  

пројектора, 1 платно, 1 скенер, 6 црно-бела ласерска штампача, 1 фотокопир, 1 

графоскоп, 5 белих табли, 1 телевизор 

 

- Рекреациони објекти са пратећим зеленим површинама простиру се на два хектара и 30 

ари земљишне површине и заједнички су са осталим двема школама: „Гимназијом“ и 

Техничком школом „Никола Тесла“. Уређене зелене површине представљају мање 

паркове, а од фискултурних терена заступљени су: два рукометна игралишта, два 

кошаркашка игралишта, два одбојкашка игралишта. 
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Услови средине у којима школа ради 
 

Промене, настале услед појаве Ковида 19 утицале су ове школске године на 

организовање обављања практичне  и блок наставе у објектима социјалних партнера. Уз  

поштовање  епидемиолошких мера, а захваљујући одличним просторним капацитетима, 

целокупна настава је у овој школској години организована искључиво у просторијама наше 

школе, на следећи начин : 

- Кабинетска настава за предмете рачунарство и информатика, пословна информатика, 

дактилографија и административно пословање,  пословна кореспонденција и 

комуникација, канцеларијско пословање, финансијско - рачуноводствена обука  

остваривала  се у главној згради у  2 кабинета, посебно опремљена  за потребе овог 

типа наставе. Ови кабинети су се повремено, у супротној смени од смене школе , 

користили и за реализацију дела блок наставе наших ученика, различитих образовних 

профила. 

- У  кабинету (радионица-ресторан са кухињом) са посебним целинама, организовано је  

извођење часова вежби, практичне и блок  наставе ученика образовних профила кувар, 

конобар и посластичар. Кабинет је опремљен нaјсавременијим уређајима за 

угоститељство, и то како за куварство и посластичарство,  тако и за услуживање. Поред 

овог кабинета, за потребе реализације наставе ,у згради  Библиотеке налази се кабинет 

куварства – број 2. 

- Настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање реализована је  у два 

кабинета- Кабинети туристичких техничара, који се налазе у монтажној згради - иза 

зграде Гимназије, учионицама и кабинетима информатике. 

- У оквиру зграде Гимназије  налази се и фискултурна сала, која се користила за 

реализацију наставе предмета  Борилачке  вештине ученика образовног профила 

техничар обезбеђења . Ова сала такође се користила за реализацију наставе предмета 

Физичко васпитање и Физичко и здравствено васпитање. Због лошег стања плафона у 

фискултурној сали, а ради очувања безбедности ученика, у једном периоду ученицима 

је било онемогућено да исту користе. Користили су свлачионице, а наставу 

реализовали на школским спортским теренима. Крајем првог полугодишта уграђена је 

заштитна мрежа на плафону фискултурне сале, што ће омогућити њено неометано 

коришћење током другог полугодишта. 

 

Kадровски услови радa 
 

а) стручна спрема 

 

Табела: Степен стручне спреме и занимање запослених 

Р. бр. Презиме и име Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

1. Илић Александра VII Директорка школе 

2. Миливојевић Весна VII Наставница француског језика 

3. Копривица Мишо VII Наставник француског језика 

4. Нешић Милица VII Наставник немачког језика 

5. Станишић Данијел VII Наставник енглеског језика 

6. Стојиловић Сања VII Наставница енглеског језика 

7. Дабижљевић Витеза VII Наставница српског језика и књижевности 

8. Николић Николета VII Наставница српског језика и књижевности 

9. Матић Милица VII Наставница српског језика и књижевности 
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10. Лукић Томица VII Наставник физичког васпитања 

11. Ђукић Милан VII Наставник физичког васпитања 

12. Игор Сих VII Наставник физичког васпитања 

13. Обрадовић Бобан VII Наставник физичког васпитања 

14. Биочанин Биљана VII Наставница математике 

15. Павловић Драгана VII Наставница историје 

16, Миловановић Марко VII Наставник рачунарства и информатике 

17. Арсић Дејан VII Наставник рачунарства и математике 

18 Петровић Дејан VII Наставник рачунарства и математике 

19. Ковачевић Светлана VII Наставница економске групе предмета 

20. Шиљић Александра VII Наставница економске групе предмета 

21 Јанковић Зорица VII Наставница физике 

22 Шкорић Снежана VII Наставница хемије 

23 Милетић Јасмина VII/1 Наставлица ликовне културе 

24. Дамјановић Станислав VII Насатвник музичке уметности 

25. Станисављевић  Горан VI Наставник угоститељске групе  предмета 

26. Иванов Лазар VI Наставник угоститељске групе предмета 

27. Милорадовић Александар VII Наставник правне групе предмета 

28. Стојковић Лидија VII Наставница психологије 

29. Миланов Марија VII Наставница економске групе предмета 

30. Коларевић Весна VII Наставница економске групе предмета 

31. Миловановић Ивана VII Наставница економске групе предмета 

32. Петковић Сања VII Наставница економске групе предмета 

33. Петровић Жаклина VII Наставница економске групе предмета 

34. Стошић Оливера VII Наставница економске групе предмета 

35 Илић Марија VII Наставница економске групе предмета 

36. Спасојевић Сања VII Наставница социологије са правима 

грађана 

37 Ивковић Мира VII Наставница биологије 

38. Мирчић Гордана VII Наставница географије 

39 Михајловић Јелена VII Наставник географије 

40 Јовчић – Дамјановић Сузана VII Наставница историје 

41. Николић  Наталија VII Наставница историје 

42. Денчић Далибор VI Наставник куварства и практичне наставе 

43. Милосављевић Невенка V Наставница куварства и практичне наставе 

44. Ранчић Биљана V Наставница куварства и практичне наставе 

45. Рашковић Мирјана V Наставница куварства и практичне наставе 

46. Тодоровић Бранко VII Наставник верске наставе 

47. Рајковић Горан VI Наставник верске наставе 

48. Столић Сања VII Наставница здравствене културе 

49 Пириватрић Сања VI Наставница послатичарства 

50. Златковић Мима VII Наставница економске групе предмета 

51. Милосављевић Александра VII Наставница биологије и екологије 

52. Бојић Мирјана VII Наставница историје 

53. Станковић Млађан VI Наставник куварства и практичне наставе 

54. Јоцић Радован VII Наставник правне  групе предмета 

55. Узелац Сузана VII Наставница  социологије и устава и права 

56. Јанковић Игор VII Наставник филозофије и логике 

57 Марковић Светлана VI Наставница куварства 

58. Лакић Горица VI Наставница посластичарства -замена 

 

59. Радовановић Вања VII Секретар  школе 
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60. Павловић Сања VII Стручни сарадник - психолог 

61. Рајић Драгана IV Референт за правне, кадровске и 

административне послове 

62. Дојчиновић Драгана VII Шеф рачуноводства 

63. Филиповић Лазић Славица VII Организаторка практичне наставе 

64. Стојковић Ђорђе III Домар/мајстор одржавања 

65. Петковић Милка ОШ Радница на одржавању хигијене - 

чистачица 

66. Главоњић-Војиновић 

Мирјана 

ОШ Радница на одржавању хигијене - 

чистачица 

67. Ђуричић Милка ОШ Радница на одржавању хигијене - 

чистачица 

68. Дојчиновић Јасмина ОШ Радница на одржавању хигијене - 

чистачица 

69. Зарић  Иванка ОШ Радница на одржавању хигијене-чистачица 

70. Лучић Драгица ОШ Радница на одржавању хигијене - 

чистачица 

 

 

Промена календара блок наставе, практичне наставе и 
професионалне пракса 

 

На предлог стручних већа, утврђен је Распоред блок наставе и професионалне праксе  

ученика образовних  профила Кувар, Конобар и Посластичар . Услед промене Календара 

образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, дошло је до измена 

термина реализације блок наставе, за период од 18.12.2020. до 31.12.2020. године. 

На предлог стручних већа, за ову школску годину благовремено је утврђен  и  

Распоред блок наставе и професионалне праксе  ученика образовних  профила Финансијски 

администратор, Туристичко-хотелијерски техничар , Туристички техничар и Техничар 

обезбеђења.  Овај распоред претрпео је измене,  на предлог Стручног већа  за економску 

групу предмета и предмете из области туризма, као и  услед промене Календара образовно-

васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину.  

 

На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ученици су 

крајем новембра прешли  на наставу на даљину, коју су на тај начин реализовали до краја 

првог полугодишта. 
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Сарадња са привредним субјектима 
 

 

Током ове школске године настављена је сарадња са општинском организацијом 

Црвеног крста, преко Народне кухиње, у оквиру које,  свакодневно, радним данима ,наши 

ученици и запослени припремају храну за социјално најугроженије становнике Велике 

Плане. 

У периоду у коме је настава реализована по комбинованом моделу, група ученика , 

образовног профила кувар, у оквиру реализације вежби,практичне и блок наставе , обављала 

је и део послова око припреме оброка у оквиру Народне кухиње. Преласком ученика на 

реализацију часова по моделу наставе на даљину, послове припреме оброка корисницима 

Народне кухиње обављали су наставници куварства. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

Школа је у школској 2020/2021. години наставу реализовала у две смене. Због 

епидемиолошке ситуације настава се одвијала по комбинованом моделу (2 групе ученика), а 

часови су трајали 30 минута. У преподневној смени настава је почињала у 7 сати и 30 

минута, а у поподневној смени у 13 сати и 30 минута. У истој школској згради, у супротној 

смени, наставу је реализовала и Техничка школа „Никола Тесла“. Школа је за реализацију 

наставе, поред основне зграде, која се дели са ТШ „Никола Тесла“, користила и добро 

опремљен кабинет за куварство и школски ресторан. Постоји и посебан део за реализацију 

практичног дела наставе за Туристичке техничаре – „етно учионица“, адаптирана зграда иза 

Гимназије. Фискултурна сала школе се реновирала и сређивала тако да није коришћена. За 

реализацију редовне наставе школа користиле су се и две учионице Гимназије. У оквиру 

школе постоји и школска библиотека коју заједно користе ученици све три наведене школе. 

Током децембра месеца односно од  30. новембра 2020. до 18.12.2020. године настава се 

реализовала онлајн. Најчешће коришћена платформа је била гугл учионица, али и вибер, зум, 

мејл, месенџер, телефон. 

У свим просторијама наше школе примењиване су  све  прописане епидемиолошке 

мере, ради спречавање ширења вируса  Ковид 19. 
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Сатница звоњења 

 

Преподневна смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поподневна смена 

 

Час 30 минута одмор 

од 1330 до 1400 5 

од 1405 до 1435 15 

од 1450 до 1520 5 

од 1525 до 1555 10 

од 1605 до 1635 5 

од 1640 до 1710 5 

од 1715 до 1745 / 

 

 

 

 

 

 

Час 30 минута одмор 

од 0730 до 0800 5 

од 0805 до 0835 15 

од 0850 до 0920 5 

од 0925 до 0955 10 

од 1005 до 1035 5 

од 1040 до 1110 5 

од 1115 до 1145 / 
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За ученике који вежбе, практичну  и блок наставу обављају у школским радионицама 

( ресторану са кухињом и у кабинету куварства 2 ) , утврђена је Сатница звоњења. 

 

САТНИЦА  ЗВОЊЕЊА 

- кабинети куварства, посластичарства и услуживања- 

                         Преподневна смена                                                                       Поподневна 

смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час Временски 

период 

Одмор  Час Временски 

период 

Одмор 

 Од 0730 до 0800    Од 1300 до 

1330 

 

1. Од 0800 до 0830 5  1. Од 1330 до 

1400 

5 

2. Од 0835 до 0905 30  2. Од 1405 до 

1435 

30 

3 Од 0935 до 1005 5  3 Од 1505 до 

1535 

5 

4. Од 1010 до 1040 10  4. Од 1540 до 

1610 

10 

5. Од 1050 до 1120 5  5. Од 1620 до 

1650 

5 

6. Од 1125 до 1155 5  6. Од 1655 до 

1725 

5 

7. Од 1200 до 1230   7. Од 1730 до 

1800 
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Анализа успеха и дисциплине ученика 
 

Анализом успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта обухваћено је 

свих 18 одељења  са укупно 473 ученика – 324   женског и 149 мушког пола. Један ученик 

више у односу на прошлу школску годину. 

       

Анализа успеха 

 

Позитиван успех остварило 461  ученика што је 97,46%. 

 

Број ученика који су завршили са одличним успехом је 141 или 30%. 

Врло добар успех има 215 или 45% ученика. 

Добар успех је постигло 108 ученика или 23%. 

Довољан успех има 4 ученика или 0,84%. 

Један ученик је неоцењен из предмета ликовна култура због одлагања испита због болести. 

 

Са недовољним успехом 4 ученика што је 0,85%. Ученици који понављају разред су из 

одељења 1/2 ,2/2 и 3/3. 

 

Од четри ученика образовног профила туристички техничар који су полагали теоријски део 

матурског испита један ученик је положио. 

 

Ученица генерације је Татјана Стојковић. 

 

Средња оцена свих одељења је 3,93. По одељењима највишу средњу оцену има 4/1 – 4,51; 

3/2-4,37 и 4/3 – 4,31. 

 

У поређењу са прошлом школском годином средња оцена је мања за 1. Расподела успеха 

ученика је иста,највише ученика са одличним и врло добрим успехом, с тим да је мало маањи 

проценат одличних а већи проценар врло добрих ученика.  На крају 2020/21. године постоје 

ученици који су недовљни и понављају разред за разлику од претходне шк.годин када их није 

било. 
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Анализа владања 

 

Од укупног броја ученика у школи са примерно оцењеним владањем има 431  или 

91%  ученика. Врло добро владање има 22 ученика или 4,65% . Добро владање има 14 

ученика или 3%, а 4 ученика има довољно владање што је 0,85%. 

 

Број изостанака је следећи: оправданих има 34536  (73 по ученику), неоправданих  

1281 (2,7 по ученику) тако да је укупан број 35 817 (75,7 по ученику).  

 

У поређењу владањем ученика на крају претходне школске године примерно владање 

има већи број ученика и то за 6%, тако да су остале оцне из владања мање заступљене на 

крају ове школске године.Укупан број изостанака је много мањи, за 20 по ученику.  

 

                   Такмичења ученика 
 

Време 

реализације 

НАЗИВ И ВРСТА 

ТАКМИЧЕЊА 

Носиоци активности Постигнуће и место 

реализације 

Октобар 

2020.године 

6. Сајам Тимова за КВИС 

 

 

наставник Оливера 

Стошић и чланови 

Тима за КВИС 

3 место онлајн 

Новембар 

2020.године 

„Социјална предузећа за развој 

потенцијала младих“организација 

Лимитлес 

 

наставник Сања 

Петковић и Александра 

Шиљић, ученице 

4.разреда финансијски 

администратор 

3 место компанија 

“Dog closet” 

5 место компанија 

“Кутак здравља“ 

1.полугодиште „Пословни изазов централне 

Србије“ Достигнућа младих у 

Србији 

 

наставник Сања 

Петковић, Оливера 

Стошић и Жаклина 

Петровић и ученици 

Учешће, захвалнице 

Прво 

полугодиште 

Пројекат „Ученичка компанија“, 

Достигнућа младих у Србији 

Наставник Сања 

Петковић, ученици 3-2 

Учешће, сертификати 

Новембар 

2020. 

„Стиховизија“ рецитовање 

стихова на страним језицима 

наставник Весна 

Миливојевић, ученица 

1/2 

 

Пласман у финале, 

специјална награда 

жирија за одлично 

владање француским 

језиком, онлајн 
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Новембар 

2020. 

Ликовни конкурс у оквиру 

пројекта „Најјаче против насиља“ 

шк.психолог Сања 

Павловић, ученици 3/1 

Тијана Вучковић и 

Валентина Милић 

Радови изабрани за 

календар 2021. 

године и ученици 

награђени  

пригодним наградама 

Новембар 

2020. 

Окружно такмичење у стони 

тенису 

Наставник  Прво место на 

окружном такмичењу 

Мај 2020. Такмичење из предмета 

Агенцијско и холтелијерско 

пословање 

Наставник Марија 

Илић 

Прво место на 

републичком 

такмичењу 

Април 2021. Такмичење „Пословни изазов“  

Достигнућа младих у Србији 

Наставник Сања 

Петковић и  ученици  

3-2 

учешће 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНИХ ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ: ДОДАТНИ РАД, ДОПУНСКИ РАД, СЕКЦИЈЕ И 
ПРИПРЕМНИ РАД 

 
Током школске године 2020/2021. ваннаставне активности нису реализоване због 

епидемиолошке ситуације. На основу упутстава Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о 40 часовној структури радне недеље наставника, горе поменуте 

активности нису планиране. 

Консултације са ученицима одвијале су се у просторијама школе у времену од 12.00h до 

13.15h. Часови консултација су уписани у књигу евиденције за консултације између ученика 

и наставника.  

У другом полугодишту одржано је укупно 161 час припремне наставе из предмета: 

Куварство, Посластичарство, Услуживање, Ликовна култура и уметност, Српски језик и 

књижевност, Историја, Француски језик, Пословна економија, Финансијско пословање, 

Агенцијско и хотелијерско пословање.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

Извештај о раду органа управљања: Школског Одбора 

 

Време 

Реализације 

Активности/теме Носиоци активности 
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11.09.2020. - Усвојен је извештај о раду директора 

школе за школску 2019/2020 .годину 

- Усвојен је извештај о реализацији 

Годишњег плана рада Школе за школску 

2019/2020.годину. 

- Донет Годишњи план рада Школе за  

школску 2020/2021.годину. 

- Утврђен  предлог финансијског плана за 

припрему буџета Републике Србије   за 

2021.годину. 

- Усвојен  извештај   о стручном 

усавршавању запослених ЕУШ „Вук 

Караџић“у Великој Плани. 

- Донет план стручног усавршавања 

запослених ЕУШ „Вук Караџић“у 

Великој Плани. 

- Усвојен извештај о вредновању и 

самовредновању у школској 

2019/2020.години. 

- Именовани су  чланови стручног актива 

за Развојно планирање у следећем 

саставу. 

- Дата је сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији послова 

(радних места) Економско-угоститељске 

школе „Вук Караџић“ у Великој Плани. 

- Дата  је сагласност на Правилник о раду у 

ЕУШ „Вук Караџић“у Великој Плани 

- Донета је одлука о намени коришћења 

средстава прикупљених од родитеља. 

 

 

Чланови 

-директор 

-председник  ШО 

-школски психолог 

-секретар школе 

-председник 

синдиката 

-шеф рачуноводства 
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09.10.2020. - Усвајена  измена Финансијског плана  за 

2020.годину. 

- Донета   измена Плана јавних набавки  за 

2020.годину. 

- Донет Анекс Школског програма ЕУШ 

„Вук Караџић“ у Великој Плани. 

- Донета  измена Годишњег плана рада 

Школе за школску 2020/2021. годину. 

- Донета Правила  понашања у ЕУШ „Вук 

Караџић“ у Великој Плани. 

- Донета измена и допуна Правилника о 

проширеној делатности –пружање 

угоститељских услуга у ресторану и 

кухињи Економско-угоститељске школе 

„Вук Караџић“ у Великој Плани. 

 

 

 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

22.10.2020. - Донета  измена Годишњег плана рада 

Школе за школску 2020/2021.годину. 

- Усвојена је допуна Правилника о 

организацији и спровођењу испита у 

ЕУШ „Вук Караџић“ у Великој Плани. 

 

Седница је одржана 

телефонским путем 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

 

12.11.2020. - Дата је сагласност на измени Правилника 

о организацији и систематизацији послова 

(радних места) Економско-угоститељске 

школе „Вук Караџић“ у Великој Плани. 

-Донета  измена Годишњег плана рада Школе за 

школску 2020/2021. годину. 

-Донет  правилник  о броју чланова саставу и 

начину образовања комисије за избор 

директора у ЕУШ  „Вук Караџић“ у 

Великој Плани. 

-Донета измена Финансијског плана  за  

2020.годину. 

-Донета  измена Плана набавки  за 

2020.годину. 

 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 
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19.11.2020. - Донет правилник заштите од пожара у ЕУШ „ 

Вук Караџић „ Велика Плана. 

- Донет програм обуке запослених радника из 

области заштите од пожара у ЕУШ“ Вук 

Караџић“ Велика Плана. 

Седница је одржана 

телефонским путем 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

17.12.2020. - Верификација члана Школског Одбора, 

- Избор заменика председника Школског 

одбора 

- Донета измена и  Годишњег плана рада 

Школе за школску 2020/2021. годину 

- Донета допуна  Анекса Школског 

програма ЕУШ „Вук Караџић“ у Великој 

Плани. 

 

 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

 

11.01.2020. 

 

 

 

- Упознавање Школског одбора са 

обавештењем директора школе бр.15 од 

08.01.2021.године. 

Седница је одржана 

телефонским путем  

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

21.01.2021. - Донет је Финансијки план за 2021.годину 

- Донет је Правилник о ближем уређењу  

планирања набавки, спровођења поступка 

набавки и праћења извршења уговора о 

набавкама у ЕУШ „Вук Караџић“ у Великој 

Плани 

- Доноси се измена и допуна Годишњег плана 

рада школе за школску 2020/2021.годину 

- Предлог плана уписа за школску 2021/2022. 

годину 

- директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

 

29.01.2021. - Донет  План набавки  за 2021.годину 

- Усвајен  извештај о реализацији Годишњег 

плана рада школе на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021.године. 

- Усвајен  извештај Централне пописне 

комисије о годишњем попису имовине и 

обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године   

- Oтписана су средства у свему према 

предлогу Централне пописне комисије 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 
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25.02.2021. - Усвојен је Финансијски извештај (годишњи 

обрачун) о пословању Школе за 2020.годину. 

- Донета је измена и допуна Годишњег плана 

рада Школе за школску 2020/2021.годину. 

- Донета је одлука о расписивању конкурса за 

избор директора школе 

- Утврђен је текст конкурса за избор директора 

Школе 

- Донета је одлука о именовању је Конкурсне 

комисије за избор директора школе  

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

-шеф рачуноводства 

-пред.синдиката 

 

 

11.03.2021. 

- Усвојен је шестомесечни извештај директора 

Школе о своме раду и раду установе у 

школској 2020/2021.години; 

- Упознавање са записником просветног 

инспектора о ванредном инспекцијском 

надзору у Школи  

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

-шеф рачуноводства 

-пред.синдиката 

12.04.2021. - Образложена је листа кандидата који 

испуњавају услове за избор директора Школе 

- Донета је одлука о утврђивању предлога за 

избор директора школе 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

17.05.2021. - Донета одлука о измени Финансијког плана 

за 2021.годину; 

- Донета одлука о измени Плана набавки за 

2021. годину; 

- Донета је одлука о допуни Годишњег плана 

рада Школе за школску 2020/2021. годину 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

03.06.2021. 

 

- Упознавање са Решењем Министра просвете 

науке и технолошког развоја о именовању 

директора Економско-угоститељске школе 

„Вук Караџић бр.119-01-00277/2021-03 год. 

И доношење Решења о премештају 

Александре Илић на радно место директора 

школе. 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 
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Извештај о раду Савета родитеља 
 

Председник Савета родитеља 

Стевица Живојиновић 

Чланови Савета родитеља 

Мирјана Донић Слађана Милосављевић 

Драгана Јовановић Јелена Перић 

Биљана Стојковић Јасмина Тодоровић 

Катарина Живадиновић Стевица Живојиновић 

Јулијана Спахић Наташа Барјактаревић 

18.06.2021. - Анализа успеха и дисциплине ученика 

завршних разреда на крају другог 

полугодишта школске 2020/2021.године; 

-  Донета је одлука  о износима награде 

ученицима у школској 2020/2021.години; 

-  Донета одлука о измени Финансијког плана 

за 2021.годину, 

- Донета одлука о измени Плана набавки за 

2021. годину; 

- Донета је  одлука о именовању Комисије за 

утврђивање запослених за чијим је радом 

престала потреба за пуним или непуним 

радним временом 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

29.06.2021. - Донет је Школски програм за период од 

2021-2025.године, 

-  Донета одлука о измени Финансијког плана 

за 2021.годину, 

- Донета одлука о измени Плана набавки за 

2021. годину;  

- Анализа успеха и дисциплине ученика 

незавршних разреда на крају другог 

полугодишта школске 2020/2021.године, 

- Донета је одлука где се утврђује да Развојни 

план ЕУШ“Вук Караџић“ у Великој Плани, 

важи од школске 2017/2018 до 2021/2022. 

закључно са 31.08.2022. године. 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

12.07.2021. - Упознавање са Записником о ванредном 

инспекцијском надзору над радом 

Економско-угоститељске школе „Вук 

Караџић“ Велика Плана, број: 614-02-00834-

2021-12 од 25.06.2021. године 

-директор 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 
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Јелица Миладиновић Данијела Петковић 

Даниел Ранковић Ивана Андријевић 

Наташа Стојковић Предраг Трујић 

Мирјана Ђорђевић Дејан Ђокић 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број 

састанака 

Носиоци 

активности 
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8. 9. 2020. I 

1. Конституисање Савета родитеља и 

избор председника и заменика 

председника Савета; 

2. Упознавање нових чланова са 

Пословником о раду Савета 

родитеља; 

3. Разматрање Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/2020. годину;  

4. Разматрање Извештаја о вредновању 

и самовредновању у школској 

2019/2020. годину; 

5. Разматрање Извештаја директора 

школе о своме раду и раду установе; 

6. Разматрање  Годишњег плана рада 

школе за 2020/2021. годину; 

7. Организација наставе и других облика 

образовно-васпитно града; 

8. Примена онлајн наставе у посебним 

условима рада школе и улога 

родитеља из Савета родитеља; 

9. Опремљеност школе за почетак нове 

школске године; 

10. Избор представника из Савета 

родитеља за члана Школског одбора 

из реда родитеља ученика; 

11. Избор представника из Савета 

родитеља за: 

- члана Тима за заштиту од 

дискриминације,  насиља, 

злостављања и занемаривања; 

- члана Тима за маркетинг;  

- члана Тима за самовредновање 

квалитета рада школе; 

- члана Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе; 

- члана за Стручни актив за школско 

развојно планирање; 

12. Осигурање ученика; 

13. COVID19- примена превентивних 

мера за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести; 

14. Упознавање са новим Правилником о 

протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање; 

15. Разматрање висине и структуре 

ђачког динара и 

16. Разно. 

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

школски 

психолог, 

директорка 

школе, 

координаторка 

Савета родитеља, 

секретарка 

школе. 
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20. 11. 2020.  

II 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице; 

2. Анализа успеха и владања ученика 

на крају првог класификационог 

периода у школској 2020/2021. 

години ;  

3. Дисциплина ученика на крају 

првог класификационог периода у 

школској 2020/2021. години ;  

4. Мере заштите и безбедности 

ученика 

5. Разно. 

 

 

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

професор Милан 

Ђукић и 

координаторка 

Савета родитеља. 

28. 1. 2021. III 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице; 

2. Разматрање Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада 

школе на крају певог полугодишта 

школске 2020/2021. године; 

3. COVID-19 Примена превентивних 

мера за спречавање појава и 

ширања епидемије и заразне 

болести и  

4. Разно. 

 

 

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

директорка 

школе, психолог 

школе и 

координаторка 

Савета родитеља 
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8. 3. 2021. IV 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице; 

2. Анализа успеха и владања ученика 

на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021.године; 

3. Разматрање шестомесечног 

Извештаја директора Школе о 

свом раду и раду установе у 

школској 2020/2021. године; 

4. Упознавање са Записником 

просветног инспектора о 

ванредном инспекцијском надзору 

у Школи, под бр. 614-02-

01409/2020-12; 

5. Разматрање мера за осигурање 

квалитета и унапређење 

образовно-васпитног рада; 

6. Намена и коришћење средстава 

остварених из проширене 

делатности Школе; 

7. Разно. 

  

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

психолог школе 

и координаторка 

Савета родитеља 

4. 6. 2021. V 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице; 

2. Организација матурског и 

завршног испита; 

3. Организација матурске вечери; 

4. Разматрање висине и структуре 

ђачког динара за школску 

2021/2022.годину 

5. Разно. 

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

директорка 

школе и 

координаторка 

Савета родитеља 
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25. 6. 2021. VI 

1. Разматрање и давање мишљења о 

предлогу Школског програма 

ЕУШ ,,Вук Караџић“, Велика 

Плана за период од 2021. до 2025. 

године 

Састанак 

одржан 

телефонским 

путем 

Чланови Савета 

родитеља и 

координаторка 

Савета родитеља 

12. 7. 2021. VII 

1. Упознавање са Записником о 

ванредном инспекцијском надзору 

над радом Економско-

угоститељске школе ,,Вук 

Караџић” из Велике Плане, број: 

614-02-00834-2021-12 од 

25.06.2021.године; 

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

директорка 

школе, 

секретарка 

школе 

 

 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума 
 

Чланови Педагошког колегијума: 

Руководилац: Александра Илић – директорка школе 

Сања Павловић – стручни сарадник школе 

Бобан Обрадовић– председник Стручног већа 

за Физичку културу 

Бранко Тодоровић – председник Стручног 

већа за област предмета који нису 

обухваћени другим стручним већем 

Николета Николић - председник Стручног већа 

за Српски језик и књижевност, Ликовну 

културу и Музичку уметност 

Сања Стојиловић – председник Стручног 

већа за стране језике 

Млађан Станковић – председник Стручног 

већа за стручну групу предмета из области  

угоститељства 

Зорица Јанковић - председник Стручног 

већа за Хемију, Физику, Биологију и 

Географију 

Мима Златковић – председник Стручног већа 

економске групе предмета и предмете из 

области туризма 

Биљана Биочанин - председник Стручног 

већа за предмете Математика и Рачунарство 

и информатика 

Биљана Биочанин-председник Стручног актива 

за школско развојно планирање 

Радован Јоцић-председник Стручног актива 

за  развој школског програма 

Лидија Стојковић-координатор Тима за 

појачан васпитни рад 

Милица Матић-координатор Тима за заштиу 

ученика од дискриминације, 

насиља,злостављања и занемаривања 

Милан Ђукић - координатор Тима за 

безбедност 

Марија Илић- координатор Тима за 

маркетинг 
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Сања Петковић- координатор Тима за пројекте Дејан Петровић- координатор Тима за 

пружање подршке наставницима у 

коришћењу есдневника 

Светлана Ковачевић- координатор Тима за 

самовредновање 

Данијел Станишић- координатор Тима за 

међупредметне компетенције и 

предузетништво 

Оливера Стошић- координатор Тима за 

каријерно вођење и саветовање 

 

 

Педагошки колегијум је у току школске 2020/2021. одржао 11 састанка са следећим дневним 

редом. Записници са свих састанака постоје у посебној свесци евиденције. Записничар је 

школски психолог Сања Павловић. 

 

 

Датум 

 

Активности/теме Носиоци 

активности 

14.09.2020. 1. Седница Педагошког колегијума 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. План рада Педагошког колегијума 

3. Конституисање чланова Педагошког колегијума 

4. План стручног усавршавања 

5. Организација рада стручних органа школе 

6. Текућа питања 

Чланови 

Колегијума 

одсутан 

наст.Обрадовић 

Бобан 

 

23.10.2020. 2. Седница Педагошког колегијума 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Распоред писаних провера знања за 1.полугодиште 

шк.2020/21. године 

3. Рад стручних већа и актива 

4. Проблеми кабинетске наставе 

5. Припреме око плана уписа за шк. 2021/22. годину 

6. Усвајање критеријума оцењивања за онлајн наставу 

за стручно веће физичко васпитање 

7. Текућа питања 

Чланови 

Колегијума 

одсутан 

наст.Обрадовић 

Бобан 
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02.12.2020. 3. Седница Педагошког колегијума (онлајн, преко 

платформе вибер) 

Дневни ред: 

1.Предлог и усвајање оперативног плана рада школе у 

посебним условима за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Ковид-19 за период од 30.11. до 

18.12. 2020. године на основу дописа Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја број 611-00-

00360/2/2020-03 од 27.11.2020. године 

1. Рад стручних већа и актива – извештаји 

2. Реализација Развојног плана установе 

3. Припрема седница  НВ 

4. Анализа васпитно образовног рада на крају 

1.кл.периода 

5. Разматрање проблема оцењивања и иновативни 

приступ 

6. Коначни план уписа за наредну шк.годину 

7. Планирање активности за месец јануар 

Чланови 

Колегијума 

22.12.2020. 4. Седница Педагошког колегијума (онлајн, преко 

платформе вибер) 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходна два сасатнка 

2. Координација нових кадрова и менторски рад 

3. Реализација Развојног плана установе 

4. Предлог мера за побољшање рада 

5. Разматрање проблема оцењивања и иновативни 

приступ 

6. Коначни план уписа за наредну шк.годину 

7. Извештај и анализа рада стручних већа 

8. Усвајање ИОП планова за 1.полугодиште 

9. Планирање активности за месец јануар 

10. Организација седнице Наставничког већа поводом 

завшетка 1. полугодишта 

 

 

Чланови 

колегијума 
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12.01.2021. 5. Седница Педагошког колегијума 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Преглед и комплетирање педагошке документације 

3. Извештај већа о посећеним стручним 

семинарима(вебинари) 

4. Доношење мера побољшања успеха и дисциплине 

ученика 

5. Разно 

Чланови 

колегијума 

Одсутни:Радован 

Јоцић, Бобан 

Обрадовић, 

Бранко 

Тодоровић 

08.02.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Финансијскосагледавање рада школе 

3. Допуњавање школских учила 

4. Доношење одлуке о даљој примени ИОПа 

5. Препорука одељењском већу распореда писмених 

провера дужих од 15 минута 

6. Текућа питања 

Одсутни: Бобан 

Обрадовић, 

Бранко 

Тодоровић 

11.03.2021. 1. Предлог и усвајање оперативног плана рада школе у 

посебним условима за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада по посебном програму за 

рад у условима пандемије вируса Ковид-19 за период 

од 08.03.2021. године на основу дописа 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 611-00-00360/4/2020-03 од 08.03.2021. године 

2. Такмичења ученика 

3. Рад Тима за маркетинг уписа ученика 

4. Анализа огледних часова 

5. Текућа питања 

Одсутни: Бобан 

Обрадовић 

22.04.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Рад Тима за меркетинг 

3. Извештај о такмичењима ученика 

4. Планирање прославе Дана школе 

5. Предлог оперативног плана рада школе у 

посебним условима за период од 19.04.2021.до 

22.06.2021. године 

6. Текућа питања 

Одсутни: 

Радован Јоцић, 

Данијел 

Станишић,Лидија 

Стојковић, Сања 

Павловић 



 28 
 

08.06.2021. 1. План рада за јун месец 

2. Прослава Дана школе 

3. Припреме за матурско вече 

4. Усвајање ИОП планова за ученике који 

полажу завршни и матурски испит 

5. Текућа питања 

Одсутни: Лидија 

Стојковић 

14.06.2021. 1. Усвајање записника са претходна два састанка 

2. Предлог поделе часова на нивоу стручних већа 

(изборни предмети) 

3. Усвајање плана надокнаде часова  за наставни 

предмет георафија, туристичка 

географија, и изборни предмет-

географија културе 

4. Текућа питања 

Одсутни:Лидија 

Стојковић, 

Оливера Стошић, 

Бобан Обрадовић 

01.07.2021. 1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Одређивање комисија за упис ученика у први 

разред 

3. Извештај и анализа рада стручних већа 

4. Предлог поделе часова на нивоу стручних 

већа 

5. Усвајање вредновања ИОПа за ученике који 

су полагали завршни и матурски 

испит 

6. Разно 

Одсутни:Лидија 

Стојковић, 

Мађан Станковић 

24.08.2021. 1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Пеглед уписа ученика 

3. Припремање за наредну школску годину-

кадровска, материјално-техничка и 

организациона припрема 

4. Организација и реализација поправних испита 

5. Текућа питања 

Одсутни:Мима 

Златковић 
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Извештај о раду наставничког већа 
 

 

 Током школске 2020/2021.године на седницама НВ разматрана су многа питања, а од 

главних школских активности, које су обележиле протеклу  школску годину , издвојио бих: 

 

 СЕПТЕМБАР 2020.г. 

 - Утврђен је план стручног усавршавања наставника  

- Разматран је извештај директора школе 

- Разматран је  Годишњи план рада школе 

-Упознавање Наставничког већа са пројектом „Образовање, карта за бољу будућност“ 

 

ОКТОБАР 2020 .г. 

- Разматран је комбиновани модел наставе за први класификациони период 

 

НОВЕМБАР 2020.г. 

             - Анализиран је успех ученика на крају првог класификационог периода 

 -Анализирана је сарадња школе са друштвеном средином 

 

ДЕЦЕМБАР 2020.г. 

 - Усвојен је  нов Оперативни план услед промене модела наставе-прелазак на онлајн   

               наставу 

- Разматран је план уписа за  школску  2021/2022.годину 

- Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта 

 

ЈАНУАР 2021.г. 

- Разматран је извештај  о реализацији Годишњег плана рада школе 

 

 

МАРТ 2021.г 

 -     Разматран је извештај директора школе о свом раду и раду установе 

- Усвојен је  оперативи плана рада школе у посебним условима за реализацију  и 

организацију образовно васпитног рада по посебном програму за рад у условима 

пандемије вируса Covid 19,  за период од 8.3.2021.године. 



 30 
 

 

АПРИЛ 2021.г. 

 -Дато је мишљење  Наставничког већа о кандидатима за избор директора школе 

 - Анализиран је успех учаника на крају трећег класификационог периода 

 - Усвојен је оперативни  план рада школе у посебним условима за период од 

19.4.2021. до   

                22.6.2021.године 

 

Мај 2021.г.. 

- Планирано  је обележавање  Дана школе у Центру културе „Масука“ у Великој 

Плани 

 

ЈУН 2021.г. 

 -Изабран је ученик генерације 

 - Утврђен је  предлог о ученицима носиоцима Вукове дипломе 

 - Анализиран је успех улчника на крају другог полугодишта 

 

АВГУСТ 2021.г 

 -Изабране су одељенске старешине и председници стручних већа и актива. 

 

  У току школске 2020/2021.године одржано је 18 седница наставничког већа  редовно и у 

континуитету. 

 

Одељењска већа 
 

Седнице одељењских већа су одржаване ради утврђивања успеха и дисциплине ученика, као 

и ради решавања актуелних проблема, као и пружања подршке ученицима.  У просеку је у 

сваком одељењу одржано 6 седница, а неке су реализоване преко платформе вибер. 

Записници се налазе у есдневнику. 

 

 

 Састанци одељењских старешина 
 

Одржана су два састанка на којима је дневни ред био коришћење гугл учионице , 

организација наставе у 2.полугодишту школске 2020/21. године и вођење педагошке 

документације. Записници су вођени и налазе се у шкослкој документацији. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ШКОЛСКА  

2020/2021. ГОДИНА. 

Чланови: Директор школе Александра Илић, школски психолог Сања Павловић,  Витеза 

Дабижљевић, Николета Николић, Милица Матић, Мирјана Рашковић, Лазар Иванов, Жаклина 

Петровић, Оливера Стошић, Светлана Ковачевић, Александар Милорадовић, Сања Петковић,   

Весна Миливојевић, Радован Јоцић, Александра Шиљић,Горан Станисављевић, Светлана 

Марковић, Далибор Денчић, Дејан Арсић, Мима Златковић. 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације 

и/или фонд часова 

Носиоци 

активности 

05.11.2020. Коришћење Гугл учионице. 

На састанку било је речи о коришћењу Гугл 

учионице. На ком су одељењске 

старешине упознале присутне са 

ситуацијом у њиховим одељењима.  

 

 

један састанак 

Директор, 

психолог и 

одељењске 

старешине 

15.01.2021. Организација наставе у 2.Полугодишту 

Вођење педагошке документације 

На састанку је било речи о организацији 

наставе, и о томе да одељењске старешине 

редовно ажурирају педагошку 

документацију. 

један састанак Директор, 

психолог и 

одељењске 

старешине 

26.01.2021. Израда Индивидуалног плана заштите 

На састанку одељењске старешине су 

упознате са садржајем обрасца 

Индивидуалног плана заштите и због чега 

је потребно његово састављање. 

један састанак 

 

Директор, 

психолог и 

одељењске 

старешине 
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15.06.2021. Припрема око матурске вечери 

Изборни предмети 

На састанку одељењске старешине 

завршних разреда упознате су са 

припремама око матурске вечери. 

Одељењске старешине су упознате са 

изборним предметима за све образовне 

профиле. 

један састанак 

 

Директор, 

психолог и 

одељењске 

старешине 

27.08.2021. Организација наставе за школску 

2021/2022. годину; 

Родитељски састанци; 

На овом састанку присутни су: одељењске 

старешине другог, трећег и четвртог 

разреда и одељењске старешине првог 

разреда-Коларевић Весна, Марија Илић, 

Биљана Биочанин, Млађан Станковић, 

Горан Станисављевић и Оливера Стошић 

која је одељењски старешина трећег 

разреда уместо Светлане Марковић. 

На састанку одељењске старешине 

упознате су са организацијом наставе за 

школску 2021/2022. годину, и датумима 

одржавања родитељских састанака.  

 

један састанак 

 

Директор, 

психолог и 

одељењске 

старешине   
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 
 

Извештај  реализованих активности 

Стручног већа за предмете који нису обухваћени другим стручним 
већем 
 

 

Председник Стручног већа 

Бранко Тодоровић 

Чланови Стручног већа 

1. Радован Јоцић 8. Сузана Узелац 

2. Александар Милорадовић 9. Игор Јанковић 

3. Сања Спасојевић 10. Горан Рајковић 

4. Јовчић-Дамјановић Сузана, 11. Сања Столић 

5. Мирјана Бојић 12. Наталија Вучићевић 

6. Драгана Павловић 13. Бранко Тодоровић 

7. Лидија Стојковић  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

септембар 1. Конституисање већа 

2. Упознавање са Годишњим планом 

рада 

3. Разматрање тока реализације наставе 

на даљину на почетку школске године 

Састанак, 

консултције 

Сви чланови 

већа 
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октобар 1. Разматрање плана стручног 

усавршавања 

2. Разматрање могућности представљања 

по једног 

огледног, угледног или корелационог 

часа 

3. Организација реализације додатне и 

допунске наставе и рада у секцијама 

4. Предлог наслова филмског конкурса у 

циљу сузбијања насиља, за месец 

фебруар 

Састанак, 

консултције 

Сви чланови 

већа 

новамебар 1. Анализа савладавања градива од 

старне ученика 

2. Анализа изостајања са наставе и 

ученичка активност у току наставе 

на даљину 

3. Анализа ученика на крају првог 

кавификационог периода 

Састанак, 

консултције 

Сви чланови 

већа 

децембар 1. Утврђивање предлога за план 

уписа уза наредну школскиу 

годину 

2. Разматрање тока реализације 

наставе на даљину и постигнућа 

ученика 

Састанак, 

консултције 

Сви чланови 

већа 

април 1. Анализа реализације ИОП-а и 

напредовање ученика у инклузији 

2. Учестовање у мерктеингу за упис 

ученика у први разред за наредну 

школску годину 

3. Анализа стручних семинара који 

су посетили неки од чланова 

Састанак, 

консултције 

Сви чланови 

већа 

мај 1. Договор око релизације матурских 

и завршних испита 

2. Договор око реализације 

финалних активности у завршним 

разредима 

3. Презентација наставе грађанског 

васпитања и верске наставе 

4. Обележавање Дана школе 

Састанак, 

консултције 

Сви чланови 

већа 
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јун 1. Анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта 

2. Анализа додатне, допунске и 

припремне наставе 

3. Самоевалуација и извештање о 

примени иновација у настави 

4. Анализа реализације образовно-

васпитних задатака, односно 

наставних планова и програма на 

крају другог полугодишта 

5. Предлог поделе предмета и часова 

на наставнике за наредну школску 

годину 

Састанак, 

консултције 

Сви чланови 

већа 

август 1. Коначан предлог поделе предмета 

и часова на наставнике за наредну 

ђколску годину 

2. План рада за наредну годину 

3. Давање предлога за председника 

Већа за наредну школску годину 

Седница Сви чланови 

већа 

 

Напомена: 

Због пандемије Коронавируса и измењеног школског календара одређени састанци 

планирани за месец јануар и фебруар нису су одражани. Остали састанци су реализовани у 

школи, уз максимално поштовање епидемиолошких мера заштите, а за одређене 

консултације овог већа коришћена је апликација Вибер. 

 

 

 

Извештај о  раду стручног већа за угоститељство 

Председник Стручног већа 

Млађан Станковић 

Чланови Стручног већа 

Биљана Ранчић Далибор Денчић 

Мирјана Рашковић Светлана Марковић 

Неневка Милосављевић Сања Пириватрић 

Горица Лакић Горан Станисављевић 

Лазар Иванов Предраг Перовић 

 

 



 36 
 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

8.9.2020. 

12:30h 

- Обављена набавка униформи за 

ученике прве године - профил 

конобар, кувар, посластичар 

- Одређени термини блок наставе 

- Набављене су потребне 

намирнице за вежбе, практичну и 

блок наставу 

- Генерално сређени кабинети за 

прихват нових ученика 

- Направљен план рада за огледне- 

угледне часове 

- Колеге су упознате са мерама 

превенције и заштите против 

корона вируса којих се морају 

придржавати на настави како 

наставници, тако и ученици 

- Представљен приручник за 

угоститељски смер који 

припремају наставници Лазар 

Иванов и Млађан Станковић 

- Набављен ситан инвентар за 

кабинет посластичарства 

- Одржани угледни часови из 

предмета Националне кухиње, на 

тему српске кухиње – часове 

одржали наставници куварства 

Светлана Марковић и Млађан 

Станковић у сарадњи са 

наставницом домаћинства из ОШ 

„Херој Радмила Шишковић“, 

Миленом Радивојевић 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 
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27.10.2020. 

12:30h 

- Одржан је огледни час из 

предмета Националне кухиње, на 

тему француске кухиње – час 

реализовала наставница Светлана 

Марковић у сарадњи са колегом 

Немањом Живковићем 

- Колегама је предочено да 

наставници куварства Светлана 

Марковић и Млађан Станковић 

припремају скрипте из куварства 

за све три године смера кувар, 

како би се олакшао рад како 

ученицима, тако и наставницима 

- Одлучено је да се практична 

настава у угоститељским 

објектима социјалних партнера 

не одржава, због тренутне 

епидемиолошке ситуације у 

земљи 

 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 

24.11.2020. 

12:30h 

- Набављене су намирнице за 

вежбе, практичну и блок наставу 

- Колегама је саопштено да је 

потребно донети предлог плана 

уписа за нову школску годину и 

након дискусије је закључено да 

постојећи план уписа не треба 

мењати 

- Постигнут је договор по питању 

унапређења маркетинга 

угоститељских профила и саме 

школе 

- Било је речи и о пројекту који 

школа организује у спомен 

трагично настрадалог ученика 

Стефана Филића 

 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 
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21.12.2020. 

14:00 h 

- Извршена је анализа рада 

стручног већа на крају првог 

полугодишта где је донесен 

закључак да су све активности 

планиране планом за ову 

школску годину спроведене, сем 

планираних посета које нису 

биле могуће услед пандемије 

корона вируса 

- Извршен је договор око пописа 

инвентара на крају школске 

године 

- Због одлуке министарства да се 

прво полугодиште заврши раније, 

планирани угледни час из 

Националних кухиња, на тему 

Кинеске кухиње је одложен за 

почетак другог полугодишта 

 

1 састанак on-line 

преко вибер 

групе актива 

Сви чланови 

актива 

25.1.2021. 

12:30 h 

- Дискутовано је на тему 

организације школске славе, где 

је донета одлука да се иста 

скромно обележи у кругу 

колачара и руководства због 

пандемије корона вируса 

- Колеге Лазар Иванов, Светлана 

Марковић и Млађан Станковић 

су обавестиле веће да је 

припрема скрипти за стручне 

предмете и даље у току, те да ће 

се накнадно одредити датум 

усвајања исте, након што веће 

литературу прегледа 

- Веће је договорило да се сачине 

листе неопходног инвентара и 

уређаја  

- Услед пандемије корона вируса и 

померања датума Сајма туризма 

и угоститељства, планиране 

посете сајму и хотелима нису 

одржане  

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 
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23.2.2021. 

12:30 h 

- Сачињене су листе са 

комбинацијама питања за 

завршни испит смера кувар, 

конобар и посластичар и исте 

окачене на огласним таблама у 

школама и кабинетима 

- Набављен је недостајући ситан 

инвентар за кабинете куварства, 

посластичарства и услуживања 

- Направљен је план организације 

око избора кандидата и 

практичне припреме ученика за 

предстојеће Републичко 

такмичење угоститеља у 

Суботици 

- Извршена је организација 

огледног часа на тему кинеске 

кухиње из предмета Националне 

кухиње 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 

31.3.2021. 

14:10 h 

- Извршена је организација 

санитарног прегледа за ученике 

смера конобар, кувар и 

посластичар као и за наставнике 

стручних предмета угоститељске 

струке 

- Дискутовано је на који начин 

наставници стручних предмета 

могу да побољшају маркетинг 

смера кувар, конобар и 

посластичар 

- Организована је закуска за 

запослене у школи поводом 

прославе 8.Марта 

- Донета је одлука да се припреме 

за Републичко такмичење у 

Суботици обуставе из разлога 

што је такмичење отказано и 

ученици су прешли на on-line 

наставу 

- Одржана је практично-показна 

вежба из Куварства на тему јела 

по поруџбини од говеђег филеа 

где је ученицима смера кувар и 

конобар презентовано како се 

говеђи филе обрађује и како се 

тартар бифтек припрема и 

сервира пред гостом 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 
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16.4.2021. 

18:00 h 

- Извршено је именовање чланова 

комисије за завршни испит смера 

кувар, конобар и посластичар 

- Договорен је начин израде плана 

припремне наставе за полагање 

завршног испита 

- Извршена је набавка потребних 

намирница за потребе вежби, 

практичне и припремне наставе 

- Планирана посета манифестацији 

„Тортијада“ у Јагодини није 

реализована из разлога јер је 

манифестација отказана услед 

пандемије корона вируса 

1 састанак on-line 

преко вибер 

групе актива 

Сви чланови 

актива 

13.5.2021. 

13:00 h 

- Извршена је набавка, припрема и 

послужење закуске поводом 

организације фестивала „Филић-

филмић“ која се одржавала у 

центру за културу 

- Извршена је провера исправности 

санитарних књижица за све 

ученике који полажу завршни 

испит 

- Веће је упознато са новом 

чланицом, колегиницом 

Александром Милосављевић која 

је ангажована као замена на 

месту трагично преминулог 

колеге Предрага Перовића 

- Веће је једногласно усвојило 

предложене чланове комисије за 

завршни испит из привреде и то: 

за куваре – Зоран Стевановић, за 

посластичаре – Бујар Бећири и за 

конобаре – Синиша Цветковић 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 
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3.6.2021. 

12:30 h 

- Извршена је припрема, транспорт 

и послужење закуске поводом 

организације дана касарне 

„Кнежевац“ у Раковици 

- Извршена је и усвојена анализа 

рада стручног већа у текућој 

школској години где је 

констатовано да су сви 

предвиђени планови већа 

остварени, изузев посета које 

нису биле могуће услед 

пандемије корона вируса 

- Организовано је чишћење 

канализације у кабинетима 

куварства, посластичарства и 

услуживања 

- Сачињене су групе ученика за 

полагање завршног испита и 

спискови окачени на огласним 

таблама у кабинетима 

- извршена је организација 

завршног испита која је протекла 

несметано и по плану 

- Чланови већа су учествовали на 

дводневном семинару „Изазови 

управљања људским ресурсима у 

сектору образовања“ у 

Аранђеловцу 

- Председник стручног већа је 

припремио кратак видео у циљу 

промовисања смера кувар и исти 

је објављен на инстаграм 

профилу школе 

- Колеге из већа су учествовале у 

упису ученика првог разреда 

смера конобар, посластичар и 

кувар 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 
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18.8.2021. 

11:00 h 

- Током анализе организације рада 

стручног већа угоститеља, дошло 

се до закључка да је веће одлично 

функционисало у датим условима 

током протекле школске године 

- Разматрало се о побољшању 

годишњег плана рада за стручно 

веће угоститеља 

- Разматрало се учешће на 

манифестацији „Роштиљијада“ у 

Лесковцу, где је донет закључак 

да ће се на истој учествовати 

уколико ситуација око корона 

вируса то дозволи 

- Извршена је прерасподела часова 

услед споразумног раскида 

уговора са колегиницом Сањом 

Пириватрић и отвореног 

трудничког боловања колегинице 

Светлане Марковић 

1 састанак у 

кабинету 

услуживања 

Сви чланови 

актива 

 

Напомена: планиране посете манифестацијама, локалним угоститељским објектима, 

месарама и  рибарницама нису одржане због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи 

услед пандемије корона вируса. 

 

Угледни часови из Националних кухиња на тему српске кухиње 
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Огледни час из Националних кухиња на тему француске кухиње 

 

 

 

 

 

 

Огледни час из Националних кухиња на тему кинеске кухиње 
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Практична вежба 3-5 из Куварства на тему јела по поруџбини од говеђег филеа 

 

 

 

Организација и послужење коктела поводом дана касарне „Кнежевац“ у Раковици 
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Дводневни семинар „Изазови управљања људским ресурсима у сектору образовања“ у 

Аранђеловцу 

 

 

 

Извештај о раду стручног већа за предметe хемија, биологија, физика 
и географија 
 

 

Председник Стручног већа 

Зорица Јанковић 

Чланови Стручног већа 

Мира Ивковић Јелена Михајловић 

Михајло Грујић Гордана Мирчић 

Снежана Шкорић  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

16.09.2020. -Договор о планирању рада стручног већа 

-Израда распореда писмених провера 

знања 

-Анализа иницијалних тестова 

-Извештај педагошког колегијума 

-Разна питања 

 

Уживо у школи Сви наставници 
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23.09.2020. Ванредна седница одржана због мишљења 

о ментору.Колегиница Мира Ивковић 

прихватила менторство. 

 

 

 

Уживо у школи Сви наставници 

16.12.2020. Дискусија о онлајн настави и о праћењу 

од стране ученика. Договор око 

задржавања критеријума оцењивања. Што 

се тиче плана уписа задржано мишљење 

свих наставника да остане као прошле 

године. 

 

 

 

ОНЛАЈН Сви наставници 

29.12.2020. Дискусија успеха ученика на крају првог 

полугодишта.Наставници су се сложили 

да треба да задрже критеријум и натерају 

ученике да поштују овај вид наставе. 

ОНЛАЈН Сви наставници 

20.01.2021. 

 

 

Разговор о педагошком колегијуму који је 

одржан 12.01.2021. у циљу организовања 

писмених и контролих задатака које 

наставници нису могли да реализују по 

плану и програму због КОВИДА-19 

 

У зборници Сви наставници 

07.04.2021. 

 

Реализација наставног плана и програма 

као и  спровођење онлајн наставе 

 

У зборници Сви наставници 

16.06.2021.       -Договор око организовања разредних,     

поправних испита и припремне наставе 

-Избор новог председника стручног већа 

(Изабрана Снежана Шкорић) 

У зборници Сви наставници 

 

 

Напомена: 

 Због пандемије корона вируса настава је током године до 19.04.2021.организована  онлајн а 

потом комбинованом методом. Сви наставници раде у више школа па је било тешко 

организовати рад овог већа. 
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Извештај о раду већа за економску групу предмета и предмете из 
области туризма 

 

 

Председник Стручног већа 

Мима Златковић 

Чланови Стручног већа 

Aлександра Шиљић, Оливера Стошић Жаклина Петровић, Светлана Ковачевић 

Весна Коларевић, Љиљана Шајковић Ивана Миловановић 

Сања Петковић, Марија Илић  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и/или фонд 

часова 

Носиоци 

активности 

06.09.2020. -Усвајање плана рада за школску 

2020/2021 годину 

-Усвајање плана блок наставе за 

школску 2020/2021 годину 

-Усвајање плана наставе ван седишта 

школе за школску 2020/2021 годину 

један састанак чланови СВ 

06.11.2020. -Извештај са педагошког колегијума 

-Презентација приказа наставног 

материјала из Агенцијско и 

хотелијерског пословања 

-Разно ( предлог плана уписа за наредну 

школску годину) 

један састанак чланови СВ 

24.12.2020. -Извештај са педагошког колегијума 

-Разно ( договор око пописа) 

 

један састанак 

Састанак је 

одржан онлајн, 

путем вибер 

групе  

чланови СВ 
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12.1.2021. -Извештај са педагошког колегијума један састанак 

Састанак је 

одржан онлајн, 

путем вибер 

групе 

чланови СВ 

3.3.2021. -Усвајање матурских задатака и 

комбинација за образовне профиле 

Финансијски администратор и 

Туристички техничар за школску 

2020/2021. годину. 

један састанак 

Састанак је 

одржан онлајн, 

путем вибер 

групе 

чланови СВ 

15.4.2021. -Комисије за полагање матурског испита 

за школску 2020/2021.годину. 

један састанак 

Састанак је 

одржан онлајн, 

путем вибер груп 

чланови СВ 

 састанку је 

присуствовала 

Виолета 

Васиљевић 

замена  Весне 

Коларевић 

23.4.2021.  -Извештај са педагошког колегијума 

-Припремна настава 

 

Један састанак чланови СВ 

 састанку је 

присуствовала 

Виолета 

Васиљевић 

замена  Весне 

Коларевић 

11.6.2021. -Подела часова за школску 

2021/2022.годину –изборни предмети 

-Избор председника Стручног већа  

Један састанак чланови СВ 

 

30.8.2021. -На овом састанку једногласно је 

констатовано да је Марија Илић, нови 

председник Стручног већа економске 

групе предмета и предмета из области 

туризма и једногласно је усвојен је 

извештај о раду Стручног већа 

економске групе предмета и предмета из 

области туризма за 2020/2021годину. 

Један састанак чланови СВ 
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Такмичења ученика 

 

Одржана су следећа такмићења: 

• Национално такмичење ученика у Социјалном предузетништву у организацији удружења 

„Limitless“из Београда. Освојили смо 3. место (компанија „Dog closed“) и 5.место (компанија 

„Кутак здравља“). Ментори тимова биле су Сања Петковић и Александра Шиљић. 

 

 

 

 

• Републичко такмичење у Књажевцу из Агенцијског и хотелијерског пословања, на коме је 

ученица 42 Тијана Смилић освојила прво место.  Ментор  је била Марија Илић. 
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• Такмичење Пословни изазов (новембар 2020.) у организацији Достигнића младих у Србији на 

коме су учествовале ученице Батинић Анђела, Даничић Мартина, Стојковић Татјана и 

Грковић Андријана. Ментори су биле Стошић Оливера, Петровић Жаклина и Петковић 

Сања. 

• Регионално Такмичење „Ученичких компанија“ у организацији Достигнића младих у Србији 

(април 2020.). Учествовале су ученице Тодоровић Николина, Павловић Невена, Милутиновић 

Андријана, Николић емилија и Даниловић Татјана. Ментор је била Петковић Сања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Такмичење „Пословна етика“ у организацији ДМУС. Учествовала ученица Кристина 

Јовановић. Ментор је била Сања Петковић. 
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Извештај о раду стручног већа за физичко васпитање 
 

Председник Стручног већа 

Бобан Обрадовић 

Чланови Стручног већа 

Ђукић Милан  

Томица Лукић  

Игор Сих  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

22.09.2020. 1.Организација плана и програма за 

наредни период 

2.Сагласнот програма због 

епидемиолошке ситуације 

3.Организација кроса 

(крос одржати унутар одељења) 

4.Разно 

1 Бобан Обрадовић 

Милан Ђукић 

Томица Лукић 

Игор Сих 
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24.11.2020. 1Реализација плана и програма за време 

пандемије 

-Настава се одвија у складу са планом и 

програмом које је предложило 

министарство образовања. 

2Школско првенство у стоном тенису 

-На окружном такмичењу у стоном 

тенису,ученица наше школе освојила 

прво место. 

3.Учешће на школским такмичењима 

-Учешће на школским такмичењима 

зависиће од здравствених мера 

.4Разно(није било дискусије) 

 

 

 

1. Бобан Обрадовић 

Милан Ђукић 

Томица Лукић 

Игор Сих 

08.12.2020. Реализација наставе физичког васпитања 

у специфичним условима рада 

-Услед затварања фискултурне сале о 

старне надзорних органа,наставници 

актива за физичко васпитање,приморани 

су да изврше корекцију и импровизују 

наставу у складу са временским 

условима. 

 

 

 

1 Бобан Обрадовић 

Милан Ђукић 

Томица Лукић 

Игор Сих 

25.02.2021. 

 

Одржавање онлајн наставе 

-Договорено је да се путем гугл 

учионице,буе у контакту са 

ученицима,да их разним спортским 

материјалима подстакнемо на физичку 

активност. 

Под тачком разно,није било питања 

 

 Бобан Обрадовић 

Милан Ђукић 

Томица Лукић 

Игор Сих 
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25.04.2021. 

 

Крос 

-Због препорука министарстава 

образовања и здравља,на активу је 

одлучено да се школски крос не одржи у 

традиционалном формату.Донета  је 

одлука да се одради на нивоу одељења. 

Под тачком разно,није било питања 

 

 Бобан Обрадовић 

Милан Ђукић 

Томица Лукић 

Игор Сих 

18.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подела часова 

На данашњој седници актива за физичко 

васпитање,извршена је подела часова за 

физичко васпитање и борилачке 

вештине.Сви наставници ће имати 

норму,уколико упис буде прошао по 

плану. 

Под тачком разно,није било питања. 

  

Бобан Обрадовић 

Милан Ђукић 

Томица Лукић 

Игор Сих 

 

 

 

 

 

Напомена:  

У школској 2020/2021. актив за физичко васпитање је имао 6 седница. Због специфичних 

услова рада услед епидемиолошких мера,трудили смо се да наставу одржимо на што бољем 

нивоу,водећи пре свега рачуна о зрављу ученика. 

Што се школских такмичења тиче,наша ученица је освојила прво место на окружном 

такмичењу у стоном тенису. Због епиемије „КОРОНА“ вируса,такмичења су стопирана. 

      У осталим спортовима није било значајних достигнућа. 
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Извештај о раду стручног већа за област предмета математика и 
информатика и рачунарство 

 

Председник Стручног већа 

БИЉАНА БИОЧАНИН 

Чланови Стручног већа 

ДЕЈАН АРСИЋ ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ 

ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ  

МАРКО МИЛОВАНОВИЋ  

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

2.9.2020. 1. Конституисање већа 

2. Усвајање плана рада већа 

3. Усвајање литературе по којој ће се 

радити 

4. Разматрање начина рада у 

посебним условима 

Разно 

Дискусија, 

договор. 

Састанак у 

школи 

Сви чланови 

3.12.2020.  

1. Анлиза успеха на крају првог 

класификационог периода 

2. Мере за побољшање успеха 

3. Договор око огледних и угледних 

часова 

4. Предности и мане онлај наставе 

Разно 

 

 

Анализа, 

дискусија, 

закључак. 

Састанак у 

школи 

Сви чланови 
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29.12.2020.  

 

1. Стручно усавршавање 

2. Допунска настава 

3. Рад са ученицима у ИОП-у 

4. Такмичења 

5. Успех на крају првог 

полугодишта 

6. Извештај о раду већа 

7. Разно 

 

 

Анализа, 

дискусија. 

Онлајн 

Сви чланови 

3.2.2021. 1. План писмених провера 

2.Стручна подршка колеги Марку 

Миловановићу 

Анализа, 

дискусија 

Сви чланови 

10.6.2021. 1 .подела часова за наредну школску 

годину 

2.разно 

Анализа, 

дискусија, израда 

предлога плана 

Сви чланови 

18.6.2021. 1.подела часова 

2.распоред часова и организација рада по 

кабинетима 

3.предлог мера за побољшање квалитета 

наставе 

4.избор руководиоца већа за наредну 

школску годину 

5.усвајање извештаја о раду већа 

Анализа 

,дискусија, 

гласање 

Сви чланови 
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Извештај о раду стручног већа за Српски језик и књижевност, Ликовну културу и 

Музичку уметност 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

8. 9. 2020. -Усвојена је динамика рада стручног већа 

за 2020/2021. годину; 

-Наставни планови и програми су уређени 

и усклађени; 

- Постоје критеријуми оцењивања који су 

модификовани услед новог начина 

реализовања наставе – онлајн; 

- Утврђена је прецизна временска израда 

писмених задатака и контролних вежби у 

свим одељењима; 

- Утврђени су уџбеници и стручна 

литература; 

- Разговарало се о платфорамама за 

извођење онлајн наставе и ученицима који 

раде по ИОП-у. 

Састанак се 

реализовао у 

школи. 

Сви чланови 

стручног већа. 

17. 9. 2020. - Чланови су информисани о закључцима 

са Педагошког колегијума, одржаног 14. 

9. 2021. године: донет је план стручног 

усавршавања. 

 

 

Састанак се 

реализовао у 

школи. 

Сви чланови 

стручног већа. 
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26. 10. 2020. - Констатовано је да се одступа од 

предвиђеног плана у тачкама: 

организовање посете Сајму књига, 

планирање посете ученика позоришту, 

затим органзовање осталих облика рада 

као и планирање посете библиотеци, 

уметничкој галерији.... услед тога што 

постоји забрана окупљања због пандемије 

вируса Ковид 19, а није дошло ни до 

организовања Сајма књига, нити се играју 

представе у позориштима. 

- Поднет је извештај о закључцима 

донетим на Педагошком колегијуму, 

одржаном 23. 10. 2021. године: писмени 

задаци се морају реализовати за обе групе 

ученика (и ону која је у школи, и ону која 

иде онлајн) истог дана. 

-Стручно веће је донело одлуку везану за 

план уписа: задржавамо постојеће 

образовне профиле. 

 

 

 

Састанак се 

реализовао у 

школи 

Сви чланови 

стручног већа. 

23. 12. 2020. - Анализирао се успех ученика постигнут 

на првом тромесечју, са посебним 

акцентом на проблеме који су се јављали 

са појединим ученицима у току онлајн 

наставе, као и предлозима отклањања 

одређених њених недостатака; 

- Посебно се дикутовало о 

специфичностима оваквог комбинованог 

модела наставе. 

Састанак се 

реализовао у 

школи 

Сви чланови 

стручног већа. 

20. 5. 2021. - Направљен је оквирни план за извођење 

матурског испита из српског језика и 

књижевности за ученике који раде по 

ИОП-у. Приликом израде плана у обзир су 

узете могућности и знања ученика. 

Састанак се 

реализовао у 

школи 

Наставници 

српског језика и 

књижевности. 

9. 6. 2021. - Члановима је достављен извештај са 

састанка Педагошког колегијума: утврђен 

је план рада за јун месец, учињене су 

завршне припреме за матурске и завршне 

испите, усвојен је ИОП за ученике који 

раде завршни и матурски испит. 

-Уважен је предлог Јасмине Милетић да 

ажурније добија обавештења преко Вибер 

групе. 

Састанак се 

реализовао преко 

Вибер групе. 

Сви чланови 

стручног већа. 
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10. 6. 2021. - Дат је предлог поделе часова по 

предметима за сваког члана већа 

појединачно. 

Састанак се 

реализовао преко 

Вибер групе. 

Сви чланови 

стручног већа. 

15. 6. 2021. - Извештај са састанка Педагошког 

колегијума тицао се поделе часова по 

предметима и обавештења о томе које 

изборне предмете су ученици одабрали, а 

што се тицало Станислава Дамјановића и 

Јасмине Милетић: Њима је посебно 

истакнуто да могу да ураде презентацију 

свог премета у одељењима која треба да 

их изаберу. 

Састанак се 

реализовао преко 

Вибер групе. 

Сви чланови 

стручног већа. 

1.7. 2021. -Члановима су предочени закључци са 

Педагошког колегијума: формиране су 

комисије за предстојећи упис ученика у 

први разред, на основу изјашњавања 

ученика за одабрани изборни предмет, 

констатовано је да је Јасмина Милетић на 

листи технолошких вишкова за 10%, док 

је Станислав добио исти проценат 

изборних часова музичке културе. Остали 

чланови већа задржавају идентичну норму 

од прошле школске године. 

Састанак се 

реализовао преко 

Вибер групе. 

Сви чланови 

стручног већа. 

 

Напомена: поједине предвиђене активности нису реализоване услед специфичног извођења 

наставе због пандемије Ковид вируса. 

 

 

Извештај о раду стручног већа за стране језике 

 

Председник Стручног већа 

Стојиловић Сања 

Чланови Стручног већа 

Станишић Данијел Копривица Мишо 

Миливојевић Весна  

Милица Нешић  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 
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7.9.2020 1.Конституисање Већа и усвајање 

годишњег плана 

2. Усаглашавања планова редовне насаве 

и ван наставних активности 

3. Набавка уџбеника 

4.План писмених задатака и контролних 

вежби 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

7.10.2020 1. Извештај са педагошког колегијума 

2.План писмених задатака и контролних 

вежби 

3.План потребе  за наставним 

средствима 

4. Усаглашавања критеријума 

оцењивања 

5. Стиховизија 

 

 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

2.11.2020 1. Извештај са педагошког колегијума 

2.Стиховизија 

3.Планирање огледних у угледних 

часова 

4.Проблеми са којима се сусрећемо у 

настави за време короне 

5. План за организовање прередби 

 

 

 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 
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22.12.2020 1. Извештај са педагошког колегијума 

2. Проблеми рада на даљину и како 

побољшати наставу 

3. Разлози неоцењених ученика 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

28.01.2021 1.  Извештај са педагошког колегијума 

2. Актуелна ппитања 

3. Израда тестова 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

9.02.2021 1. Извештај са педагошког колегијума 

2. Планови провере писмених задатака и 

контролних вежби 

3. Потребе  за наставним средствима 

 

 

 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

15.03.2021 1. Извештај са педагошког колегијума 

2. Нов оперативниплн рада школе у 

посебним условима пандемије вируа 

КОВИДА 19 за приод од 08.03.2021. 

3. Такмичење ученика 

4. Анализа огледних часова 

 

 

 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 
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24.04.2021. 

 

1. Извештај са педагошког колегијума 

2. Предлог операативног плана рада 

школе у посебним условима за период 

од 19.04. до 22.06. 2021. године. 

3. Писмени задаци – одржавање 

 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

 

03.06.2021. 

 

1. Подела часова- изборни предмети 

2. Избор предсдника већа 

 

1 Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

 

 

18.08.2021. 

 

 

 

1. Подела чова 

2. Разно 

 

1 

 

Станишић 

Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА ШКОЛЕ 
 

 

Тим за маркетинг 

 

Руководилац Тима 

Maрија Илић 

Чланови тима 

Александра Илић Мима Златковић 

Дејан Арсић Горан Станисављевић 

Милица Матић Александра Шиљић 

Светлана Марковић Горица Лакић 

Марко Миловановић Лазар Иванов 

Ивана Андрејевић Андријана Грковић 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

18.9.2020.год. Конституисање Тима 

Презентација и усвајање годишњег 

плана рада 

Договор око предстојећих активности 

У школи 

1 

Руководилац и 

чланови Тима 
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20.11.2020.год  

Усвајање записника 

Активности из претходног периода 

Активности око Нове године 

Разговор о промоцији школе путем 

сајта и Инстаграма 

Разговор о могућем филмском 

фестивалу 

 

 

У школи 

1 

Руководилац и 

чланови Тима 

30.12.2020.год  

Усвајање записника 

Договор око честитки за Нову годину 

 

 

Онлајн 

1 

Руководилац и 

чланови Тима 

14.2.2021. год.  

Усвајање записника 

Обележавање Дана љубави 

У школском холу Тим за маркетинг 

У 

Ученички 

парламент 

Ученици 

26.2.2021.год Представљање фестивала Филић 

филмић 

Планирање нове ТВ емисије 

Представљање акционог плана уписа 

првака 

Путем медија Одбор за 

фестивал 

Тим за маркетинг 

Наставници 

Ученици 

9.4.2021.год. Усвајање записника 

Активности уписа нових ученика 

Реализација фестивала ,,Филић 

филмић`` 

Гостовања по медијима 

 

У школи Одбор за 

фестивал 

Тим за маркетинг 

Наставници 

Ученици 
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Стручни тим за инклузију 

 

Председник Тима 

Сања Павловић 

Чланови 

Лидија Стојковић Лазар Иванов 

Светлана Марковић Горан Станисављевић 

Александра Шиљић Далибор Денчић 

Мирјана Рашковић  

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и/или фонд 

часова 

Носиоци 

активности 

07.09.2020. 1. Усвајање плана рада за шк. 

2020/21. годину 

2. Конституисање чланове Тима 

3. Праћење ученика који су по ИОП-

у завршили основну школу 

4. Идентификовање ученика који 

имају потребу за додатном 

подршком и ИОП-ом 

1 састанак Чланови тима 

25.11.2020. 1.Праћење ученика којима је потребан 

индивидуализован приступ 

2.Израда ИОП-а 

1 састанак Чланови тима 

08.02.2021. 1.Резултати вредновања ИОПа и процена 

потреба за даљом применом ИОПа 

2.Доношење одлуке о прихватању 

предлога за ИОП 

1 састанак Чланови тима 

04.06.2021. 1.Предлог ИОП планова за ученике 

завршних разреда за полагање завршних 

и матурских испита 

2.Текућа питања 

1 састанак Чланови тима 

22.06.2021. 1.Упознавање са вредновањем ИОПа за 

завршни и матурски испит за ученике 

Р.М. 4/1, Б.С. 4/3, и Ф.Д. 3/4 

1 састанак Чланови тима 
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27.08.2021. 1. Усвајање вредновања ИОПа за друго 

полугодиште за ученике који су похађали 

наставу по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

2.Анализа рада Тима  

1 састанак Чланови тима 

 

 

У марту 2021.године обележен је Дан Дауновог синдрома постављањем фотографија ученика 

Рајић Вељка из 2/5 и подсећањем да сви имају право на образовање, путем инстаграм 

профила. На тај начин  је и ученику пружена подршка током онлајн наставе, када дуго није 

виђао вршњаке. У јуну месецу ученицима завршних разреда, који су завршили школовање по 

ИОПу 2, уручене су пригодне награде на матурској вечери. До мањих  одступања у 

реалзацији плана је долазило због епидемиолошке ситуације. 

 

 

Тим за самовредновање 
 

 

Руководилац Тима за самовредновање 

Светлана Ковачевић 

Чланови Тима за самовредновање 

Александра Илић, директор Сања Павловић, психолог 

Биљана Биочанин Мира Ивковић 

Весна Коларевић Данијел Станишић 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

08.09.2020. 1. Конституисање Тима за 

самовредновање 

2. Усвајање плана рада Тима за 

самовредновање 

3. Доношење Акционог плана за 

школску 2020/21. 

4. Избор кључних области квалитета 

које ће се вредновати у току текуће 

школске године. 

5, Разно 

Један састанак 

договор 

Чланови Тима 
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24.12.2020. 1. Анализа реализације Акционог 

плана након првог полугодишта 

2. Израда инструмената за вредновање 

кључних области 

3. Разно 

Један састанак 

Анализа, 

предлози, договор 

Тим за 

самовредновање 

 

18.05.2021. 1. Усвајање записника са претходног 

састанка; 

2. Израда инструмената за вредновање 

друге изабране  области за 

самовредновање; 

„Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима“. 

3. Разно. 

 

Један састанак, 

Разматрање 

израђене анкете  у 

електронском 

облику за 

наставнике за 

дату област, 

усвајање дате 

анкете, и договор 

о њеном слању 

наставницима 

Тим за 

самовредновање 

 

25.06. 2021. 

 

1. 1. Упознавање са досадашњим 

активностима 

2. 2. Обрада анкета наставника и ученика 

3. Разно 

Један састанак Тим за 

самовредновање 

 

Август 2021. Усвајање записника са претходног 

састанка 

Завршна анализа и извештавање Тима 

за самовредновање 

3. Израда Плана за побољшање квалитета 

рада Школе за следећу школску годину 

Један састанак Тим за 

самовредновање 

 

 

 

 

Извештај о самовредновању за школску 2020/2021. године 

Назив тима: Тим за самовредновање 

Руководилац: Ковачевић Светлана 

Број чланова: 7 

Датум подношења извештаја:  Август 2021. 

 

• Састанци_________________: 

Одржана су два састанка у првом полугодишту (08.9.2020, и 24.12.2020.). У другом 

полугодишту чланови тима одржали још три састанка (18.05.2021;  25.06. 2021; 26.08. 2021. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 2020/2021: 

1. Настава и учење, и 

2.  Организација рада школе, управљање  људским и материјалним ресурсима 

 МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА:  

1. Инструменти самовредновања:  
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1.1. Образац за посматрање и вредновање часа (Вредновано од стране психолога, директора, колега и 

самовредновање од стране наставника после реализованих часова); 

1.2. Чек листа за анализу рада наставника на законској документацији;  

1.3. Online анонимни упитници: за наставнике, за ученике и за родитеље.  

2. Технике прикупљања података:  

2.1. Анализа редовних, огледних и угледних часова према Обрасцу за посматрање и вредновање часа 

(Област квалитета 2: Настава и учење);  

2.2. Анализа законске документације наставника кроз чек листу;  

2.3. Анализа електронског упитника за наставнике, родитеље (чланове Савета родитеља) и ученике 

(случајан узорак - по три ученика из сваког одељења). 

 3. Техника обраде података:  

3.1. Мишљење на основу анализе часова кроз самовредновање и вредновање редовних и угледних 

часова.  

3.2. Мишљење о раду наставника на законској документацији, прикупљено на основу чек листе  

3.3. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља од стране наставника, ученика и 

родитеља кроз графички приказ.  

4. Процена квалитета предмета самовредновања Наставе и учења, и  Организације рада школе, 

управљање  људским и материјалним ресурсима,на основу обрађених података 

Акивности Тима за самовредновање:  

• Прикупља, анализира и обрађује податке о нивоу остварености стандарда и показатеља, у области 

квалитета наставе и учења.  

• Посете угледним и огледним часовима током школске године према плану из Годишњег плана рада 

школе и посете редовним часовима. Вредновање часа од стране присутних на часу и самовредновање 

наставника који изводи наставу, кроз Образац за посматрање и вредновање часа.  

• Израда чек листе за анализу законске документације коју ради наставник, а попуњава се приликом 

посете часовима.  

• Припрема анонимних електронских упитника: посебно за наставнике, за ученике и за родитеље. 

Анонимност упитника је потребна због искренијих одговора.  

• Припрема и писање извештаја о резултатима самовредновања у области квалитета рада:  Настава и 

учење и Организације рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

 

ВРЕМЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

• У току школске 2020/2021.г., посете часовима; 

• Учествовање, од стране свих наставника и родитеља из Савета родитеља, у процени остварености 

стандарда Наставе и учења, од новембра 2020.г. до краја априла 2021.г., кроз електронски упитник. 

• Процена од стране ученика из свих одељења (по три, случајан узорак), за време часова кроз 

електронски упитник.  

 НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ -ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШК. 2020/2021.Г.:  

• Директор: Александра Илић; 

• Сања Павловић, школски психолог; 

• Биљана Биочанин, наставник математике; 

• Весна Коларевић, наставник економске групе предмета; 

• Мира Ивковић, наставник биологије; 

• Данијел Станишић, наставник енглеског језика; 

• Руководилац Тима: Светлана Ковачевић,  наставник економске групе предмета. 
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ САМОВРЕДНОВАЊА:  

Кроз континуирани процес преиспитивања постојеће праксе који се спроводи систематски и 

транспарентно у школи од стане запослених, очекујемо ниво остварености стандарда у потпуности 

или у већој мери. Резултати служе за унапређивање рада запослених као и развој установе, а у циљу 

остваривања добробити ученика.   

 

1. Инструменти самовредновања: 

 

1.1 Образац за посматрање и вредновање часа 

 

Име и презиме наставника: Име и презиме евалуатора: 

Наставна област: Наставни предмет: 

Наставна јединица и тип часа: Разред и одељење: Датум: 

 

Стандард   Показатељи   Процена стандарда 

2.1 

Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на 

часу 

2.1.1 
Ученику су јасни циљеви /исходи учења и зашто 

то треба да научи. 

 Ниво 1   2   3   4 

1 = неостварен стандард 

(присутно<4 индикатора 

2 = делимично остварен 

стандард (присутно 4 

индикатора) 

3 = добро остварен 

стандард (присутно 5 

индикатора) 

4 = у потпуности 

остварен стандард 

(присутно свих 6 

индикатора) 

2.1.2 
Ученик разуме објашњења, упутства и кључне 

појмове. 

 

2.1.3 

Наставник успешно структуира и повезује делове 

часа користећи различите методе (облике рада, 

технике, поступке). 

 

2.1.4 
Наставник поступно поставља питања/задатке/ 

захтеве различитог нивоа сложености. 

 

2.1.5 

Наставник усмерава интеракцијe међу ученицима 

тако да је она у функцији учења (користи питања, 

идеје, коментаре ученика, подстиче вршњач. уч.)  

 

2.1.6 
Наставник користи постојећа наставна средства и 

ученицима доступне изворе знања. 

 

2.2 

Наставник 

прилагођа

ва рад на 

часу 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика 

2.2.1 
Наставник прилагођава захтеве могућностима 

сваког ученика. 

 
Ниво 1   2   3   4 

1 = неостварен стандард 

(присутно<3 индикатора 

2 = делимично остварен 

стандард (присутно 3 

индикатора) 

3 = добро остварен 

стандард (присутно 4 

индикатора) 

4 = у потпуности 

остварен стандард 

(присутно 5, односно 

свих 6 индикатора у 

одељењима у којима 

има ученика по ИОП-у) 

2.2.2 

Наставник прилагођа начин рада и наставни 

материјал индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика. 

 

2.2.3 
Наставник посвећују време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим о. и в. потребама. 

 

2.2.4 

Наставник примењују специфичне 

задатке/активности/материјале на основу ИОП-а 

и плана индивидуализације. 

 

2.2.5 

Ученици којима је потребна додатна подршка 

учествују у заједничким активностима којима се 

подстиче њихов напредак и интеракција са 

другим ученицима. 

 

2.2.6 
Наставник прилагођа темпо рада различитим 

образовним и васпитним потребама ученика. 

 

2.3 

Ученици 
2.3.1 

Активности/радови ученика показују да су 

разумели предмет учења, умеју да примене 

научено и образложе како су дошли до решења. 

 Ниво 1   2   3   4 

1 = неостварен стандард 
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стичу 

знања, 

усвајају 

вредности, 

развијају 

вештине и 

компетенци

је на часу 

2.3.2 

Ученик повезује предмет учења са претходно 

наученим у различитим областима, профес. 

праксом и свакодневним животом. 

 (присутно<4 индикатора 

2 = делимично остварен 

стандард (присутно 4 

индикатора) 

3 = добро остварен 

стандард (присутно 5 

индикатора) 

4 = у потпуности 

остварен стандард 

(присутно свих 6 

индикатора) 

2.3.3 
Ученик прикупља, критички процењује и 

анализира идеје, одговоре и решења. 

 

2.3.4 
Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и 

креативна решења. 

 

2.3.5 
Ученик примењује повратну информацију да 

реши задатак/унапреди учење. 

 

2.3.6 
Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у 

настави самостално или уз помоћ наставника. 

 

2.4 

Поступци 

вредновања 

су у 

функцији 

даљег 

учења. 

2.4.1 
Наставник формативно и сумативно оцењује у 

складу са прописима, укључујећи и оцењивање. 

 Ниво 1   2   3   4 

1 = неостварен стандард 

(присутно<3 

индикатора) 

2 = делимично остварен 

стандард (присутно 3 ) 

3 = добро остварен 

стандард (присутно 4) 

4 = у потпуности 

остварен стандард 

(присутно свих 5) 

2.4.2 Ученику су јасни критеријуми вредновања.  

2.4.3 
Наставник даје потпуну и разумљиву повратну 

информацију ученицима о њиховом раду.  

 

2.4.4 Ученик поставља себи циљеве у учењу.  

2.4.5 
Ученик уме критички да процени свој напредак и 

напредак осталих ученика. 

 

2.5 

Сваки 

ученик има 

прилику да 

буде 

успешан. 

2.5.1 Наставник и ученици се међусобно уважавају.  1 = неостварен стандард 

(присутно<3 индикатора 

2 = делимично остварен 

стандард (присутно 3 ) 

3 = добро остварен 

стандард (присутно 4) 

4 = у потпуности 

остварен (присутно 5) 

2.5.2 
Наставник користи разноврсне поступке за 

мотивисање ученика. 

 

2.5.3 
Наставник подстиче интелектуалну радозналост и 

слободно изношење мишљења ученика. 

 

2.5.4 
Ученик има могућност избора у вези са начином 

обраде теме 

 

2.5.5 Наставник показују поверење у могућности уч.  

 

 

 

1.2. Чек листа за анализу рада на законској документацији;  

ЧЕК ЛИСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕДОВАН ЧАС / УГЛЕДНИ ЧАС / ОГЛЕДНИ ЧАС 

Час из _________________________ , раз. и одељ.________ дана______________, 

НАСТАВНИК_____________________________________________________ 

 

Чек листа документације наставника за потребе самовредновања 

 

 

 Е
л
ек

тр
о
н

ск
о
 

Ш
та

м
п

ан
о

 

П
и

са
н

о
  

Н
е 

 

Наставник има годишњи план и програм рада за свој наст. предмет.     

Наставник има годишњи план и програм рада допунске, додатне...     

Годишњи план и програм садржи међупредметне компетенције.     

Годишњи план и програм рада има предметне стандарде.     
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Месечни план рада направио је наставник лично, у односу на одељење.     

Корелација је одређена садржајно и временски у годишњим и 

месечном плану. 

    

Наставник ради евалуацију месечних планова.     

У оперативним плановима и дневним припремама видљиве су методе и 

технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

    

Наставник има личне дневне припреме.     

Наставник има готове припреме од издавача са корекцијом.     

Наставник има готове припреме од издавача књига.     

Дневна припрема има све методичке ставке, везу са циљем учења, 

очекиваним исходима, диференцираним задацима, ИОП –а.  

    

Називи наставних јединица су добро осмишљени и исти назив је у 

годишњим, месечним и дневним плановима. 

    

Припреме садрже самовредновање рада.     

Дневне припреме су у сагласности са реализацијом часа.     

Наставник има педагошку документацију повезану са годишњим 

планом рада предмета. 

    

Наставник редовно води педагошку документацију.     

Свеске код ученика су прегледане и потписане.     

Наставник одржава угледне часове.     

Наставник има лични портфолио.     

Наставник упућује ученике на прављење портфолиа.     

Наставник разуме значај целоживотног учења, континуирано се 

професионално усавршава, иновира и унапређује свој рад. 

    

Наставник је самовредновао стандарде компетенција за професију 

наставника и његовог професионалног развоја- кроз упитник. 

    

Потпис наставника и потпис психолога  

 

1.3.  Online анонимни упитник за наставнике 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНИКА У ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 1: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Молимо вас да означите све индикаторе који описују Ваш рад! 

* Обавезно 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. * 

• Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи. 

• Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове. 

• Наставник успешно структуира и повезује делове часа користећи различите методе (облике 

рада, технике, поступке). 

• Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 

• Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи 

питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

• Наставник  користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања. 

Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. * 

• Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 
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• Наставник прилагођа начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика. 

• Наставник посвећују време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама. 

• Наставник примењују специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализације. 

• Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима 

се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

• Наставник прилагођа темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика. 

Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. * 

• Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене 

научено и образложе како су дошли до решења. 

• Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. 

• Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 

• Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

• Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. 

• Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

Поступци вредновања су у функцији даљег учења. * 

• Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујећи и 

оцењивање. 

• Ученику су јасни критеријуми вредновања. 

• Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.  

• Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

• Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 

Сваки ученик има прилику да буде успешан. * 

• Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са  

правилима. 

• Настсвник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове 

различитости и  претходна постигнућа. 

• Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења ученика. 

• Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала. 

     Наставник показују поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха. 

1.3.(2) Online анонимни упитник за ученике 

ПРОЦЕНА УЧЕНИКА О НАСТАВИ И УЧЕЊУ 

Означи поље испред реченице са којом се слажеш да је тако на часовима у нашој школи! 

* Обавезно 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. * 

• Јасни су ми циљеви часова/исходи учења и зашто то што је планирано треба да се 

научи. 

• Разумем објашњења, упутства и кључне појмове. 

• Наставници успешно воде час користећи различите методе. 

• Наставници постављају питања/задатке/захтеве, од лакших ка тежим. 

• Наставници користе питања, идеје, коментаре ученика, подстичу вршњачко учење. 

• Наставници користе постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања. 

Наставници прилагођавају рад на часу потребама ученика. * 
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• Наставници прилагођавају захтеве могућностима сваког ученика. 

• Наставници прилагођавају начин рада и наставни материјал за сваког ученика. 

• Наставници посвећују време и пажњу сваком ученику у складу са његовим потребама. 

• Наставници примењују специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а 

и плана индивидуализације. 

• Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима 

којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

• Наставници прилагођавају темпо рада различитим потребама ученика. 

Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. * 

• Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 

примене научено и образложе како су дошли до решења. 

• Повезујем предмет учења са претходно наученим у различитим областима, и 

свакодневним животом. 

• Прикупљам, критички процењујем и анализирам идеје, одговоре и решења. 

• Примењујем повратну информацију да решим задатак/унапредим учење. 

• Планирам, реализујем и вреднујем пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

Поступци оцењивања су у функцији даљег учења. * 

• Наставници оцењују у складу са прописима. 

• Мени су јасни критеријуми оцењивања. 

• Наставници дају потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 

раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

• Постављам себи циљеве у учењу. 

• Умем критички да проценим свој напредак и напредак осталих ученика. 

Сваки ученик има прилику да буде успешан. * 

• Наставник користи поступке за мотивисање ученика уважавајући различитости и  

постигнућа. 

• Наставници подстичу интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 

• Ученик може да бира начин обраде теме, облик рада или материјала. 

• Наставници показују поверење у могућности ученика и имају позитивна очекивања у 

погледу успеха. 

 

1.3. (3) Online анонимни упитник за родитеље 

ПРОЦЕНА РОДИТЕЉА О НАСТАВИ И УЧЕЊУ 

Наша школа жели да сазна од РОДИТЕЉА наших ученика (анонимно) шта мисле о настави и учењу 

на часовима у нашој школи! Вашу процену обављате тако што означите поље испред реченице са 

којом се слажете! Када процењујете, мислите на већину часова који се одржавају у одељењу Вашег 

детета. Хвала Вам на искреним одговорима! 

* Обавезно 

Наставници уче ученике на часу. * 

• Мом детету су јасни циљеви часова/исходи учења и зашто то што је планирано треба да 

научи. 

• Моје дете разуме објашњења, упутства и кључне појмове. 

• Наставници успешно воде час користећи различите методе. 

• Наставници постављају питања/задатке/захтеве, од лакших ка тежим. 

• Наставници користе питања, идеје, коментаре ученика, подстичу вршњачко учење. 

• Наставници користе постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања. 
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Наставници прилагођавају рад на часу потребама ученика. * 

• Наставници прилагођавају захтеве могућностима сваког ученика. 

• Наставници прилагођавају начин рада и наставни материјал за сваког ученика. 

• Наставници посвећују време и пажњу сваком ученику у складу са његовим потребама. 

• Наставници примењују специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализације. 

• Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима 

се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

• Наставници прилагођавају темпо рада различитим потребама ученика. 

Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. * 

• Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене 

научено и образложе како су дошли до решења. 

• Моје дете повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, и 

свакодневним животом. 

• Моје дете прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 

• Моје дете излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

• Моје дете примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. 

• Моје дете планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

Поступци оцењивања су у функцији даљег учења. * 

• Наставници оцењују у складу са прописима. 

• Мом детету су јасни критеријуми оцењивања. 

• Наставници дају потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, 

укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

• Моје дете поставља себи циљеве у учењу. 

• Моје дете уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 

Сваки ученик има прилику да буде успешан. * 

• Наставници на конструктиван начин успостављају и одржавају дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

• Наставници користи поступке за мотивисање ученика уважавајући различитости и  претходна 

постигнућа. 

• Наставници подстичу интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 

Наставници показују поверење у могућности ученика и имају позитивна очекивања у погледу успеха. 

 

 

2. Технике прикупљања података   

2.3. (1) Анализа електронског упитника за наставнике 

− Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
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− Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 
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− Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 
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− Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
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− Сваки ученик има прилику да буде успешан 
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2.3. (2) Анализа електронског упитника за ученике 

− Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
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−      Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика  
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− Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 
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− Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
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− Сваки ученик има прилику да буде успешан 
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2.3. (3) Анализа упитника за родитеље 

Родитељи анкету радили у штампаном облику, подаци обрађени, и графички приказани. 
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3. Техника обраде података и извештавања:  

3.1. Мишљење на основу анализе часова кроз самовредновање и вредновање редовних и угледних 

часова 

Анализом Образаца за посматрање и вредновање угледних и редовних часова, утврђено је кроз 

самовредновање остварености квалитета наставе и учења ниво 3. Због настале ситуације са 

епидемијом корона вируса и ванредним стањем, а и због малог броја реализованих угледних часова у 

првом полугодишту, ову анализу настављамо у наредним школским годинама.  

Графички прикази: 

Образац за посматрање и вредновање часа (Вредновано од стране психолога, директора, колега и 

самовредновано од стране наставника после реализованих часова) 
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3.2. Мишљење о раду наставника на законској документацији, прикупљено на основу чек листе, у 

сарадњи после реализованих часова (И на основу документације коју сви наставници предају на 

почетку школске године и месечно) 

Анализом чек листа које су попуњене у сарадњи наставника и психолога школе, утврђено је да 

наставници имају законску документацију: Годишње планове за свој предмет, редован рад на 

оперативним плановима, годишње планове за допунску, додатну наставу, секције, припреме за 

часове. Планови садрже предметне стандарде, међупредметне компетенције и усклађени су са 

важећим Правилницима. Утврђено је да издавачке куће за уџбенике, нуде готове планове и припреме, 

и да их наставници углавном користе у свом раду. Потребна је већа критичност наставника у раду са 

оваквим плановима и припремама, која нуде брза решења наставницима због обимне администрације, 

али нису увек примењива у датим околностима. Кроз креативније коришћење и уџбеника, који нису 

једини извор образовних садржаја и информација, постигли би већу активност и заинтересованост за 

рад код ученика. 

3.3. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља, од стране наставника, ученика и 

родитеља - графички приказ. Сви наставници, ученици и родитељи који су учествовали у вредновању 

и самовредновању у области квалитета наставе и учења, процењивали су тако што су бирали 

показатељ који је присутан у раду наставника и ученика у нашој школи. Процењивали су сви исте 

показатеље - из угла наставника, ученика и родитеља. На тај начин смо добијали проценат 

присутности показатеља од свих учесника, а затим добили и средњу вредност, која доприноси 

објективности самовредновања. 
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Графички прикази:  
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4. Процена квалитета предмета самовредновања Наставе и учења на основу обрађених 

података  

СТАНДАРД 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Степен 

остварености 

индикатора 

2.1.Наставник ефикасно 

управља процесом 

учења на часу 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5      

2.2.Наставник 4 3 3 4 4     3,6 4 
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прилагођава рад на часу 

потребама ученика 

 2.3.1 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6     

2.3. Ученици стичу 

знања, усвајају 

вредности, развијају 

вештине 3 4 4 3 4 4    3,67 4 

 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4.       

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функцији даљег учења 4 4 4 4      4 

 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4       

2.5. Сваки ученик има 

прилику да буде 

успешан 4 4 3 4      3,754 

          3,804  4 

Сви индикатори су присутни у већој мери, а наш задатак је да се они остваре у потпуности у 

даљем раду.  

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА:  

* Наставници су кроз самовредновање наставе и учења, остварили ниво 3 (52,49%). 

* У области квалитета рада школе, Настава и учење, а на основу анонимних електронских 

упитника и процене од стране наставника, ученика и родитеља, добили смо вредност остварености 

стандарда на нивоу 4.  

Узимајући у обзир да је област НАСТАВА И УЧЕЊЕ вреднована у нашој школи 

2020/2021. године поменута вреднована област показује  кроз упитнике за наставнике и и анкете за 

ученике и родитеље да сви посматрани субјeкти сматрају да се коришћење ефикасних наставних 

метода може још побољшати.  Резултати показују да наставници треба интензивније да уче 

ученике како да себи постављају циљеве у учењу. Наставници и ученици су се сложили да се 

наставни материјали нису прилагођавали индивидуалним карактеристикама ученика.У школи има 

ученика са посебним потребама па се примењују ИОП-и. И ученици и наставници се слажу да 

коришћење доступних извора знања није довољно.Ученици су упознати са различитим врстама 

формативног и сумативног оцењивања пре завршног оцењивања. Наставници не користе у 

довољној мери различите поступке за мотивисање ученика, не показују емпатију према ученицима 

и треба да побољшају комуникацију са ученицима. Мада планирају искуствено учење и 

повезивање са реалним животом и практичном применом, али у настави не примењују то довољно 

Увидом у документацију и посматрањем организовања практичне наставе утврђено је да школа 

има организатора практичне наставе који је организује у складу са правним актима и прописаним 

процедурама. 
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         ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА У ОБЛАСТИ НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА :  

Сви наставници да користе Образац за посматрање и вредновање часа, Активна настава, тематско 

планирање и рад на функционалном знању ученика. Потребно је побољшати давање потпуне и 

разумљиве повратне информације ученицима, похваљивање ученика и подстицање ученика да 

процењују свој напредак. Треба напоменути да акциони план обавезно предвиђа огледне часове на 

нивоу свих стручних већа. Такође у већој мери планирати и реализовати рад у групи ради 

остваривања циљева учења, повећати учесталост радионичарског рада, као и иновативних метода, 

побољшати индивидуални приступ у настави и самоевалуацију часа. Закључак је такође да 

тренутно стање указује на неопходну обуку већег броја наставника по питању примена нових 

техника учења, активне наставе, радионичарског рада, огледних часова, побољшање комуникације 

и сарадње на релацији наставник – ученик, као и флексибилности по питању различитости 

ученика у погледу њихових знања, искуства и способности. Зато је потребно да један број 

наставника прође неку од обука и семинара, што акредитованих што неформалних, и при томе 

развије очигледне вештине усаглашавања наставног процеса са перспективама будућности... 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА:  

Посете угледним часовима током школске године према плану из Годишњег плана рада школе и 

посете редовним часовима од стране директора, психолога и колега. Вредновање часа од стране 

присутних на часу и самовредновање наставника који изводи наставу, кроз Образац за посматрање 

и вредновање часа. 

2. Област вредновања: Организација рада школе, управљање  људским 

и материјалним ресурсима 

1. Инструменти самовредновања 

1.3.  Оnline анонимни упитник за наставнике 

Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 

• Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцим 

одговорности. 

• Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама 

запослених. 

• Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада. 

• Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно 

учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 

• Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 

У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

• Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад. 

• Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно васпитни рад и предлажу 

мере за побољшање квалитета рада. 

• Тим за самовредновање остварује самовредновање рада  школе у функцији унапређивања 

квалитета. 

• У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање и 

унапређивање рада школе. 
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• Директор ствара услове за континуирано праћење и вреновање дигиталне зрелости школе. 

• Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата 

праћења и вредновања. 

Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

• Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово 

остваривање у складу са могућностима школе. 

• Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и 

унапређују професионално деловање. 

• Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем 

између школа вреднују и унапређују наставу и учење. 

• Запослени примењује новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

Материјално - технички ресурси користе се функционално. 

• Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса. 

• Простор се користи према плану коришћења школског простора. 

• Наставна средства се користе према плану коришћења. 

• Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 

• Материјално – технички ресурси ван школе (културне и  научне институције, историјски 

локалитети , научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији 

наставе и учења. 

Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

• Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним 

организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компентенција 

ученика. 

• У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне 

компетенције. 

• Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и 

предузетничке компетенције. 

• Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета. 

• Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за 

целоживотно учење ученика и наставника. 

 

2.  Технике прикупљања података  

2.3.  Анализа електронског упитника за наставнике 

− Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 
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− У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 
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− Лидерско деловање директора омогућава развој школе 
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− Материјално - технички ресурси користе се функционално 
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− Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 
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Техника обраде података и извештавања:  

  Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља, од стране наставника - 

графички приказ. Сви наставници, који су учествовали у вредновању и самовредновању у области 

вредновања: Организација рада школе, управљање  људским и материјалним ресурсима 

процењивали су тако што су бирали показатељ који је присутан у већој мери у нашој школи. На тај 

начин смо добијали проценат присутности показатеља од свих учесника, а затим добили и средњу 

вредност, која доприноси објективности самовредновања. 

Графички прикази: 
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Сви индикатори су присутни у већој мери, а наш задатак је да се они остваре у потпуности 

у даљем раду.  

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА:  

У области квалитета рада школе,  Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима, а на основу анонимних електронских упитника и процене од стране наставника  

добили смо вредност остварености стандарда на нивоу 4.  

SWOT АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА  

Организација рада школе. управљање људским и материјалним ресурсима  

Кључне снаге 

 

Кључне слабости 

 

• У школи су обезбеђени потребни 

људски ресурси. 

• У школи су обезбеђени/постоје 

материјално-технички ресурси (простор, 

опрема и наставна средства). 

• Људски ресурси нису у потпуности у 

функцији квалитета рада школе. 

• Недовољна материјална средства за 

набавку опреме и наставних средстава 
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• Школа обезбеђује сигурно окружење за 

учење. 

• Материјални положај запослених. 

 

У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника као и ненаставног 

особља  у односу на број ученика, а наставно и ненаставно особље има прописане квалификације у 

потпуности. О томе сведочи школска документација – ГПРШ и персонални досијеи запослених. 

Резултати самовредновања се користе се за унапређење рада школе. Наставници и стручне службе 

сарађују довољно, што је потребно за унапређивање наставе. Учинак запослених се прати 

ефикасно и систематично.Улоге и одговорности свих запослених су јасно дефинисане и 

прихваћене. Заспослени се стручно усавршавају са годишњим планом и могућностима школе и 

примењују новостечена знања.  Приправници се уводе у посао у складу са законом. У школи 

постоји разумевање за личне проблеме запослених, а конфликти се ефикасно решавају. Школски 

простор и опрема задовољавају опште услове о безбедности на раду и све законске норме и 

процедуре осим фискултурне сале јер је истовремено користи велики број ученика ( две школе, 

два одељења). Запослени, ученици и њихови родитељи школу у потпуности сматрају безбедним 

местом. Простор се користи према плану коришћења школског простора, наставна средства се 

користе према плану коришћења у циљу постизања квалитета наставе.Услови безбедности 

регулисани су Правилником о безбедности ученика и наставника и поштују се. Особљу и 

ученицима су доступне медицинске услуге. Особље, ученици и остале релевантне интересне 

стране су обавештени и разумеју процедуре за поступање у хитним случајевима и процедуре за 

управљање ризиком и повремено пролазе обуке које се тичу ових тема. 

       Предлог мера за унапређење квалитета рада у области: Организација рада школе. 

управљање људским и материјалним ресурсима: 

        Потребно је писањем пројеката и захтева обезбедити средства за набавку опреме и наставних 

средстава, превасходно за увећање простора за физичко васпитање, нове или балон сале, затим 

обезбедити средства за опремање кабинета за општеобразовне предмете. Радити стално на 

побољшању међуљудских односа, већој сарадњи у оквиру колектива и повећати сарадњу са 

предузећима. 
 

Докази који подупиру одлуку о евалуацији 

• Анализа упитника за наставнике тима за самовредновање руководећи се прописаном 

процедуром за развој, праћење и преглед успостављања школског акционог плана 

• Нормативи 

• Годишњи план рада 

• Персонални досијеи запослених 

• Годишњи план стручног усавршавања  

• Извештаји о раду стручних тела школе 

• Извештаји о раду стручних сарадника 

• Развојни план 

• Решења о четрдесеточасовној радној недељи 

• Извештај о реализацији ГПРШ 

• Записници о извршеном здравствено-хигијенском прегледу школе 

• План коришћења простора и опреме према распореду часова и ваннаставних активности 

• Правилник о безбедности ученика и наставника 



114 

 

• Правилник о кућном реду школе 

• Правилник о понашању ученика, наставника и родитеља ученика 

• Правилник о противпожарној заштити 

• Верификација образовних профила 

• Распоред часова 

• У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и наставна 

средства). 

 

 

Август 2021.г.                                                                                                   Тим за самовредновање за 

школску 2020/2021.г 

Тим за безбедност 
                                                                  

 

  

  

  

 

 

 

 

Руководилац Тима  

Милан Ђукић  

Чланови тима  

1.Славица Филиповић Лазић  4. Игор Сих  

2. Денчић Далибор  5.Бранко Тодоровић  

3. Томица Лукић  6. Бобан Обрадовић  

Време 

реализације  

Активности/теме  Начин 

реализације и 

број састанака  

Носиоци 

активности  
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Током првог и другог  

полугодишта   

  

  

  

И на састанцима:  

  

1.-16.09.2020.  

2.-27.11.2020.  

3. 03.03.2021.  

4.-25.06.2021.  

(састанци активности, 

теме,  

превентивне  

активности и мере,  

извештаји и др. су  

континуирано и према  

потреби  

одржавани током целе 

школске године)  

-Конституисање Тима за безбедност;  

-Разматрање Програма и акционог плана са 

временском динамиком;  

  

-Разматрање превентивних и других мера у 

контексту актуелне епидемиолошке ситуације 

везане за пандемију вируса КОВИД-19;  

  

- Предузимање мера у складу упутстава 

добијених од надлежног Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја;  

  

 -Активности Тима у реализацији планираних и 

интервентних активности;  

  

-Придржавање и сповођење актуелних 

епидемијских и хигијенских мера у Школи;  

  

-Преглед и анализа рада Тима у току 

предходног пртиода (шк. год. 2020-2021.);  

  

-Идентификација безбедносних ризика у школи, 

школском дворишту и непосредном окружењу 

школе;   

-Изештавање ШУ Пожеревац о тренутној 

епидемиолошкој ситуацији у Школи-на 

недељном нивоу;  

  

-Израда Извештаја о раду Тима и израда 

Предлога програма и акционог плана Тима за 

шк. год. 2021-2022.  

-Индивидуалним радом 

чланова тима;   

-Сарадња Тима са 

одељењским  

старешинама, дежурним  

наставницима, 

помоћним  

особљем;  

  

-Сарадња са 

директором школе и 

стручном  

службом;  

  

-Сарадња и учешће у 

раду Савета  

родитеља;  

  

  

  

-Слање извештаја ШУ 

Пожервац и  

Заводу за јавно здравље 

у  

Пожаревцу;  

  

-Сарадња са ОУП  

Велика Плана, 

школским  

полицајцем, СО Велика 

Плана.   

Пет седница.  

  

Чланови Тима 

за безбедност  

  

Чланови 

Одељењске 

старешине,  

ученици   

  

  

Председник и 

чланови Тима  

  

  

  

Председник  

Тима  

  

Чланови  

  

  

Шланови  

  

  

Председник  

Тима  

  

Чланови  

  

Председник 

Тима  

 

  

Напомена:   

Записници са састанака Тима за безбедност ЕУШ,,Вук Караџић” и друго се налазе у књизи 

записника за Тим. Извештај сачинио: председник Тима – Ђукић Милан, проф.  
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Тим за појачан васпитни рад 
 

 

Руководилац Тима 

Лидија Стојковић 

Чланови тима 

Петковић Сања Ранчић Биљана 

Илић Марија Коларовић Весна, Стојиловић Сања 

Милорадовић Александар Павловић Сања 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

27.08.2020. Конституисање Тима, подела одељења 

члановима Тима, упознавање са 

специфичностима рада Тима у условима 

реализације наставе по моделу „Б“, планирање 

сарадње и едукације 

1 састанак Сви чланови Тима 

осим Грујић 

Михајла 

06.10.2021. На молбу Грујић Михајла који у блиском 

периоду одлази у пензију, извршен је избор 

новог члана уместо њега за одељења 2-2;3-2; 

и 4-2: 

СТОЈИЛОВИЋ САЊА 

 

 

 

1 састанак Присутни сви 

чланови 



117 

 

24.08.2021. -Анализа реализације годишњег плана рада 

Тима и услова у којима је вршен појачан 

васпитни рад са ученицима у ванредним 

околностима услед пандемије корона вируса 

-Избор чланова Тима за наредну шк.годину 

1 састанак Присутни сви 

чланови 

 

 

Напомена: Специфичност деловања Тима за појачан васпитни рад  да се остварује 

директним контактом са учеником и родитељем, био је отежан услед ванредних мера и 

пандемије. Консултације чланова Тима обављане су преко вибер групе, што није 

евидентирано као одржани састанак Тима, а контакти са родитељима ученика путем 

телефона и мејлова. С обзиром на ванредну ситуацију, рад Тима је задовољио све потребе 

ученика и родитеља, те чланови Тима исходе свог рада оцењују као остварене у 

потпуности а постављене циљеве у потпуности реализоване. У наведеној школској 

години, број ученика који је прошао појачан васпитни рад је знатно смањен, што се 

оцењује, између осталог као и резултат вишегодишњег рада овог Тима. 

 

 

 

 

 

Тим за каријерно вођење 
 

 

Руководилац Тима 

Оливера Стошић 

Чланови тима 

Сања Павловић Данијел Станишић 

Далибор Денчић Славица Ф. Лазић 

Александра Илић, директорка Марко Миловановић 

Дејан Арсић  
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Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и/или фонд 

часова 

Носиоци 

активности 

05.9.2020. 

 

Договор са члановима Тима – 

усвајање извештаја о раду за 

претходну годину,формирање новог 

Тима и израда плана активности 

1 чланови 

09.10.2020. Договор о праћењу вебинара  у 

организацији Фондације Темпус у 

Београду 

1 чланови 

13.10.2020. Договор о пријави на Сајам Тимова 

за КВИС у организацији БОШ-а 

1 чланови 

04.11.2020. Договор о куповини наставних 

средстава из наградног фонда БОШ-а 

1 чланови 

09.12.2020. Почетак пројекта "Приватност је 

приватна" у оквиру организације 

БОШ, реализацијом радионице - 

вебинара и упознавање ученика са 

основним појмовима о приватности 

 

 

вебинар 

8 ученика из ђачког 

парламента и 

координатор тима за 

КВИС 

04.03.2021. Представљање презентације о 

безбедности на Фејсбуку наших 

ученика осталим школама које су 

учествовале у пројекту 

 

вебинар 

8 ученика из ђачког 

парламента и 

координатор тима за 

КВИС 

 

19.05.2021. 

25.05.2021. 

 

Током часова Грађанског васпитања 

ученици су представили путем 

презентације правила о понашању на 

интернету у циљу очувања 

безбедности и приватности на 

интернету 

 

радионице 

презентација 

8 ученика из ђачког 

парламента и 

наставници 

Грађанског 

васпитања 

10.06.2021. Састанак Ђачког парламента где су 

ученици приказали презентацију о 

безбедности на интернету 

 

презентација 

8 ученика из ђачког 

парламента и 

координатор тима за 

КВИС,координатор 

Ђачког парламента 

Н. Николић 
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током другог 

полугодишта 

Представљање факултета и осталих 

високошколских установа ученицима 

завршних разреда 

 

4 

чланови Тима 

 

Напомена: 

Обзиром на околности у којима се одвијала настава по комбинованом моделу, као и 

прелазак на онлајн наставу током првог и другог полугодишта, неке активности нису 

реализоване иако су планиране.Све посете високошколским установама су нереализоване 

а само су неки њихови представници извршили презентације својих програма. 

 

 

 

Тим за међупредметне компетенције и предузетниптво 
 

Руководилац Тима 

Данијел Станишић 

Чланови тима 

Далибор Денчић Александра Шиљић 

Сузана Јовчић Дамјановић Снежана Шкорић 

Милица Матић Сања Милошевић 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 
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15. јануар 

2021. 

1. Конституисање Већа и усвајање 

годишњег плана рада 

2. Јачање и оснаживање компетенција 

наставника за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва: интерна обука у 

школи, похађање семинара, обука од 

стране наставника, стручне службе 

3. Сарадња са другим тимовима и 

стручним већима 

 

Састанак преко 

платформе Viber 

Чланови тима 

25. мај 2021. 1. Утврђивање броја наставника који су 

похађали семинаре и обуке за 

међупредметну повезаност 

2. Јачање и оснаживање компетенција 

наставника за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва: интерна обука у 

школи, похађање семинара, обука од 

стране наставника, стручне службе 

3. Подстицање наставника да креирају 

и изводе часове који развијају 

међупредметне компетенције 

 

 

 

Састанак преко 

платформе Viber 

Чланови тима 
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Тим за подршку наставницима у коришћењу електронског дневника 
 

Руководилац Тима 

Дејан Петровић 

Чланови тима 

Сања Петковић 

Марко Миловановић 

Александра Шиљић 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

с 
е 

п
 т

 е
 м

 б
 а

 р
 

• Организација рада тима у вези е-дневника за 

нову школску годину 

• Организација и припрема за обуку разредних 

старешина одељења у првим разредима у раду са 

е-дневником око формирања одељења и 

уношења административних података 

o Распоред писаних провера 

o Уџбеници и друга литература 

o Записници са седница одељенских већа 

o Родитељски састанци и појединачни 

доласци 

o Обука о осталим деловима уноса у 

администрацији 

• Контрола података у вези са постављањем 

предмета, подпредмета и подела на групе 

 

• састанак у 

просторима 

школе  - 1 

 

 

• низ 

појединачних 

online  обука и 

консултација са 

резредним 

старешима 

првих разреда 

 

 

• online контрола 

исправности 

унетих података 

 

 

 

сви чланови тима 
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д
 е

 ц
 е

 м
 б

 а
 р

 

 

 

• Организација рада тима у вези са контролом 

уношених података на крају првог полугодишта 

 

• Помоћ наставницима и разредним старешинама 

око закључивања оцена и формирања извештаја 

 

• online 

комуникација 

током 

организације – 1 

 

 

 

• online пружање 

помоћи око 

закључивања 

оцена и 

формирања 

извештаја 

 

 

сви чланови тима 

м
а
ј 

• Организација рада тима у вези са контролом 

уношених података на крају школске године 

 

 

• Помоћ наставницима и разредним старешинама 

око закључивања оцена и формирања извештаја 

 

 

 

 

• Организација тима у вези са штампањем 

сведочанстава 

 

• online 

комуникација 

током контроле 

 

 

• online пружање 

помоћи око 

закључивања 

оцена и 

формирања 

извештаја 

 

 

• практична обука 

разредних 

старешина у вези 

са креирањем, 

поништаањем и 

штампањем 

сведочанстава 

 

сви чланови тима 
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Тим за уређење школског простора 
 

Руководилац Тима 

Сања Петковић 

Чланови тима 

Матић Милица Милетић Јасмина 

Столић Сања Стојковић Ђорђе 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број 

састанака 

Носиоци 

активности 

 

Септембар 

Договор око евентуалних активности које 

Тим може да спроведе у вези са 

уређењем простора, имајући у виду 

отежевејуће околности изазване 

епидемиолошком ситуацијом. 

1 састанак у 

Школи 

чланови Тима 

Октобар 

Милица Матић је , уз поштовање 

епидемиолошких мера и помоћ школског 

полицајца засадила дрво банане и 

неколико садница украсног жбуња у 

школском дворишту. 

 

1 састанак у 

Школи 

чланови Тима 

Новембар На иницијативу Павловић Сање а уз 

подршку Милетић Јасмине , 

организована је изложба ученичких 

радова у оквиру пројекта „Најјаче против 

насиља“ и тиме украсила ентеријер 

школе 

1 састанак у 

Школи 

чланови Тима 
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Напомена: Рад Тима је био у великој мери онемогућен због чињенице да су ученици 

пратили наставу по комбинованом моделу и да је у сваком тренутку било потребно 

поштовати епидемиолошке мере, па је због тога изостало масовније окупљање и уређење 

школског дворишта. Такође, и очекивана реконструкција Школе и дворишта спречава 

неке значајније планове и радове овог Тима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март Током месеца марта се радило на 

пролећном уређењу школског дворишта 

1 састанак у 

Школи 

чланови Тима 

Јун Чланови Тима су констатовали да је 

потребно у наредном периоду уредити 

клупе у школском парку које су оштећене 

и додатно уредити кабинете за 

Агенцијско и хотелијерско пословање 

1 састанак у 

Школи 

чланови Тима 



126 

 

Тим за пројекте 
 

Руководилац Тима 

Сања Петковић 

Чланови тима 

Александра Илић – директор Сања Павловић – школски психолог 

Александра Шиљић Илић Марија 

Стошић Оливера  

 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

 

4.9.2020. 

 

Договор око предстојећих активности у вези са 

одобреним пројектом Ерасмуса, фондације 

Темпус у вези са мобилношћу ученика и 

наставника у Малагу, у Шпанију 

комуникација 

путем Вибер групе 

и састанак чланова 

тима у Школи 

Чланови Тима 

 

10.11..2020. 

 

Информисање нових чланова Тима о 

активностима у вези са досадашњим радом 

Тима, дискусија о току реализације пројеката 

„Најјаче против насиља“ и „Приватност је 

приватна“ 

 

комуникација 

путем Вибер групе 

и састанак чланова 

тима у Школи 

Чланови Тима 

28.1.2020 Разговор о евентуалном продужењу рока за 

реализацију одобреног пројекта и припремама 

за писање новог. 

 

Састанак 

Чланови Тима 

24.2.2021 Разговор о продуженом року за реализацију 

одобреног пројекта (до 31.8.2022.) 

 

Састанак 

 

Чланови Тима 
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5.4.2021. Договор око припрема за писање 2 пројекта у 

оквиру новог конкурса Ерасмуса – један у вези 

са стручном праксом ученика а други у вези са 

обуком наставника, 

комуникација 

путем Вибер групе 

и састанак чланова 

тима у Школи 

Чланови Тима 

1.6.2021. Разговор о конкурсу „Знање зна будућност“ 

компаније ДИС, који је упућен образовним 

институцијама на територији Републике Србије. 

 

Састанак 

 

Чланови Тима 

 

Током ове школске године настављена је сарадња са организацијом „Лимитлес“ из 

Београда која се бави промовисањем  Социјалног предузетништва. У вези са тим су 

ученици узели учешће у припремним активностима за такмичење у Социјалном 

предузетништву у оквиру пројекта „Социјална предузећа за развој потенцијала младих“. 

Такмичење је одржано у  новембру 2020. године и на њему су ученици наше Школе 

освојили 3. место („Dog closet“) и 5. место (Кутак здравља). 

И  ове школске године, као и претходне,  Школа је узела учешће у конкурсу Фондације 

Темпус и Ерасмус плуса у вези пројекта за мобилност у области општег и стручног 

обазовања и обука. Том приликом су урађене пријаве за 2 пројекта, један у вези са 

стручном праксом ученика образовног профила Финансијски администратор у области 

дигитализације и други везан за едукацију чланова Тима за КВИС. Када је у питању први 

пројекат планирана је мобилност ученика тј. стручна пракса из области дигитализације 

рада као  и обука наставника у области јачања предузетничких вештина у истом термину, 

у Севиљи у Шпанији. Резултати конкурса се очекују током септембра. 

Такође, Школа је учествовала у пројекту који је расписала компанија „ДИС“ под називом 

„Знање зна будућност“. У оквиру тога је урађен пројекат под називом „Туристичко 

путовање кроз образовање“ који је подразумевао покретање туристичке секције за јачање 

турстичких потенцијала општине Велика Плана. Пројекат је одобрен и Школи су 

додељена средства у износу од 234 000 динара. Током ове школске године настављено је 

са реализацијом одобреног пројекта „Образовање – карта за бољу будућност“. 

Током ове школске године је реализован пројекат „Најјаче против насиља“ у периоду од 

августа до новембра 2020. године током кога су ученици и школски психолог прошли 

обуку реализовали бројне радионице на ту тему. 

У оквиру сарадње Тима за КВИС и Београдске отворене Школе током школске године је 

реализован  пројекат „Приватност је приватна“ током кога су ученици у оквиру бројних 

радионица едуковани о важности заштите своје приватности. 
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Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања 

 

Руководилац Тима 

Милица Матић 

Чланови тима 

Сања Павловић Весна Миливојевић 

Радован Јоцић Мартина Даничић-ученица 

  

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације 

и/или фонд часова 

Носиоци 

активности 

СЕПТЕМБАР Упознавање ученика првог разреда са 

врстама и нивоима насиља 

Упознавање ученика  са правилником о 

васпитно –дисциплинској одговорности 

и облицима  насиља 

Упознавање ученика са правилима 

понашања у школи 

Час одељенског 

старешине 

Одељенске 

старешине 

 

 

У току године Предавање на  тему  насиља у свим 

разредима на часовима грађанског 

васпитања 

- 

Часови грађанског 

вапитања 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

Септембар. 

Октобар , 

новембар 

Реализован пројекат „Најјаче против 

насиља“ 

Радионице 

Драмска секција 

Струћни 

сарадник 

Вршњаћки 

едукатори 

Чланови тима 
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Тим је одржао  укупно  13  састанака .  

Ако насиљe   разврстамо по нивоима  , ситуација је следећа : 

Насиља у првом нивоу извршено је  4 и то 3 вербалана,1 физичко насиље .  

Израђено је укупно 10 оперативних планова заштите. 

 У прилогу достављамо анкету  о насиљу и извештај о  реализацији пројекта „Најјаче 

против насиља“. 

 

  

 

 

 

Децембар Израда паноа, изложба радова Изложба радова Ученички 

парламент 

Наставик 

ликовног 

Јануар Обележена Школска слава „Свети Сава „ 

Оглашавање у шолским  новинама  и 

школском сајту 

Школске новине , 

сајт школе 

 

ТИМ 

Мај Фестивал Филић Филмић Фестивал кратког 

филма 

Чланови тима 

Тим за 

организовање 

приредби 

Јун Евалуација насиља-анкета анкета тим 
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Пројекат „Најјаче против насиља“ 

Удружење грађана „Свет речи“ и Министарство одмладине и спорта 

 

Извештај о радионицама и активностима 

 

септембар 2020.године 

 

                      

 

                  У петак, 18.09.2020. године вршњачки едукатори Лана Стефановић из 2. разреда 

образовни профил техничар обезбеђења и Мартина Даничић, 2. разред образовни профил 

финансијски администратор са школским психологом Сањом Павловић, одржале су две 

радионице у два одељења другог разреда. Поделиле су своје искуство са радионица са 

вршњацима и било је речи о врстама насиља. Кроз игре статуа су прошли кроз улоге 

жртве и насилника. Радионице су одржане у учионици, а број ученика који је 

прсуствоавао је био 12. Ученицима је било занимљиво, а нарочито игре статуе. Циљ ових 

радионица био је подизање свести о насиљу, његовом препознавању, колико је присутно 

као и размена искустава међу ученицима. Такође су ученици кроз играње улога стекли 

увид у то како се осећа особа која је жртва, а како она која је насилник и које мисли се 

јављају у ситуацијама насиља. Ученице су кроз забавне игре укључиле све присутне 

вршњаке, подстакле на међусобно поверење и узајамни рад а онда разговарало о насиљу и 

различитим искуствима у којима су и сами били.  

Закључак након радионица јесте тај да је насиље све чешће а нарочито преко друштвених 

мрежа где деца нису ни свесна да су жртве.   
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           У среду, 23.09.2020.године, одржане су две радионице које је водила шк.психолог 

Сања Павловић, а у сарадњи са наставницом спског језика и књижевности Матић 

Милицом, у одељењу другог разреда туристичко хотелијерски техничар. Радионица је 

реализована у учионици са 13 ученика. Ученици су се подсетили шта је насиље, које врсте 

и нивои  насиља постоје и како реаговати у одређеним ситуацијама. Ученици су подељени 

у две групе, подељен је материјал и свака је приступила изради паноа за ЗИД 

НЕНАСИЉА. Размењивали су идеје у оквиру групе, полемисали и изводили закључке. 

Једна група је представила појам насиља  и врсте, а друга група који нивои насиља 

постоје.  Ученици су извукли кључне појмове, написали  их, нацртали и приказали на 

креативан начин користећи фломастере, хамер, фотографије, штампани материјал.  

Циљ ових радионица је подсећање на то шта је насиље, да ли га препознајемо у 

свакодневном животу као и да ли реагујемо на адекватан начин. 
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          У петак, 25.09.2020.године, у кабинету за агенцијско-хотелијерско пословање 

одржане су три радионице, а водитељ је била Сања Павловић, шк.психолог.  Ученици су 

подељени у две групе и радили су паное за Зид НЕ насиља. Ученици су размењивали 

различите идеје, искуства и показали своју креативност.  

Утисци су били позитивни а ученици задовољни што ће њихови радови бити изложени у 

школском холу и доприносе превенцији насиља.  
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ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

         Дана, 13.октобра 2020. године, у уторак, у Економско-угоститељској школи „Вук 

Караџић“ у Великој Плани, у учионици одељења првог разреда техничар обезбеђења 

одржане су две радионице, а водитељи су  били  Сања Павловић, шк.психолог и Лана 

Стефановић, вршњачки едукатор.  Учествовало је 12 ученика одељења 1/3, обр.профил 

техничар обезбеђења. Циљ радионица је едукација ученика о насиљу, његовим врстама, 

начину реаговања у различитим ситуацијама, стављање учесника у улогу жртве и 

насилника  и анализа мисли и осећања и код једних и код других. Теме које су обрађиване 

су појам и врсте насиља, начини реаговања у насилним ситуацијама из улоге жртве и 

насилника. У уводном делу шк.психолог Сања Павловић представила је пројекат у којем 

школа учествује, његове циљеве, активности и подсетила се заједно са ученицима шта је 

насиље, које су врсте, нивои и начни спречавања. Ученици су кроз ирге загревања стекли 

поверење једни у друге, а затим са вршњачким едукатором прошли кроз улоге жртве и 

насилника, игре статуе. У завршном делу анализирани су односи између жртве и 

насилника, која осећања су најчешћа код њих као и мисли које их проузрукују у 

ситуацијама насиља. Кључни проблем који се јавља приликом оваквих радионица је 

укључивање свих учесника, стицање међусобног поверења и сарадње. Закључак након 

ових радионица јесте да ученици кроз игре статуе и пролажење кроз различите улоге 

најбоље разумеју шта је насиље, какве су последице и негативни аспекти. 
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                  Дана, 14.октобра 2020. године, у среду, у Економско-угоститељској школи „Вук 

Караџић“ у Великој Плани, у учионици одржане су две радионице, а водитељи су  били  

Сања Павловић, шк.психолог и Лана Стефановић, вршњачки едукатор.  Учествовало је 5 

ученика одељења 1/2, обр.профил туристчко-хотелијерски техничар. Циљ радионица је 

едукација ученика о насиљу, нарочито  о електронском због присутности друштвених 

мрежа код младих, коришћења мобилних уређаја, таблета свакодневно и приказ наведенох 

на паноу који је део ЗИДА НЕНАСИЉА. Теме које су обрађиване су појам и врсте 

насиља, заступљеност електронског насиља међу младима, опасности као и то како га 

спречити.   Шк.психолог Сања Павловић представила је пројекат у којем школа учествује, 

његове циљеве, активности и подсетила се заједно са ученицима шта је насиље, које су 

врсте, нивои и начни спречавања. Ученици су заједно са вршњачким едукатором 

дискутовали о својим искуствима са насиљем, анализирали реакције жртве и насилника и 

њихове поступке. Кроз креативан рад на изради паноа ученици су приказали шта је 

електронско насиље, који су начини спревања и превенције.  

Кључни проблем који се јавља приликом оваквих радионица је правилна расподела 

послова односно задатака међу ученицма на изради паноа. Закључак  јесте да ученици 
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кроз креативан рад науче нешто ново, подсете се онога што већ знају о насиљу и пошаљу 

поруку вршњацима са циљем спречавања електронског насиља.  
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        У уторак, 20.10.2020. године, одржане су две радионице припреме за перформанс. 

Место одржавања је летња учионица посвећена Филић Стефану, ученику којије трагично 

преминуо од последица вршњачког насиља. Учествовало је 8 учесника, ученици другог и 

трећег разреда ЕУШ“Вук Караџић“ из Велике Плане од којих су троје вршњачки 

едукатори. Водитељ радионица је шк.психолог и ментор пројекта Сања Павловић, и 

наставница српског језика и књижевности Милица Матић. Циљ радионица је припрема 

перформанса „Најјаче против насиља“ који ће ученици извести на истом месту где и 

вежбају и послати поруку против насиља и подсетити друге да не трпе насиље, пријаве 

уколико имају сазнања као и да га не чине.  Теме које су обрађене се односе на врсте 

насиља и то социјално одбацивање, електронско насиље, физичко насиље и насиље према 

женама. На почетку радионица кроз игре загревања код ученика се ствара међусобна 

повезаност, поверење а самим тим и атмосфера у групи је боља. Техником „brainstorming“ 

долазимо до различитих идеја на који начин приказати различите врсте насиља. Играњем 

улога, играма статуе и залеђених прича ученици ће приказати ситуације. Шк.психолог и 

проф. српског језика и књижевности усмеравају ученике, дају предлоге и сугеришу о 

начину приказа сваке од врста насиља. Ученици кроз ове радионице су друштено 

ангажовани, развијају осећај припадности, показују креативност, различите способности 

које на редовној настави не долазе до изражаја. Уче да размењују идеје, уваже мишљење 

друге особе, поштују одлуке једни других.  
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              Једна од активности у октобру месецу, тачније 21.10. 2020. године је постављање 

ликовних радова ученика ЕУШ“Вук Караџић“  у школском ресторану. Водитељи су били 

наставница економске групе предмета Александра Шиљић и шк.психолог и ментор Сања 

Павловић. Учествовало је 15 ученика. У оквиру блок наставе ученици друге године 

образовног профила туристичко-хотелијерски техничар током три часа разговарали су о 

насиљу, а затим коментарисали ликовне радове,  и постављали на пано. Циљ ове 

активности је подсећање на насиље, његове врсте и последице које има на оособе које 

трпе неки облик насиља. Теме су присутност вршњачког насиља, начини реаговања и 

спречавања. На почетку ученицима је представљен пројекат „Најјаче против насиља“, које 

су планиране активности као и њихов значај. Кроз дискусију и разменом искустава 

водитељи су покренули ученике да говоре о насиљу.  Прегледом радова ученици су 

коментарисали приказе насиља, анализирали мисли и осећања насилника и жртве. Заједно 

са водитељима изабрани су 10 најлепших радова који ће бити нагрђени. Они су истакнути 

на посебном видљивијем паноу. Проблем који се јавља је отвореност појединих учесника 

да поделе своја искуства и коментаришу ситуације насиља. Ове радионице су врло 

значајне јер кроз њих ученици постају отовренији, сардаљивији, уче да буду асертивни, 

поштују одлуке једни других, другачије мишљење а да искажу своје. 
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       У среду, 21.10. 2020. године су одржане радионице пробе и припреме перформанса у 

летњој учионици посвећеној Филић Стефану. Учествовало је 8 учесника од којих су  3 

прошла вршњачку едукацију. Водитељи су радионица је шк.психолог и ментор пројекта 

Сања Павловић, и наставница српског језика и књижевности Милица Матић. Циљ 

радионица је припрема перформанса „Најјаче против насиља“ који ће ученици извести на 

истом месту где и вежбају и послати поруку против насиља и подсетити друге да не трпе 

насиље, пријаве уколико имају сазнања као и да га не чине.  Теме које су обрађене се 

односе на врсте насиља и то социјално одбацивање, електронско насиље, физичко насиље 

и насиље према женама. На почетку радионица кроз игре загревања код ученика се ствара 

међусобна повезаност, поверење а самим тим и атмосфера у групи је боља. Играњем 

улога, играма статуе и залеђених прича ученици ће приказати ситуације. Шк.психолог и 

проф. српског језика и књижевности усмеравају ученике, дају предлоге и сугеришу о 

начину приказа сваке од врста насиља. Ученици кроз ове радионице су друштено 

ангажовани, развијају осећај припадности, показују креативност, различите способности 

које на редовној настави не долазе до изражаја. Уче да размењују идеје, уваже мишљење 

друге особе, поштују одлуке једни других.  
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            Једна од активности је била у петак, 23.10 додела награда за ликовни конкурс. 

Водитељи су били директор школе Александра Илић и шк.психолог и ментор на пројекту 

Сања Павловић. Учествовало је 10 ученика који су освојили награде на ликовном 

конкурсу, а разговор и подела награда су одржани у кабинету за угоститељство ЕУШ“Вук 

Караџић“. Циљ ове активности је показивање значаја и захвалности ученицима који су се 

одазвали и учествовали у ликовном конкурсу. Теме о којима се разговарало јесу квалитет 

наставе, коришћење гугл учионице, као и присутност вршњачког насиља. На почетку 

састанка директорка школе се обратила ученицима и похвалила за учешће у ликовном 

конкурсу и перформансу. Затим је кроз неформалан разговор са ученицима било речи о 

настави, организацији рада школе због епидемиолошке ситуације, раду Ученичког 

парламента, заступљености насиља у школи и сл. Ученицима који су осовојили 1, 2 и 3. 

место на ликовном конкурсу подељене су награде - књига и мајица са натписом „Најјаче 

против насиља“. Оваквим догађајима показујемо ученицима да су важан део друштва, 

односно да се њихово залагање и труд вреднује и уважава што утиче на њих и мотивише 

их да и даље буду активни и вредни. 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

           У петак, 23.10. 2020. године су одржане радионице пробе и припреме перформанса 

у летњој учионици посвећеној Филић Стефану. Учествовало је 8 учесника од којих су  3 

прошла вршњачку едукацију. Водитељи су радионица је шк.психолог и ментор пројекта 

Сања Павловић, и наставница српског језика и књижевности Милица Матић. Циљ 

радионица је припрема перформанса „Најјаче против насиља“ који ће ученици извести на 

истом месту где и вежбају и послати поруку против насиља и подсетити друге да не трпе 

насиље, пријаве уколико имају сазнања као и да га не чине.  Теме које су обрађене се 

односе на врсте насиља и то социјално одбацивање, електронско насиље, физичко насиље 

и насиље према женама. На почетку радионица кроз игре загревања код ученика се ствара 

међусобна повезаност, поверење а самим тим и атмосфера у групи је боља. Играњем 

улога, играма статуе и залеђених прича ученици ће приказати ситуације. Шк.психолог и 

проф. српског језика и књижевности усмеравају ученике, дају предлоге и сугеришу о 

начину приказа сваке од врста насиља. Ученици кроз ове радионице су друштено 

ангажовани, развијају осећај припадности, показују креативност, различите способности 

које на редовној настави не долазе до изражаја. Уче да размењују идеје, уваже мишљење 

друге особе, поштују одлуке једни других.  
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     У понедељак, 26.10.2020.године, у летњој учионици Стефана Филића испред зграде 

ЕУШ“Вук Караџић“, одржан је перформанс. Учествовало је 8 ученика 2. и 3.разреда 

ЕУШ“Вук Караџић“. Водитељ активности је била Сања Павловић, шк.психолог,  

присуствовали су чланови породице Филић, Ученичког парламента и наставници. Циљ 

извођења перформанса јесте подсећање на вршњачко насиље, матуранта школе Филић 

Стефана, жртву вршњачког насиља, као и слање поруке против насилног понашања. Теме 

које су обрађене се односе на заступљеност вршњачког насиља, његове врсте – социјално, 

електорнско, физичко и насиље над женама. Такође је послата порука о спречавању 

насиља и начину на који то учинити. На почетку присутнима се обратила шк.психолог 

Сања Павловић и упознала их са пројектом „Најјаче против насиља“, представила 

ученике, и најавила перформанс. Ученици су појединачним изговарањем речи  подсетили 

на заступљеност вршњачког насиља. Затим су кроз играње улога, глумом, играма статуе, 

приказали облике насиља и то социјално одбацивање, физичко, електронско и у 

последњем делу насиље над женама. На крају су послали појединачно поруке у вези 

пријаве и превенције  насиља и поделили балоне и руже публици. Перформанс је снимљен 

и приказан на РТВ Плана. Учествовањем у перформансу млади постају активни у 

друштву, доприносе ширењу важне поруке а то је спречавање насиља које је врло 

заступљено. Такође подсећање на Филић Стефана, жртву вршњачког насиља, значило је 

члановима његове породице.   
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Тимови за пружање додатне подршке ученику 
Тимови за пружање подршке ученику су реализовани у оквиру одељењских већа тако да 

су одељењске старешине као посебну тачку у оквиру записника са одељењских већа 

евидентирала пружање подршке ученицима којима је то било потребно. Сви записници се 

налазе у есдневнику у оквиру записника са одељењских већа. 

 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

 

Председник Тима 

Сања Павловић,шк.психолог 
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Чланови 

Александра Илић,директор Дејан Петровић,наст.рачунасртва и 

информатике 

Биљана Биочанин,наст.математике Радован Јоцић, наст.правне групе 

предмета 

Витеза Дабижљевић,наст.српског језика 

и књижевности 

Далибор Денчић, наст.куарства 

Светлана Ковачевић,наст.економске 

групе предмета 

Наталија Вучићевић, наст.историје 

Дејан Ђокић, родитељ уч.Анђела Банковић, 2/5 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и/или фонд 

часова 

Носиоци 

активности 

05.11.2020. Први састанак 

1. Усвајање плана рада тима 

2.Разматрање Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за шк. 

2019/20. годину 

3.Анализа и разматрање новог Развојног 

плана 

4.Разматрање Годишњег плана рада школе 

за шк. 2020/21. годину 

5.Анализа усклађености рада Стручних 

већа, тимова и актива 

6.Предлог оперативног плана у посебним 

условима 

7.Текућа питања 

1 састанак Чланови тима 

Одсутни родитељ 

и ученик 
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02.12.2020. Други састанак-онлајн, преко 

платформе вибер 

1.Усвајање записника са претходног 

састанка 

2. Предлог и усавјање оперативног плана 

рад школе у посебним условима за 

организацију и реализацијуобразовно-

васпитног рада по посебном програму за 

рад у условима пандемије вируса Ковид-19 

за период од 30.11. до 18.12.2020.године на 

основу дописа Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја број 611-00-

00360-/2/2020-03 од 27.11.2020.године 

3.Разно 

1 састанак Чланови тима 

12.01.2021. Трећи састанак 

1.Усвајање записника са претходног 

састанка 

2.Анализа реализације наставе у току 

1.полугодишта 2020/21. године 

3.Анализа кључних докумената школе 

(Извештај о реализацији Годишњег плана 

рада школе, Годишњи план рада, Школски 

развојни план) 

4.Анализа Извештаја о реализацији 

Школског развојног плана  

5.Сагледавање стања осипања ученика и 

деловања у смислу задржавања истих 

6.Разно 

 

1 састанак Чланови тима 

Одсутни родитељ 

и ученик 
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11.03.2021. Четврти састанак-онлајн,вибер 

платтформа 

1. Предлог и усавјање оперативног плана 

рад школе у посебним условима за 

организацију и реализацијуобразовно-

васпитног рада по посебном програму за 

рад у условима пандемије вируса Ковид-19 

за период од 08.03.2021. на основу дописа 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја број 611-00-00360-

/4/2020-03 од 08.03.2021.године 

1 састанак  

19.04.2021. Пети састанак 

1. Усвајање записника са претходна 

два састанка 

2. Анализа кључних докумената 

школе 

3. Анализа Извештаја о раду 

директора у првом полугодишту 

4. Предлог оперативног плана рада 

школе у посебним условима за 

организацију и 

реализацијуобразовно-васпитног 

рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Ковид-

19 за период од 19.04. до 

22.06.2021.године  

5. Текућа питања 

1 састанак Чланови Тима 

01.07.2021. Шести састанак 

1.Усвајање записника са претходног 

састанка 

2.Анализа Извештаја о раду директора 

3.Анализа постигнућа ученика у току 

наставне 2020/21.године 

4.Анализа реализације наставе 

5.Разно 

1 састанак Чланови Тима 
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27.08.2021. Седми састанак 

1.Усвајање записника са претходног састанка 

2.Разматрање стручног усавршавања 

наставника у току школске године и могућност 

стицања звања наставника и стручног 

сарадника за даља стручна усавршавања на 

основу извештаја наставника 

3.Анализа остварених активности везаних за 

самовредновање школе у току 2020/21.године 

и давање смерница у планирању поступка 

самовредновања за школску 2021/22.годину 

4.Сагледавање стања осипања ученика и 

деловања у смислу задржавања истих 

5.Давање смерница и сугестија за Годишњи 

план рада школе за 2020/21.године 

6. Разматрање Извештаја о реализацији 

Школског развојног плана за текућу школску 

годину и предлог анекса за наредну уколико је 

потребно 

7.Анализа записника стручних већа и актива 

8. Разматрање припремљености школе за 

наредну школску годину 

9.Израда Извештаја о раду Тима за 

шк.2020/21.годину 

10.Предлог за израду оперативног плана рада 

школе за шк.2021/22.године  

 

  

1 састанак Чланови Тима 
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Тим за професионални развој 
 

Руководилац Тима 

Сања Павловић 

Чланови тима 

Александра Илић, директор Ивана Миловановић, наставник 

Наталија Вучићевић, наствник  

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

 

07.09.2020. 

Први састанак: 

1. Конституисање чланова и усвајање 

плана рада Тима 

2. Израда Годишњег плана стручног 

усавршавања наставника и 

стручних сарадника ван установе 

за шк.2020/21.год. 

 

1 састанак у 

Школи 

чланови Тима 

13.01.2021. 

Други састанак: 

1. Анализа стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

током 1.полугодишта 

2. Расподела задужења међу 

члановима Тима и договор о раду 

Тима за СУ  

 

1 састанак онлајн 

преко платформе 

вибер  

чланови Тима 
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25.08.2021. 

       1. Анализа стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника током 

школске године 

2. Евалуација планираног стручног 

усавршавања у установи и ван 

установе у школској 2020/21.године 

 

1 састанак у 

Школи 

Одсутна Ивана 

Миловановић 

због боловања 

 

 

 

У реализацији плана дошло је до мањих одступања због епидемиолошке ситуације. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА  ЗА ШKOЛСКО РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Руководилац актива 

Биљана Биочанин 

Чланови актива 

Весна Коларевић, Сања Павловић Николета Николић 

Светлана Ковачевић Александар Милорадовић 

Мира Ивковић Марко Миловановић 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

4.9.2020. 1. Конституисање АКТИВА 

2. Усвајање плана рада АКТИВА 

3. Доношење Акционог плана за 

школску 2020/2021.годину 

 

 

Анализа, 

дискусија, 

закључак. 

Састанак у 

школи 

Сви чланови и 

директорка 
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8.9.2020.  

1. Усвајање записника са претходног 

састанка 

2. Избор кључне области за 

самовредновање 

3. Разно 

 

 

 

Анализа, 

закључак. 

Састанак у 

школи 

Сви чланови и 

директорка 

24.12.2020.  

 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка 

2. Анализа реализације Акционог 

плана на крају првог полугодишта 

и састављање извештаја о 

реализацији 

3. Извештај о реализацији акционог 

плана 

4. Извештај о раду актива 

 

 

Анализа, 

дискусија. 

Састанак у 

школи 

Сви чланови и 

директорка 

23.6.2021. 1. Усвајање записника 

2. Анализа реализације акционог 

плана 

3. Договор у вези израде новог 

развојног плана 

Анализа, 

дискусија, 

закључак 

Сви чланови и 

директорка 

26.8.2021. 1. Усвајање записника  

2. Анализа реализације акциног 

плана на крају школске године 

3. Сачињавање извештаја о 

реализацији акционог плана 

4. Сачињавање и усвајање извештаја 

о реализацији плана рада актива 

Анализа, 

дискусија, 

закључак, 

усвјање 

 

Сви чланови и 

директорка 
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ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

31.8.2021. 

ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.Усклађивање 

садржаја кључних 

школских 

докумената( 

Школског програма, 

Развојног плана,..), 

на основу 

прописаних начела и 

уз важавање 

узрасних, развојних 

и специфичних 

потреба ученика, 

родитеља и локалне 

заједнице 

 

1. на основу 

Правилника о 

стандардима 

квалитета рада 

установе (сл.гласник 

РС-Просветни 

гласник, бр 14/2018), 

израдити предлог 

измене и допуне 

Школског развојног 

плана 

 

 

 

Увидом у Развојни 

план, Школски 

програм, годишњи 

програм рада 

установљено је да су 

сва документа 

усклађена са 

Правилником о 

стандардима 

квалитета рада 

установе. 

2.ефикасан и 

ефективан рад у 

школи 

 

2.детаљна анализа и 

израда оперативних 

планова наставника 

 

Сви наставници 

имају оперативне 

планове 

3. упознавање свих 

носилаца  

наставног процеса са 

остварењем 

предвиђених 

активности за текућу 

школску годину 

3.израда  

-шестомесечних 

(полугодишњих и 

годишњих) известаја 

о раду стручних већа 

и актива и 

упознавање чланова 

НВ, о наведеном, на 

седницама. 

 

На основу предатих 

полугодишњих 

извештаја , психолог  

је на седници НВ 

упознала чланове са 

реализацијим 

планова и 

активности за прво 

полугодиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Област квалитета Циљ Активности 

Извештај о 

реализацији за 

период од 01.09.2020. 

до 31.8.2021. 

OРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

1.обезбеђивање и 

унапређење квалитета 

образовно-васпитног 

рада у школи 

опремањем простора и 

стучним 

усавршавањем 

наставника 

1.израда годишњег 

плана усавршавања 

директора, психолога 

и наставника 

-саставни део 

годишњег програма 

рада 

2.реализовање 

интерног и екстерног 

усавршавања 

 

 

-Презентација 

приручника за 

Агенцијско-

хот.пословање 

 

-интерна обука за 

онлајн наставу 

 

 

3.направити план 

набавки, побољшати 

хигијену, оплеменити 

простор 

 

-кабинет за 

информатику 

-реконструкција 

школе(прикупља се 

потребна 

документација) 

2.модернизација, 

побољшање и 

обезбеђење 

квалитнијег рада 

школе 

 

1.Размена искустава  

са руководиоцима 

других школа 

 

Онлајн састанци 

директора свих 

основних и средњих 

школа 

2.праћење рада 

школских тимова 

 

Тимови за безбедност, 

инклузију и насиље 

3.присиство 

састанцима ученичког 

парламента 

 

Није било 

потребе(због саме 

ситуације везане за 

пандемију). 

4.организовање 

свечаности и излета 

Организован је 

дводневни излет и у 

оквиру њега семинар „ 

Изазови управљања 

људским ресурсима у 

сектору образовања“ у 

Аранђеловцу 5.6.2021.  
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Област квалитета Циљ Активности 

Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

31.8.2021. 

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

Отклањање 

недостатака које је 

Тим за 

самовредновање 

уочио вршећи 

вредновање у 

претходној школској 

години 

1.Детаљније 

планирати наставу 

 

Због комбинованог 

модела наставе, сама 

припрема за часове 

је детаљнија и 

квалитетнија 

2.боља припрема за 

час 

 

Коришћење 

различитих веб алата 

доприноси бољој 

припреми за час. 

3.Већа сарадња у 

оквиру стручних 

већа 

 

Кроз огледне и 

угледне часове 

4.Већа сарадња са 

психологом 

 

-Посете часовима 

-помоћ око ученика 

који раде по ИОП-у 

5.Формирање Тима 

за подршку 

ученицима који теже 

савладавају наставне 

садржаје 

 

 

-тим за инклузију 

6.Већа сарадња са 

родитељима 

 

-родитељски 

састанци 

-индивидуални 

разговори са 

родитељима 

 

7.Већa сарадња са 

стручним већем за 

математику и 

информатику због 

коришћења 

различитих веб 

алата 

 

 

Због онлајн наставе, 

стручно веће за 

математику и 

информатику је 

пружало помоћ и 

подршку свим 

наставницима 
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Област квалитета Циљ Активности 

Извештај о 

реализацији за 

период од 01.09.2020. 

до 31.8.2021. 

ПОДРШКА  

УЧЕНИЦИМА 

1.Пружање помоћи 

и подршке свим 

ученицима 

 

1.предузимање мера 

за пружање подршке 

ученицима који 

имају проблем у 

савладавању 

наставних садржаја 

 

-формиран је тим за 

инклузију 

-тимови за подршку 

ученицима на нивоу 

одељенских већа 

-укључени су ученици 

у пружање помоћи 

слабијим ученицима 

 

2.индивидуализован 

приступ уценицима 

из осетљивих група 

 

 Кроз рад са 

ученицима по ИОП-у 

 

 

3.индивидуализован 

приступ ученицима 

са посебним 

способностима 

 

Учешће ученика на 

такмичењима: 

- Сајам Тимова за 

КВИС  и освојено 3. 

Место-наставник 

Оливера Стошић 

-„Социјална 

предузећа за развој 

потенцијала 

младих“организација 

Лимитлес-наставник 

Сања Петковић 

-„Пословни изазов 

централне Србије“ 

Достигнућа младих у 

Србији-наставник 

Сања Петковић 

-„Стиховизија“ 

рецитовање стихова 

на страним језицима-

наставник Весна 

Миливојевић 

 

  Рад у креативним 

радионицама 

-борба против насиља 

-ликовна радионица 

 

4.Сарадња и 

пружање подршке 

-на родитељсим 

састанцима  

-индивидуални 
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родитељима 

 

 

доласци и позиви 

родитеља 

5.Подршка 

ученицима у 

прихватању и 

реализацији 

прописаних 

епидемиолошких 

мера у школском 

простору и 

генерално окружењу 

ради заштите и 

очувања сопственог 

здравља и здравља 

других 

-на часовима 

одељенских 

старешина и свим 

осталим наставним 

часовима 

-организовано је видео 

предавање, у сарадњи 

са Црвеним крстом, 

под називом 

„Правилна уподреба 

заштитних маски“ 

6. 

-помоћ и подршка 

ученицима 

приликом 

формирања налога 

електронске поште - 

помоћ око  

ефикасног 

коришћења  гугле 

учионице и других 

веб алата(вибер, 

whatsApp,...) 

-помоћ свим 

ученицима од стране 

предметних 

наставника, 

одељенских 

старешина, наставника 

информатике 

2.Постицање 

личног, 

професионалног и 

совијалног развоја 

ученика 

 

 

1.Организовање 

радионица на теме: 

 -Конструктивно 

решавање проблема, 

 -Ненасилна 

комуникација 

-Мере превенције у 

борби против вируса 

ковид 19 

 

-наша школа је 

учествовала у пројекту 

„ Најјаче против 

насиља“у сарадњи са 

Удружењем грађана 

“Свет речи“ а заједно 

са ученицима и 

наставницима 

средњих  школа из 

Пожаревца, 

Смедеревске Паланке, 

Деспотовца, Великог 

Градишта и Кучева, 

наше ученице 

Мартина Даничић  2/1, 

Лана Стефановић 

2/3, Вељко Блажић, 

2/5 и Филип 

Филиповић, 2/5 и 



171 

 

школски психолог 

Сања Павловић, 

прошли су едукацију 

29. и 30. aвгуста 2020. 

 

-одржане су 

радионице „Зид Не 

насиља“које је 

водила психолог 

Сања Павловић у 

сарадњи са Милицом 

Матић и Маријом 

Илић 

 

-присуствовали смо 

завршној 

конференцији у 

овиру пројекта 

„НАЈјаче против 

насиља“ 

-организован је 

фестивал кратког 

филма „ФИЛИЋ 

ФИЛМИЋ“ 

-радионица“ 

Приватност је 

приватна“ 

2.укључивање 

уценика у часове 

допунске наставе 

 

И поред отежавајућих 

околности због 

пандемије, 

организовани су 

часови допунске 

наставе за ученике 

који имају проблема 

са савладавањем 

наставних садржаја 

3.укључивање 

ученика око помоћи 

ученицима који се 

слабије сналазе у 

онлајн настави,...) 

 

-ангажовани су 

ученици у пружању 

помоћи својим 

друговима из одељења 

на сналажењу у гугл 

учионици, вибер 

групама,... 

4.посете самовима 

запошљавања, 

разговор 

представницима 

Због пандемије нису 

организовани сајмови. 
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тржишта рада и 

социјалним  

партнерима школе 

 

 

 

 

 

-Област квалитета Циљ Активности 

Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

31.8.2021. 

ЕТОС 1.Успостављање и 

очување добрих 

међуљудских односа 

 

Поштовање норми 

којима је регулисано 

понашање и 

одговорност свих 

запослених и 

ученика 

 

Евиденције о 

похвалама ученика и 

наставника који су 

учествовали у 

радионицама и 

такмичењима налазе 

се на сајту школе. 

Наставници и 

ученици су 

похваљивани на 

седницама НВ 

 

 

2.Промовисање 

резултата ученика и 

наставника 

 

1.Интерно 

награђивање 

ученика и 

наставника. 

-награђени су 

учесници ликовног 

конкурса  у оквиру 

пројекта „НАЈјаче 

против насиља“ 

-на матурској вечери 

награђени су ђак 

генерације, ученици 

вуковци, ученици 

који су радили по 

ИОП-у , 

Тијана Смилић 4-2 

за освојено прво 

место на 

републичком 

такмичењу 

 

2.медијска 

заптуљеност 

3.учешће у 

маркетингу школе 

 

-обележен је 

Светски дан туризма 

-одржана радионица 

„Зид НЕнасиља“ 

-били смо подршка 
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фестивалу 

документарног 

филма „Златна 

буклија“ 

-обележен је 

Међународни дан 

људских права 

Све наведене 

активности 

објављене су на 

сајту школе, 

инстаграму и у 

емисијама ТВ Плане 

 

 

 

3.развијање сарадње 

на свим нивоима 

 

1.сарадња стручних 

и саветодавних 

органа 

2.подршка у раду 

ученичког 

парламента 

3.сарадња са 

родитељима 

-према утврђеном 

плану, одржани су 

састанци ученичког 

парламента, као и 

састанци Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

4.промовисање 

образовних профила 

по основним 

школама 

 

 

 

1.маркетинг у вези 

предстојећег уписа 

Тим за маркетинг је 

промовисао 

обраѕовне профиле 

по свим основним 

школама у 

окружењу. Извештај 

у прилогу. 
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ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

31.8.2021. 
ОПЕРАТИВНИ 

ПЛАН ШКОЛЕ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД 

У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ 

ВИРУСА COVID-19 

1.Утврђивање плана 

наставе и учења у 

складу са Посебним 

програмом 

 

-на састанцима 

стручних већа и актива 

направити планове за 

рад у посебним 

условима(кориговати 

постојеће, 

прилагодити за онлајн 

наставу,...) 

На почетку школске 

године 

2.Избор 

најефикаснијег модела 

наставе за рад у 

условима пандемије 

вируса 

 

-на основу анкете 

ученика и према 

препорукама 

Министарства 

просвете, донети 

одлуку о моделу 

остваривања наставе 

Комбиновани модел 

3.Укључивање свих 

расположивих ресурса 

у одабрани модел 

наставе 

 

-сагледати све 

материјално-техничке 

и људске ресурсе и 

укључити их у 

реализацију изабраног 

модела наставе 

-оформљен још један 

кабинет за 

информатику 

-обука наставника за 

коришћење гугл 

учионице 

4.Утврђивање начина 

реализације онлајн 

наставе 

 

 

Избор веб платформи 

и алата за реализовање 

онлајн наставе 

- за реализацију 

наставе ,изабрана је 

гугл учионица 

-у договору са 

предметним 

наставницима, и у 

зависности од 

материјано-техничких 

могућности ученика, 

дозвољено је 

коришћење и других 

веб алата и 

платформи( вибер, 

месинџер, мејл, 

пошта,...) 

-одељенске 

старешине, психолог и 

директорка редовно 

прате и контролишу 

рад наставника и 

ученика 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

Председник Стручног актива 

Радован Јоцић 

Чланови Стручног већа 

Павловић Сања Матић Милица 

Ђукић Милан Коларевић Весна 

Станисављевић Горан  

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

Новембар, 

2020.год. 

 

- Рад на допуни постојећег Школског 

програма програмом за наставу на 

даљину; 

- Индивидуалним 

радом чланова; 

сарадњом са 

стручним већима 

за обл.предмета; 

разменом 

информација; 

консултацијама; 

праћењем 

промена прописа; 

на седници 

Актива. 

 

-  Четири седнице 

Чланови 

Мај, 2021. год. 

 

- Рад на изради новог Школског 

програма; 

 

Јун, 2021.год. 

 

- Упућивање предлога  Школског 

програма; 

 

Август, 

2021.год. 

 

- Извештај о раду за школску 

2020/21.годину; 

- План рада за школску 2021/22.годину. 
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ИСПИТНИ ОДБОР 
 

 

Секретар исшитног одбора за 4. степен 

Сања Петковић, Мима Златковић 

Чланови испитног одбора 

Александра Илић, Витеза Дабиђжљевић, Николета Николић, Милица Матић, 

Жаклина Петровић, Оливера Стошић, Светлана Ковачевић, Александар 

Милорадовић, Сања Петковић, Весна Коларевић, Марија Илић, Весна 

Миливојевић, Радован Јоцић, Наталија Вучићевић, Александра Шиљић, Сузана 

Јовчић-Дамјановић, Дејан Арсић, Мима Златковић. 

 

 

- Током првог и 

другог 

полугодишта.  

 

- Праћење измена и допуна наставних 

планова и програма за образовне 

профиле закоје се остварује школски 

програми.   

- Сарадња са другим стручним 

органима. 

- Информисање наставника, стручних 

сарадника и ученика о изменама и 

допунама наставних планова и 

програма; 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 
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новембар 

 

На овом састанку је утврђен број ванредних 

ученика који су стекли услов за полагање 

матурског испита у новембарском року 

2020/21. као и избор тема за полагање 

писменог задатка из Српског језика и 

књижевности ванредног кандидата; 

Ученици који су положили све испите и стекли 

услов за полагање матурског испита су 

Шмигић Стефан и Гмитровић Милош, 

образовни профил Техничар обезбеђења. 

За полагање писменог испита из Српског 

језика и књижевности од понуђених 10 

изабране су следеће теме: 

• Куда иде овај свет? 

• Наука и технологија у служби човека, 

• Значај Вука Караџића за српски језик и 

културу 

• Хамлет  –  две стране медаље 

 

састанак 

6.11.2020. у 14.35 

часова 

чланови 

Испитног 

одбора 

новембар 

 

На овом састанку је утврђен успех ванредних 

ученика који су полагали матурски испит у 

новембарском року 2020/21. Констатовано је 

да  су матурски испит у новембарском року 

положили Шмигић Стефан и Гмитровић 

Милош, образовни профил Техничар 

обезбеђења. 

Наведени ученици су положили матурски 

испит са следећим успехом: 

• Шмигић Стефан са добрим успехом 

(3,33) 

• Гмитровић Милош са врло добрим 

успехом (4,00) 

 

састанак 

17.11.2020. у 

14.35 часова 

чланови 

Испитног 

одбора 
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07.06.2021. -Утврђивање броја ученика који су пријавили 

полагање матурског испита у јунском року. 

 

један састанак 

одржан онлајн путем 

ЕУШ вибер групе 

чланови испитног 

одбора 

09.06.2021. -Избор тема за полагање матурског испита из 

Српског језика и књижевности 

-Утврђивање броја пријављених кандидата  

један састанак чланови испитног 

одбора 

11.06.2021. - Утврђивање успеха ученика одељења 4-1,4-2,4-3 на 

матурском испиту у јунском року школске 

2020/2021. 

један састанак 

 

чланови испитног 

одбора 

26.08.2021. - Утврђивање броја ученика који су пријавили 

полагање матурског испита у августовском  року 

један састанак 

 

чланови испитног 

одбора 

27.08.2021. - Утврђивање успеха ученика одељења 4-2,на 

матурском испиту у августовском року школске 

2020/2021. 

један састанак 

 

чланови испитног 

одбора 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

 

Координатор 

Николета Николић 

Чланови тима 

Љубица Стоиљковић - 

председник 

Анђела Митровић – заменик 

председника 

Ана Трујић - записничар  

  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број 

састанака 

Носиоци 

активности 

8. 9. 2020. - Упознавање чланова Парламента са 

Пословником о раду овог тела и доношење 

плна рада; 

-изабрано је руководство: председник (Љубица 

Стиљковић), заменик председника (Анђела 

Митровић), записничар (Ана Трујић) и два 

члана Школског одбора (Лука Милосављевић и 

Милица Мићовић; 

-Изабрани су чланови тимова: Тим за заштиту 

ученика од дискриминације, злостављања и 

занемаривања (Мартина Даничић), Тим за 

безбедност (Вук Русалић), Тим за маркетинг 

(Андријана Грковић), Тим за стручни актив за 

Школско развојно планирање (Милан 

Лазовић), Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе (Анђела Банковић); 

-Разговарало се о мерама заштите од Ковида 19 

и побољшању хигијене у школским тоалетима. 

Састанак се 

реализовао у 

школском 

ресторану. 

Сви чланови 

Ученичког 

парламента и 

координатор. 
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30. 9. 2020. - Чланови су упознати са предвиђеним 

активностима за октобар; 

-Председик Ученичког парламента је известио 

чланове о предавању које се одржало у Дому 

омладине а било је везано за интернет насиље 

(лажни профили, претеће поруке...); 

-члановису известили остале о учешћу у 

пројекту Најјаче против насиља и о 

перформансу који ће уследити. 

 

 

Састанак се 

реализовао у 

школском 

ресторану. 

Сви чланови 

Ученичког 

парламента и 

координатор. 

6. 11. 2020. - Ученици су истакли проблеме који се тичу: 

лошег стања у сали за физичко, лош изглед 

тоалета у главној згради; 

-дискутовао се о секцијама које ће се одвијати 

по потреби; 

-у оквиру ефеката практичке и блок наставе 

указано је на проблеме који су се тицали не 

посвећивања довољно пажње ученицима, нису 

довољно на пракси у објектима, не добијају 

адекватне задатке; 

-договор око обележавања Дана борбе против 

Сиде; 

-дискутовало се о проблемима у току онлјан 

наставе: велики број тестова и лоша 

координација међу наставницима; 

-обавештење о расписивању конкурса за 

Филић-филмић. 

 

Састанак се 

реализовао у 

школском 

ресторану. 

Присутан 21 

члан Ученичког 

парламента и 

координатор. 
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22. 1. 2021. -Ученици су обавештени о успеху и владању 

ученика на крају првог полугодишта; 

- чланови су се договорили како и када ће 

обележити Дан заљубљених; 

- дискутовало се окомаркетинга пколе и новим 

идејама; 

-покренута је хуманитарна акција сакупљања 

новца за девојку Ану Рајић из Лозовика. 

Састанак се 

реализовао у 

школском 

ресторану. 

Присутно 17 

чланова 

Ученичког 

парламента и 

координатор. 

23. 2. 2021. - Разговарало се о проблемима са појединим 

професорима у току онлајн наставе и помоћи 

приликом израде задатака; 

-договор око обележавања Дана борбе против 

вршњачког насиља (розе мајице), који је 

уводна активност за Филић филмић; 

-Извештај везан за релаизацију Дана 

заљубљених:све је протекло у оквиру 

предвиђених активности; 

-директорка је обавестила чланове парламнета 

о предузетим активностима везаним за њихову 

молбу упућену на претходном састанку, а која 

се односила на хигијену у школским тоалетима 

и лошем стању сале за физичко. 

Састанак се 

реализовао у 

школском 

ресторану. 

Присутна 22 

члана 

Ученичког 

парламента,  

директорка 

школе и 

координатор. 
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23. 4. 2021. - Дискутовало се о особинама које би требало 

да има добар наставника – ученици су 

износили своја мишљења; 

-извештај о успеху ће бити накнадно послт 

вибером, јер је психолог на боловању; 

-дискутовало се о предлозима за прослву 

Матурске вечери и након онлајн 

гласања,одабран је реторан „Грандˮ у 

Свилајнцу; 

-чланови су обавештени о постојању 

националне платформе „Чувам теˮ која се бави 

превенцијом и заштитом од насиља у школама 

у Србији; 

- члан паралмента, Милан Лазовић је одабран 

да буде у жирију за фестивал Филић-филмић; 

-поново се дикутовало о недостацима онлјн 

наставе. 

Састанак се 

реализовао у 

школском 

ресторану. 

Присутно 17 

чланова 

Ученичког 

парламента и 

координатор. 

18. 6. 2021. - Ученици су Ученичком парламнету 

представили пројекат „Приватност је 

приватнаˮ који подразумева заштиту ученика 

од интернет насиља. 

Састанак се 

реализовао у 

школском 

ресторану. 

Присутно 17 

чланова 

Ученичког 

парламента и 

координатор и 

Оливера 

Стошић. 

 

 

 

Напомена: до извесних измена у плану рада Ученичког парламента дошло је услед 

специфичности ванредног стања у коме се одвијала настава, а због пандемије Ковида 19. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА, СТРУЧНОГ САРАДНИКА И 
ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

 

Извештај о раду секретара 
 

 

У школској 2020/2021.години обављала сам следеће послове: 

 

❖ радила сам на изради свих уговора о раду, анекса уговора о раду, споразума о 

преузимању запослених, као и на изради свих решења и одлука о радноправном 

статусу и распоређивању запослених у установи у складу са законом и прописима 

донетима на основу њега; 

❖ учествовала у припремању седница Школског одбора давала мишљења у вези са 

пословима  из њихове надлежности  и присуствовала седницама; 

❖ старала се о евидентирању и чувању аката школе и аката примљених од других 

лица –континуирано; 

❖ обављала сам стручне послове у вези са престанком радног односа, распоређивања 

и другим променама статуса радника – по указаној потреби; 

❖ издавала сам потврде и уверења ученицима и радницима Школе; 

❖ пружала сам правну помоћ и израђивала појединачне акте у вези утврђивања 

васпитно –дисциплинске одговорности ученика, након спроведених васпитно 

дисциплинских поступака; 

❖ учествовала см у поступку за избор директора школе; 

❖ припремила сам и израдила потребне опште акте или измене и допуне постојећих у 

складу са законом, 

❖ била сам члан Комисије у вези пријема за радни однос, након расписивања 

конкурса за пријем у радни однос на неодређено време, и то за следећа радна места: 

• наставник куварства са пуним радним временом; 

• наставник посластичарства са пуним радним временом; 

• наставник економске групе предмета са пуним радним временом; 

• наставник српског језика са 75% од пуног радног времена; 

• радник на одржавању хигијене – чистачица са пуним радним временом; 

• дипломирани економиста за финансијско-рачуноводстеве послове – Шеф 

рачуноводства са пуним радним временом. 

❖ учествовала сам у припремању и спровођењу мера заштите COVID -19; 

❖ присуствовала сам ванредним инспекцијским надзорима Просветне инспекције 

који су обављени ( било је неколико ванредних инспекцијских надзора) и то: 

законитост спровођења конкурса за пријем у радни однос шефа рачуноводства на 

неодређено време, анонимних представки поднетих против директора школе, 



184 

 

анонимне представке чији је предмет био рад директора Школе и организација 

наставе у другом полугодишту; 

❖ присуствовала сам на свим седницама Школског одбора, а по потреби и на 

седницама Наставничког већа и Савета родитеља; 

❖ израдила сам решења о коришћењу годишњих одмора за све запослене; 

❖ пратила сам законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са 

Школом и запосленим лицима; 

❖ у вези с  пословима које сам обављала сарађивала сам са субјектима ван Школе; 

❖ обављала сам и друге послове у складу са законом, подзаконским актом, општим 

актом Школе и уговором о раду. 

 

 

 

 

Извештај о раду психолога 
 

Подручје рада: 

 

1. Планирање и програмирање  васпитно-образовног рада, односно образовно-

васпитног рада 

 

        У септембру, јуну, јулу и августу месецу текуће школске године учествовала 

сам у изради Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21. и 2021/22. годину 

(координација и израда документа, као и садржаја пијединих делова).  Такође сам 

учествовала у изради Оперативног плана рада школе у посебним условима због 

епидемиолошке ситуације. Израдила сам годишњи план рада психолога као и 

месечне планове. У сарадњи са наставницима урађени су индивидуално образовни 

планови за ученике за које указала потреба. Учествовсла сам у изради оперативних 

планова заштите за ученике за које је процењено у оквиру тимова да постоји 

потреба за подршком у васпитавању као и праћење понашања. Учествовала сам у 

изради појединих делова Школског програма.  

   

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно васпитно-образовног рада 

 

     У спетембру месецу учествовала сам у изради Извештаја о годишњем раду 

школе за шк. 2019/20. годину. На свим класификационим периодима урађена је 

анализа образовно-васпитних постигнућа ученика са предлозима за унапређење 

успеха ученика, њихових развојних потреба. Пратила сам напредовање деце у 

учењу и развоју у сарадњи са одељењским старешинама.  Информисане су све 

заинтересоване стране о анализама на седницама Наставничког већа, Савета 
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родитеља и Школског одбора. Праћене су и вредноване примене мера 

индивидуализације и ИОП-а. Израдила сам инструменте за истраживања у оквиру 

самовредновања области подршка ученицима у срадњи са руководиоцем Тима за 

самовредновање. Направљен је социометријски упитник преко Гугла који су 

ученици попунили, а након чега су резултати презентовани на Наставничком већу.  

 

3. Рад са наставницима 

 

        Остварена је сарадња са наставницима око усаглашавања наставног плана и програма 

и упознавања са изменама наставних програма. Пружена је подршка и помоћ у 

прилагођавању годишњих и месечних планова рада одељењима.  

       Сарадња са наставницима је оставарена и кроз посете часовима након којих је 

обављен разговор са наставником кроз који се анализирао час и дат је предлог мера за 

унапређење. Такође, узето је учешће у припреми појединих часова. 

Сарадња са наставницима је остварена коз учешће у раду тимова, актива и комисија. 

       Остварена је сарадња са менторима и приправницима.  

       Сарадња са одељењским старешинама је остварена током школске године 

континурано и обухватала је:  упознавање са психолошким карактеристикама ученика, 

решавање интерперсоналних, психолошких, социјалних и других проблема појединаца и  

група, консултовање око изрицања васпитно-дисциплинких мера за поједине ученике. 

Израђени су индивидуални планови заштите за ученике који су били неоцењени на 

полугодишту и редовно су праћени током 2.полугодишта. 

       Остварен је саветодавни рад са наставницима у индивидуализацији насатве на основу 

уочених потреба, интересовања и способности деце. Вршена је координација између 

наставника и родитеља приликом израде педагошких профила као и индивидуално 

образовног плана.  

       Пружена је подршка наставницима у раду са родитељима и старатељима. 

       Од половине септембра до средине месеца новембра успостављена је срадња са 

наставницима Милицом Матић, Александром Шиљић, Јасмином Милетић како би 

реализоване активности у оквиру пројекта „Најјаче против насиља“ у сарадњи са УГ“Свет 

речи“.  

  Од марта до маја месеца учествовала сам као школски координатор у Међународном 

ПИСА тестирању ученика, које је успешно реализовано.  

   Учествовала сам у организацији и реализацији Првог фестивала кратког филма „Филић 

Филмић“ који је школа у сарадњи са локалном самоуправом реализовала у мају месецу 

2021. године.  
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4. Рад са ученицима  

 

      Обављани су индивидуални саветодавни разговори са ученицима који су имали 

проблема у адаптацији, у учењу, понашању, емоционалне и социјалне тешкоће. Посебан 

значај дат је раду са ученицима са тешкоћама у савладавању наставног плана и програма, 

а кроз индивидуализацију наставе и ИОП. Такође са ученицима актерима насиља 

посредовало се у решавању конфликата. Са тимом су вршене консултације на тему 

процене степена насиља. Највише времена посевћено је у подстицању ученичког 

активизма и партиципацији у школском животу кроз реализацију активности у оквиру 

пројекта „Најјаче против насиља“. Са вршњачким едуакаторима реализоване су радионице 

на тему насиља у 1. и 2. разреду, направљени су панои за „Зид ненасиља“ и представљени 

ликовни радови о насиљу на паноу у шк.ресторану. Такође је припреман и изведен 

перформанс  у летњој учионици Стефана Филића, коме су присуствовали чланови 

породице Филић а догађај је  и медијски пропраћен од стране РТВ Плана.    У другом 

полугодишту пружена је подршка ученицима који нису имали оцене на крају 

1.полугодишта кроз саветодавне разговоре.    

       

5. Рад са родитељима и старатељима ученика 

 

       Обављани су разговори са родитељима, старатељима или хранитељима ученика у 

циљу упознавања и праћења ученика. Такође, родитељи су редовно информисани о 

психолошким карактеристикама ученика са циљем бољег разумевања њиховог понашања. 

Са родитељима је обављен индивидуални саветодавни рад ради пружања стручне помоћи 

у решавању проблема. Нарочито је остварена сарадња са родитељима ученика за које су 

предузете мере око индивидуализације наставе и са којима се радило по ИОП-у.  

     Саветодавни рад је реализован и са родитељима чија су деца извршила неку повреду 

правила понашања у школи и којима је одређен појачан васпитни рад. 

     Узето је учешће у раду Савета родитеља тако што су упознати са анализама постигнућа 

ученика и школском документацијом.   
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6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем дететта, односно ученика 

 

       Сарадња са директором је обављана у вези послова као што су: припремање седнице 

Наставничког већа, Педагошког колегијума, праћење рада тимова, припрема стручног 

усавршавања за наставнике, учествовање у раду комисије за приправнике,  планирање 

унапређења образовно-васпитног рада, израда Годишњег извештаја о раду школе и 

Годишњег плана рада за текућу школску годину и друго. 

      Такође је успостваљена сарадња са стручним сарадницима из других школа ради 

добијања информација о ученицима,  размене искустава  преко платформе вибер.  

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

        Остварен је рад у стручним органима установе: Школски одбор, Наставничко веће, 

Одељењска већа, Педагошки колегијум, Савет родитеља, Стручни актив за развојно 

планирање, Стручни актив за развој школског програма. Учешће је остварено у следећим 

тимовима: Тим за инклузивно образовање, Тим за самовредновање, Тим за заштиту 

ученика од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања, Тим за каријерно 

вођење, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организаијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

 

       Остварена је сарадња са стручним институцијама: Центар за социјални рад Велика 

Плана и Жабари,  Центар за породични смештај деце у Милошевцу, са локалном 

самоуправом, СУП-ом В.Плана. Најинтензивнија сарадња је остварена са Удружењем 

грађана „Свет речи“ у оквиру пројекта „Најјаче против насиља“ за које је 

директор,стр.сарадник-ментор пројекта и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања добио захвалнице. Током другог полугодишта остварена је 

сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези ПИСА 

тестирања. 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавње 

 

       Током школске године документација коју је школски психолог водио је следећа: 

Годишњи извештај за шк. 2019/20. годину, Годишњи план рада школе за шк.2020/21. 

годину и шк.2021/22.годину, план рада и записници са састанака Педагошког колегијума, 

записници са састанка Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, план рада и 

записници са састанака Стручног Тима за Инклузију; дневник рада психолога; годишње и 

месечне планове рада; извештај о раду стручног сарадника; анализе посећених часова; 

педагошке досије ученика, евиденција насилних ситуација, писање извештаја у оквиру 
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пројекта „Најјаче потив насиља“ и текстова за сајт, индивидуални планови заштте за 

ученике који су неоцењени на полугодишту, документација у оквиру ПИСА тестирања.  

        Стручно усавршавање је праћењем стручне литературе, штампе, коришћењем 

интернета, сарадњом са стручним сарадницима из других школа, учешћем у развојним 

акктивностима школе у оквиру интерног стручног усавршавања. Oстварено је учешће у 

конципирању школског листа. Завршена је обука за спровођење ПИСА 2021 пробног 

истраживања, затим Обука за пружање подршке школама у процесу самовредновања, и 

вебинар „Синдром сагоревња наставника“ које је организовало Друшво психолога Србије.  

 

 

Извештај о раду организатора практичне наставе и вежби 
 

 

Пре почетка школске 2020/2021. године утврђен је распоред часова вежби,  

практичне и блок  наставе.Извршена је подела ученика на групе за реализацију часова 

вежби, практичне и блок наставе. У складу са препорукама Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, настава је организована комбиновано, на тај начин , да у школи 

једне недеље наставу прати једна група одељења, док је за  другу групу организована 

настава на даљину, и обрнуто.Ово се није односило на ученике, који су, подељени у групе,  

током сваке недеље реализовали  вежбе и/или практичну наставу из одређених предмета  у 

школским кабинетима ( финансијски администратор, туристички техничар, туристичко-

хотелијерски техничар, конобар, кувар, посластичар ). 

Пошто су послови , везани за набавку намирница, потребних за реализацију часова 

ученика угоститељске струке,   извршени почетком 2020. године, за целу календарску 

годину, достављање потребних намирница  за извођење вежби, практичне и блок  наставе 

вршено је углавном једном месечно, на основу требовања потребних артикала,  добијених 

од наставника практичне наставе. 

Сагледавана су потребна средстава за рад и опрема за кабинете, као и потребан 

алат и прибор и у складу са финансијским могућностима извршена је набавка истих. 

Током ове  школске године набављене су столице за школски ресторан.  

Наша школа је и ове године наставила да користи учионицу  у згради Гимназије, 

која је и ранијих година  коришћена као Мултимедијална учионица.  Крајем првог 

полугодишта успели смо да у овој учионици формирамо још један  информатички  

кабинет, опремљен  рачунарима  и повезан на интернет, што је у великој мери побољшало 

квалитет наставе. 

За све ученике, за које се настава делимично реализује путем вежби и практичне 

наставе израђен је Дневник рада.   
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У школи су  организована  током школске године два санитарна прегледа ученика 

и наставника , а такође је  организована  и реализована  набавка униформи за ученике 

образовног профила кувар, уз могућност одложеног плаћања. 

За све ученике првог разреда  у новембру је  организована обука из  Заштите на 

раду . Обука је реализована уз подршку и помоћ Агенције '' Сигурност '' из Смедеревске 

Паланке. Након предавања  ученици су приступили изради тестова.  

Промене, настале услед појаве Ковида 19 утицале су и ове школске године на 

организовање обављања практичне  и блок наставе у објектима социјалних партнера. Уз  

поштовање  епидемиолошких мера, а захваљујући одличним просторним капацитетима ,   

целокупна настава ове школске године организована  је искључиво у просторијама наше 

школе, на следећи начин : 

- Кабинетска настава за предмете рачунарство и информатика, пословна 

информатика, дактилографија и административно пословање,  пословна 

кореспонденција и комуникација, канцеларијско пословање, финансијско - 

рачуноводствена обука  остваривала  се у главној згради у  2 кабинета, посебно 

опремљена  за потребе овог типа наставе. Ови кабинети су се повремено, у 

супротној смени од смене школе , користили и за реализацију дела блок наставе 

наших ученика, различитих образовних профила. 

У  кабинету (радионица-ресторан са кухињом) са посебним целинама, организовано 

је  извођење часова вежби, практичне и блок  наставе ученика образовних профила 

кувар, конобар и посластичар. Кабинет је опремљен нaјсавременијим уређајима за 

угоститељство, и то како за куварство и посластичарство,  тако и за услуживање. 

Поред овог кабинета, настава је реализована и у другом кабинету куварства, који се 

налази у згради  Библиотеке , који је, такође,  у потпуности опремљен за реализацију 

часова вежби, практичне и блок наставе. За ученике, који вежбе, практичну наставу 

и блок наставу обављају у школским радионицама ( ресторану са кухињом и у 

кабинету куварства 2 ) , утврђена је Сатница звоњења.  

- Настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање реализована је  у два 

кабинета- Кабинети туристичких техничара, који се налазе у монтажној згради - иза 

зграде Гимназије, као и у кабинетима информатике. 

- У оквиру зграде Гимназије  налази се и фискултурна сала, која се користила за 

реализацију наставе предмета  борилачке  вештине ученика образовног профила 

техничар обезбеђења . Ова сала такође се користила за реализацију наставе предмета 

физичко васпитање и физичко и здравствено васпитање. Због лошег стања плафона 

у фискултурној сали, а ради очувања безбедности ученика, у једном периоду 

ученицима је било онемогућено да исту користе. Користили су свлачионице, а 

наставу реализовали на школским спортским теренима. Крајем првог полугодишта 

уграђена је заштитна мрежа на плафону фискултурне сале, што је омогићило њено 

неометано коришћење током другог полугодишта. 

 

На предлог стручних већа, утврђен је Распоред блок наставе и професионалне 

праксе  ученика образовних  профила Кувар, Конобар и Посластичар . Услед промене 
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Календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, 

дошло је до измена термина реализације блок наставе и професионалне праксе. 

 На предлог стручних већа, за ову школску годину благовремено је утврђен  и  

Распоред блок наставе и професионалне праксе  ученика образовних  профила 

Финансијски администратор, Туристичко-хотелијерски техничар , Туристички техничар и 

Техничар обезбеђења.  Овај распоред претрпео је измене,  на предлог Стручног већа  за 

економску групу предмета и предмете из области туризма, као и  услед промене 

Календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину. 

Група ученика , образовног профила кувар, у оквиру реализације вежби, практичне 

и блок  наставе , обављала је и део послова, око припреме оброка у оквиру Народне 

кухиње. 

У одељењу трећег разреда, образовног профила Кувар, организован је огледни час  

француске кухиње, уз учешће гастронома , Живковић Немање, а  у оквиру предмета 

Националне кухиње.  

Почетком јуна ученици наше школе, образовних профила кувар, конобар и 

посластичар реализовали су наставу ван седишта школе у касарни '' Кнежевац'' у Београду, 

а на основу Споразума о сарадњи. 

На основу одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ученици 

су током ове школске године у два наврата прелазили на  наставу на даљину. Све 

предвиђене активности успешно су реализоване и током овог вида наставе. 

         Крајем маја , у сарадњи са породицом Филић,  Центром за културу '' Масука ''   и уз 

велику подршку и помоћ локалне самоуправе реализовали смо Први фестивал ученичког 

краткометражног  филма '' Филић филмић'', на коме су учешће узели ученици основних и 

средњих школа из целе државе. 

Ученица наше школе ,  четвртог разреда, образовног профила Туристички техничар 

учествовала је на Републичком такмичењу  у Књажевцу  и освојила  прво место.  

У школи је реализовано фотографисање ученика почетком месеца маја. 

 За ученике завршних разреда у јуну је  организована је прослава матурске вечери у 

ресторану '' Гранд'' у Свилајнцу, уз поштовање свих епидемиолошкох мера. 

Део припремних  радњи , неопходних  за реализацију матурских и завршних испита 

благовремено сам извршила , прибављен је потребан материјал, као и намирнице. 

Завршни  и матурски испити успешно су реализовани. 

 У свим просторијама наше школе примењиване су  све прописане епидемиолошке 

мере, ради  спечавање ширења вируса  Ковид 19. 

Припремне радње, везане за организацију уписа ученика у први разред квалитетно 

су одрађене, а сам упис протекао је у најбољем реду. 
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Током школске године пратила сам  одвијања вежби, практичне и блок наставе , 

сагледавала  сам услове у којима се одвијају вежбе, практична и блок настава, 

организовала  извођење наставе у школским кабинетима према плану и програму.  

Вежбе, практична и блок настава у потпуности су реализоване. Услед болести 

појединих  наставника вежби, практичне и блок наставе,  организована је стручна замена, 

па није дошло до поремећаја у континуитету  реализације наставе. 

У септембру 2020 . године   сам  присуствовала  семинару  '' Представљање 

Правилника о реализацији практичне наставе и професионалне праксе ''. Семинар је 

реализован у Београду, уз присуство представника Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.  

Преко платформе ЗООМ присуствовала сам семинару , везаном  за дуално 

образовање, крајем фебруара 2021 . године.  

Такође, преко ове платформе присуствовала сам  састанку фокус групе '' 

Имплементација Правилника о реализацији практичне наставе и професионалне праксе-

школски модел стручног образовања'', који је реализован 28.04.2021. године.  

Почетком јуна присуствовала сам дводневном семинару  '' Изазови управљања 

људским ресурсима у сектору образовања''који је реализован у Аранђеловцу. 

Остваривала сам сарадњу са представницима Црвеног крста, ради што успешније 

реализације  услуга у оквиру Народне кухиње . 

Обављала сам административне и финансијске  послове,  везане  за вежбе 

,практичну и блок наставу, као и остале послове по налогу директора.         
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Извештај о стручном усавршавању 
 

 

А) ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме Програм 

стручног 

усавршавања 

траја

ње 

датум акредитација врста 

Станислав Дамјановић „Дигитална 

учионица/ 

дигитално 

компетентан 

наставник- 

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала” 

19,5 31.08-

13.11.2020 

он-лајн 

да Компетенција за наставну 

област, предмет и 

методику наставе, 

поучавање и учење 

Приоритетна област: 

Унапређивање 

дигиталних компетенција 

наставника и употреба 

информационо-

комуникационих 

технологија у реализацији 

образовно-васпитног 

процеса 

Број 1868/2020 / 13338 

  

„Да нам 

антидискримина

ција буде 

инспирација” – 

превенција и 

превазилажење 

дискриминације 

у вртићу и 

школи” 

 

 

 

16 

он - лајн 

семинар 

20.10.2020-

20.11. 2020. 

 

 

да 

 

 

К3, П4 

  

„Дигитално 

учење – 

занимљивији 

час и трајније 

знање” 

 

34 

 

30.3.2021- 

21. 4.2021. 

 

да 

 

K2, П3 

Каталошки број 430 
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Сузана Узелац  „Дигитално 

учење – 

занимљивији 

час и трајније 

знање“ 

 

34 

сати 

Путем 

интернета 

Новембар 

2021. 

 

да 

 

К2 П1 

каталошки број 430 

Александра Шиљић „Спровођење 

наставе на 

даљину уз 

помоћ 

eTwinning 

портала“ 

 24. - 

25.11.2020. 

онлајн 

 

не 

 

 "Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

16 1.6.2021.  

да 

”Службени гласник РС” 

бр. 81/17, 48/18 

 „Употреба ИКТ 

алата у циљу 

унапређења 

наставе“ 

 

10 1.6.-

15.6.2021, 

Онлајн 

обука у 

организациј

и Фондације 

Темпус 

да 591/   К2/  П1 

Николета Николић 

 

Од доброг 

плана, преко 

ефикасне 

евиденције до 

најбољих 

резултата и у 

време пандемије 

Ковида 19 

 

1 17.12.2020. 

Велика 

Плана 

 1996-4/2020, 11.12. 2020. 

Код: 542 

 Дигитални 

алати и занати- 

вебинар 

18 30.1. 2021. 

Велика 

Плана 

да 80-4/2020, 29.1.2021. код: 
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558 

 Онлајн 

презентација 

уџбеника 

српског језика и 

књижевности за 

средњу школу 

1 28.4.2021. да / 

 „Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

16 Мај 2021.  

 

да ”Службени гласник РС” 

бр. 81/17, 48/18 

 „Обука за 

запослене – 

породично 

насиље „ 

  

16 Мај 2021.  да ”Службени гласник РС” 

бр. 81/17, 48/18 

 Наставник-

креатор свог 

окружења 

8 7.5.2021. 

Краљево 

да 638,К4, П1 

Снежана Шкорић 

 

Програм обуке 

за заспослене у 

образовању/диг

итална 

учионица/дигит

ално 

компетентан 

наставник – 

увођење – 

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала 

 

19.5 01.09.2020- 

13.11.2020. 

да компетенција за наставну 

област, предмет и 

методику наставе, 

поучавање и учење  

  

Марија Илић Годишња 

конференција 

наставника у 

школској 

2020/2021. 

2  3.12.2020. да / 
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 „Употреба ИКТ 

алата“ 

10 1-15.6.2021. 

Он лајн 

да Кб 591 Употреба 

информационо- 

комуникативних 

технологија 

 Квис 18 33.2021. Он 

лајн 

да КБ 88 Унапређење 

компетенција наставника 

за активности КВИСа. 

Жаклина Петровић ,,Обука за 

запослене-

породично 

насиље“ 

 

16 јун 2021. да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

 „Изазови 

образовног 

система у 

условима 

пандемије: 

искуства и 

могућности 

унапређења 

наставно-

образовног 

процеса“ 

сертиф

икат 

27.3.2021.  ЗОУВС код 551 

Весна Коларевић „Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

16 17.5.2021.  да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

Весна Миливојевић „Дигитално 

учење – 

занимљивији 

час и трајније 

знање“ 

34 27.04.2021. да 01-377, K2, П1 

 „Обука за 

запослене – 

породично 

насиље“ 

16 19. 05. 2021.  да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

 „Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

16 19. 05. 2021. да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 
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Бранко Тодоровић "Да нам 

антидискримина

ција буде 

инспирација – 

превенција и 

превазилажење 

дискриминације 

у вртићу и 

школи“ 

16 20. 10. 2020. 

Онлајн 

да 2521/20 МПНТР, K1, II4 

 "Дигитално 

учење – 

занимљивији ча

с и трајније 

знање" 

34 22. 3. - 18. 4. 

2021.  

да 01-377, K2, П1 

Сих Игор „Дечја атлетика-

примена 

савремених 

програма у раду 

са ученицима и 

атлетска 

такмичења у 

школи“ 

8 12.06.2021. 

Смедерево 

да К1, П3 

Лазар Иванов „Обука за 

запослене – 

породично 

насиље“ 

16 19.05.2021.  

Онлајн 

да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

 Обука за 

запослене – 

„Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

16 19.05.2021.  

онлајн 

да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

Светлана Ковачевић Чувам те: 

"Обука за 

запослене - 

породично 

насиље"  

16 31.05.2021. 

онлајн 

да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

 Чувам те: 

"Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

16 31.05.2021. 

онлајн 

да „Службени Гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 
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понашању" 

 Семинар за 

самовредновање 

8 29.05.2021. 

преко 

сервиса за 

видео 

састанке на 

даљину 

(Zoom) 

да / 

Сузана Дамјановић „Дигитална 

учионица/дигит

ално 

компетентан 

наставник-

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала“ 

 

 

19,5 

 

8.4.2021. 

 

да 

 

К2, П3 

Витеза Дабижљевић 62. Републички 

зимски семинар 

за наставнике и 

професоре 

српског језика и 

књижевности 

 

24 

бода, 

24 

сати 

Од 29. до 31. 

1. 2021. 

Филолошки 

факултет 

Универзитет

а у Београду 

преко зум 

платформе 

да Каталошки број 833, 

компетенције К1 за уже 

стручну област, (ПЗ) 

Унапређивање 

компетенција наставника 

у области планирања и 

реализације наставе 

орјентисане на исходе. 

  

,,Наставник-

креатор свог 

онлајн 

окружења“ 

8 сати 8. 5. 2021. 

Зум 

платформа 

организације 

да Каталошки број 638, из 

приоритетне области 

унапређивање дигиталних 

компетенција ученика и 

наставника, употреба 

ИКТ у реализацији 

образовно-васпитног 

процеса (П1) и 

компетенције за 

комуникацију и сарадњу 

(К4). 

 ,,Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

16 

бодова 

Платформа 

за онлајн 

учење 

да ,,Службени гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 
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понашању“ 

 

Александра 

Милосављевић 

Чувам те – 

„Обука за 

запослене- 

породично 

насиље“  

16    2.5.2021. да ,,Службени гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

  

-Чувам те –

„Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању „ 

16 2.5. 2021. да ,,Службени гласник РС“ 

бр. 81/17, 48/18 

Наталија Николић „Обука за 

запослене – 

породично 

насиље“ 

16 13.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр.81/17, 48/18 

 „Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

 

16 14.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

Горан Станисављевић „Обука за 

запослене-

породично 

насиље“. 

 

16 

 

18.05.2021- 

онлајн. 

 

да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

 „Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

 

16 19.05.2021. 

онлајн. 

да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

Сања Столић "Обука за 

запослене - 

16 21.05.2021. да „Службени гласника РС” 
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породично 

насиље" 

 

Онлајн 

обука 

бр. 81/17, 48/18 

 "Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању" 

 

16 22.05.2021. 

Онлајн 

обука 

да „Службени гласника РС” 

бр. 81/17, 48/18 

Оливера Стошић Годишња 

конференција 

наставника у 

организацији 

Достигнућа 

младих у Србији 

 

24 6.11. - 

3.12.2020. 

вебинари 

да / 

  

Пројектно 

оријентисана 

настава 

8 03.10.2020. 

Београд 

да К2, П3 

  

Унапређење 

компетенција 

наставника за 

спровођење 

активности 

КВИС 

 

18 

25.1.2021. - 

28.02.2021. 

вебинари 

да 88,К3, П3 

  

Примена онлајн 

вики алата у 

настави и учењу 

 

8 

27.03.2021. 

вебинар 

да К2,П1 

Дејан Петровић „Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

16 19.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр.81/17, 48/18 

 „ Програм обуке 

за запослене у 

19.5 19.5.2021. да „Службени гласник РС“, 
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образовању 

/дигитална 

учионица/дигит

ално 

компетентан 

наставник – 

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала “ 

 

бр. 81/17, 48/18 

Мишо Копрвица Семинар 

«Дигитално 

учење – 

занимљивији 

час и трајније 

знање» 

34 22.03. до 

26.04.2021. 

да ЗУОБ 1043/2018, К2, П1 

Мима Златковић „Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању „ 

 

16 

 

 

29.5.2021.  

 

да 

„Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

 „Обука за 

запослене - 

породично 

насиље“ 

16 

 

 

29.5.2021. 

 

да 

„Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

Ивана Миловановић „Дигитални 

алати и занати“ 

1 30.01.2021., 

вебинар 

да / 

 „Обука за 

запослене- 

породично 

насиље“ 

16 24.05.2021., 

онлајн обука 

да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

Марко Миловановић „Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

 

16 19.7.2021. да ”Службени гласник РС” 

бр. 81/17, 48/18 
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Сања Петковић „Унапређење 

компетенција 

наставника и 

стручних 

сарадника за 

спровођење 

активности 

каријерног 

вођења и 

саветовања“ 

Фондација 

Темпус   

18 1.3.-

4.4.2021. 

онлајн 

да 88 за 2021/21. К3 П3 

 „Употреба ИКТ 

алата у циљу 

унапређења 

наставе“ 

ЕTwinning 

 

10 30.3.-

13.4.2021. 

онлајн 

да 591 за 2020/21. К2 П2 

 „Каријерно 

информисање 

ученика и 

европски 

Europass алати 

за 

представљање 

вештина и 

знања“ 

Фондација 

Темпус 

12 10.5.-

12.6.2021. 

да 36 за 2020/21. К3 П3 

 Конференција 

„Пројектна 

настава у онлајн 

окружењу“НАЛ

ЕД и 

Организација за 

развој каријере 

и омладинског 

предузетништва 

1 23.3.2021. да  

 Конференција “ 

Дигитално 

образовање 

2021.“ Центар за 

дигитално 

образовање у 

сарадњи са 

ЗУОВ-ом 

6 8.4.-

10.4.2021. 

онлајн 

да  
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 Економски 

факултет у 

Београду – 

Конференција за 

наставнике 

економске групе 

предмета у 

средњим 

стручним 

школама 

1 10.4.2021. /  

 „Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“  

16 10.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

 „Обука за 

запослене - 

породично 

насиље“ 

16 10.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

Марија Миланов „Обука за 

запослене - 

породично 

насиље“ 

16 17.06.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

Лидија Стојковић Дигитално 

учење – 

занимљивији 

час и трајање 

знања 

34 22.03.-

18.04.2021 

Електронски 

 1043/2018 К2 П1 

Милица Нешић Програм обуке 

наставника за 

реалзацију 

наставе 

орјентисане ка 

исходима учења 

  

   

  

   

24 7.10.2020. 

ЗУОВ 

платформа 

  

 „Обука за 

запослене - 

породично 

насиље“ 

16 13.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 
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Мира Ивковић „Дигитална 

учионица/ 

дигитално 

компетентан 

наставник- 

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала” 

19,5 08.04.2021.  Компетенција за наставну 

област, предмет и 

методику наставе, 

поучавање и учење 

 

1164/2021/1852 

Сања Стојиловић Едукација за 

онлајн 

предаваче 

2 дана 30.8- 31.8. 

2021. 

  

Игор Јанковић "Дигитално 

учење – 

занимљивији ча

с и трајније 

знање" 

34   K2, П1 

Милан Ђукић „Обука за 

запослене - 

породично 

насиље“ 

16 28.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 

 „Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

16 28.5.2021. да „Службени гласник РС“, 

бр. 81/17, 48/18 
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Б) ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Наставни 

предмет 

Предметни 

наставник 

Наставна јединица/ 

Назив интерног 

усавршања 

Облик 

усавршав

ања 

Број 

бодо

ва 

Датум и 

место 

реализације 

Националне 

кухиње 

Млађан 

Станковић са 

наставницом 

Домаћинства, 

Миленом 

Радивојевић из 

ОШ“ Херој 

Радмила 

Шишковић“ 

 

 

Српска кухиња Угледни 

час- 

организат

ор 

8 21.09.2020. 

кабинет за 

кувасртво 

Националне 

кухиње 

Далибор Денчић, 

Светлана 

Марковић, Лазар 

Иванов, Невенка 

Милосављевић, 

Милан Ђукић, 

Горан 

Станисављевић 

Српска кухиња Угледни 

час- 

присуство 

2 21.09.2020. 

кабинет за 

куварство 

Националнe 

кухињe 

Светлана 

Марковић са 

наставницом 

Домаћинства, 

Миленом 

Радивојевић из 

ОШ“ Херој 

Радмила 

Шишковић“ 

 

 

Српска кухиња Угледни 

час- 

организат

ор 

8 28.09.2020. 

кабинет за 

кувасртво 

Националнe 

кухињe 

Лазар Иванов, 

Невенка 

Милосављевић, 

Млађан 

Станковић, Сања 

Павловић, 

Мирјана 

Рашковић, 

Славица 

Филиповић-

Лазић 

Српска кухиња Угледни 

час- 

присуство 

2 28.09.2020. 

кабинет за 

кувасртво 

Националнe Светлана Француска кухиња Огледни 8 12.10.2020. 
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кухињe Марковић са 

колегом 

Немањом 

Живковићем 

час-

реализато

р 

кабинет за 

угоститељств

о 

Националнe 

кухињe 

Биљана Ранчић, 

Лазар Иванов, 

Весна 

Миливојевић, 

Оливера Стошић, 

Мирјана 

Рашковић, 

Млађан 

Станковић, Сања 

Павловић, 

Славица 

Филиповић-

Лазић, Далибор 

Денчић 

Француска кухиња Огледни 

час-

присуство 

2 12.10.2020. 

кабинет за 

угоститељств

о 

Националне 

кухиње 

Млађан 

Станковић 

Светлана 

Марковић 

Лазар Иванов 

Кинеска кухиња Угледни 

час -

реализато

р 

8 22.02.2021. 

кабинет за 

угоститељств

о 

Националне 

кухиње 

Мирјана 

Рашковић, 

Далибор Денчић, 

Оливера Стошић, 

Станислав 

Дамјановић, 

Александра Илић 

Кинеска кухиња Угледни 

час-

присуство 

2 22.02.2021. 

кабинет за 

угоститељств

о 

Националне 

кухиње 

Денчић Далибор, 

Станисављевић 

Горан, Иванов 

Лазар 

Припрема Тартар 

бифтека пред гостом  и 

сервис 

 

Огледни 

час - 

реализато

р 

8 04.02.2021. 

кабинет за 

угоститељств

о 

Националне 

кухиње 

Александра 

Илић, Лакић 

Горица 

Припрема Тартар 

бифтека пред гостом  и 

сервис 

 

Огледни 

час-

присуство 

2 04.02.2021. 

кабинет за 

угоститељств

о 

 Оливера Стошић 

 

Презентација семинара  

" Пројектна настава", 

одржаног у Београду 

 

Презентац

ија 

стручног 

усавршава

ња 

4 09.10.2020. 

кабинет за 

информатику 

 Жаклина 

Петровић и 

Презентација семинара  

" Пројектна настава", 

Присуство 

презентац

2 09.10.2020. 

кабинет за 
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Весна Коларевић одржаног у Београду-

присуство 

 

ије 

стручног 

усавршава

ња 

информатику 

Агенцијско 

и 

хотелијерско 

пословање 

3.разред 

Мима Златковић, 

Сања Петковић и 

Александра 

Шиљић 

Приказ приручника 

“Организовање скупова 

и пратећих услуга”. 

Приручник се 

користити као наставни 

материјал за предмет 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

за 3.разред. 

Приказ 

приручник

а 

6 06.11.2020. 

кабинет за 

информатику 

Агенцијско 

и 

хотелијерско 

пословање 

3.разред 

 М. Илић  В. 

Коларевић Ж. 

Петровић А. 

Шиљић  С. 

Ковачевић 

Приказ приручника 

“Организовање скупова 

и пратећих услуга”. 

Приручник се 

користити као наставни 

материјал за предмет 

Агенцијско и 

хотлеијерско пословање 

за 3.разред. 

слушалац 2 06.11.2020. 

кабинет за 

информатику 

Француски 

језик 

Весна 

Миливојевић 

„Pratique communicative 

(Respectons la 

personnalite des jeunes)“ 

Огледни 

час - 

реализато

р 

8 18.02.2021. 

учионица 3-2 

Француски 

језик 

Сања Павловић Pratique communicative 

(Respectons la 

personnalite des jeunes)“ 

слушалац 2 18.02.2021. 

 

 

 

Директор школе 

_____________________ 

Александра Илић                     
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