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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

1.1. Mатеријално-технички услови рада   

 У ЕУШ ''Вук Караџић'' у  овој  школској години, на почетку  првог 

полугодишта, а у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, настава је 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 
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- програмом реформе средњег стручног образовања (фаза II) школи су на располагању 

следећа средства у виду ICT опреме: 22 радне станице за наставу, 25 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  
 

 

1.2. Услови средине у којима школа ради  

 

Промене, настале услед појаве Ковида 19 утицале су  у првом полугодишту 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 првом полугодишту 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 
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уграђена је заштитна мрежа на плафону фискултурне сале, што ће омогућити њено 

неометано коришћење током другог полугодишта. 

 

 

1.3. 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 

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. Перовић Предраг VII  Наставник науке о исхрани и познавање робе 

23 Шкорић Снежана VII  Наставница хемије 

24 Милетић Јасмина VII/1  Наставлица ликовне културе 

25. Дамјановић Станислав VII  Насатвник музичке уметности 

26. Станисављевић  Горан VI  Наставник угоститељске групе  предмета 

27. Иванов Лазар  VI  Наставник угоститељске групе предмета 

28. Милорадовић Александар VII  Наставник правне групе предмета 

29 Стојковић Лидија VII  Наставница психологије 

30. Шајковић Љиљана VII  Наставница економске групе предмета 

31. Коларевић Весна VII  Наставница економске групе предмета 

32. Миловановић Ивана VII  Наставница економске групе предмета 

33. Петковић Сања VII  Наставница економске групе предмета 

34. Петровић Жаклина VII  Наставница економске групе предмета 

35. Стошић Оливера VII  Наставница економске групе предмета 

36 Илић Марија VII  Наставница економске групе предмета 
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37. Спасојевић Сања VII  Наставница социологије са правима грађана 

38. Ивковић Мира VII  Наставница биологије  

39 Грујић Михајло VII  Наставник географије 

40 Јовчић – Дамјановић Сузана VII  Наставница историје 

41. Вучићевић 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.  Вања Радовановић VII Секретар  школе 

60. Павловић Сања VII Стручни сарадник - психолог 

61. Рајић Драгана  IV            Референт за правне, кадров, и админ.послове 

62. Главшић Милан                            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 
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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, утврђен је и  Распоред блок наставе и професионалне 

праксе  ученика образовних  профила Финансијски администратор, Туристичко-

хотелијерски техничар , Туристички техничар и Техничар обезбеђења.  Овај распоред 

претрпео је две измене, једну на предлог Стручног већа  за економску групу предмета и 

предмете из области туризма, а другу 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. 

 

 

САРАДЊА  СА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА 

 
 

Током првог полугодишта 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. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

     Школа је у првом полугодишту 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 школа се реновирала и сређивала тако 

да није коришћена. За реализацију редовне наставе школа користи 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, месинџер, телефон. 

У свим просторијама наше школе примењиване су  све  прописане епидемиолошке 

мере, ради  спечавање ширења вируса  Ковид 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час 30 минута одмор 
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Сатница звоњења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 / 

 

 

 

 

 

 

 

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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2.1.АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА 

 

               Анализом успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта обухваћено 

је 18 одељења са укупно 476 ученика – 319 женског и 157 мушког пола. У односу на 

прошлу школску годину укупан број ученика је виши за један. 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА 

 

Позитиван успех остварио је 377 ученик или 79%. Највећи проценат са 

позитивним успехом је у одељењу 4/1(96%), 3/4(95%) и 1/1(93%). 

Ученика са одличним успехом има 110(23%), врлодобар успех има 204(44%), а 

добар успех је остварло њих 62(13%) и један ученик има довољан успех.  

Са недовољним успехом има 46 ученика или 10%. Највећи проценат недовољних 

ученика је у другом разреду (16%) из предмета српски језик, ликовна уметност, 

психологија, енглески језик, борилачке вештине, екологија и заштита животне средине, 

математика, француски језик, економски предмети и турситичка географија. 

Преосталих 53 ученика или 11%  је неоцењено. Највише неоцењених је у 3 и 4. 

разреду образовног профила техничар обезбеђења и то из следећих предмета:српски језик, 

математика, енглески језик, борилачке вештине, статистика, устав и права грађана. 

Најчешћи разлог је изостајање са наставе и незаинтерсованост и немотивисаност за рад 

током онлајн наставе.  

 

Укупан број ученика који раде по ИОП-у је 6. 

 

Средња оцена свих одељења износи 3,87. Највишу средњу оцену има одељење 4/1, 

затим 3/2 и 4/2. Најмању средњу оцену 3/5, 2/4 и 3/4. 
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Поређењем школског успеха на крају првог полугодишта са успехом прошле 

школске године ове године закључује се да је средња оцена иста. 

Број ученика са позитивним успехом је скоро идентичан - за 1% мањи у односу на 

прошлу шк.годину,  а број ученика са недовољним успехом је  за 4% виши у поређењу са 

успехом ученика у истом периоду прошле школске године.  

Број неоцењених ученика је  за 6% мањи. 

 

АНАЛИЗА ВЛАДАЊА 

 

Од укупног броја ученика у школи са примерно оцењеним владањем је 455(96%) 

ученика, врло добрих је 14(3%), а са добрим владањем је 7(1,5%) ученика . 

 

 Укупан број изостанака износи 15466, што је просечно по ученику 32. 

 Укупан број оправданих изостанака износи 14821, што је просечно по ученику  31  

изостанака. 
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 Укупан број неоправданих изостанака износи 645, што је просечно по ученику  1,3 

изостанка. 

 

 *У односу на исти период прошле школске године просечан број изостанака је 

мањи за 60  по ученику. Број оправданих је за 54  мањи  по ученику, а број неоправданих за 

3 мањи по ученику.  

      

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОЗИ  ЗА ДАЉИ РАД: 

 

         На крају 1.полугодишта шк.2020/21. године најзаступљенији је врло добар и одличан 

успех. И поред рада школе у посебним условима због Ковид-19 број ученика који не 

неоцењен је мањи него на крају 1.полугодишта претходне школске године. Просек 

средњих оцена  одељења је висок за овај период шк.године.  Рад школе у измењеним 

условима, односно реализовање наставе по комбинованом моделу наставе или само 

онлајн, одразио се на владање и изостајање ученика што се види у горе наведеном. 

Структура успеха из владања је таква да скоро сви ученици имају примерно владање, нема 

ученика са довољним успехом из владања, а број изостанака је много мањи.  

         Предлог за даљи рад након анализе успеха и владања јесте праћење, пружање 

подршке и мотивисање ученика за учење и рад нарочито у ситуацији када су радне навике 

сведене на минимум или их нема  због целокупне епидемиолошке ситуације. Одељењске 

старешине у сарадњи са школским психологом посебно ће обратити пажњу и предузети 

активности у раду са неоцењеним ученицима  и њиховим родитељима од 2.полугодишта 

шк.2020/21.године. 
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2.2. 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 

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 

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 
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3. ЕВИДЕНЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНИХ ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ: ДОДАТНИ РАД, ДОПУНСКИ РАД, СЕКЦИЈЕ И 

ПРИПРЕМНИ РАД 

 

    Током првог полугодишта ваннаставне активости нису реализоване због 

епидемиолошке ситуације. На основу уптства Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о 40 часовној структури радне недеље насатвника горе поменуте 

активности нису планиране. Припремни рад ће се одржати у другом полугодишту.  
 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

 

4.1. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА-

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Председник: Николета Николић 

Чланови: Николета Николић, Александар Милорадовић, Светлана Ковачевић,  Милена 

Глишић, Милојица Луковић , Никола Милојевић , Данијела Петковић, Ненад Живковић  

Дејан Ђокић,  ученици: Лука Милосављевић, Милица Мићовић. 

3.12.2020. године извршена је верификација мандата члана Одбора: уместо Ненада 

Живковића је Наташа Барјактаревић 

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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   Приказ реализованих активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и/или фонд 

часова 

Носиоци активности 

8. 9. 2020. Током овог састанка Савет је конституисан, 

изабран је председник Савета за ову школску 

годину (Дејан Живојиновић). Разматрани су 

извештаји о: реализацији Годишњег плана рада 

школе, извештај о вредновању и 

самовредновању,извештајдиректорашколе о 

свомераду и радуустанове.Дискутовало се о 

опремљености школе пред почетак нове школске 

године, о осигурању ученика за нову школску 

годину као и о висини и структури ученичког 

динара, о вирусу COVID19- примени 

превентивних мера за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести. Савет је 

изабрао представника из Савета родитеља за 

члана Школског одбора из реда родитеља 

ученика; 

 Такође, изабрани су представници из Савета 

родитељаза: 

- 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 

развојa установе; 

- члана за Стручни актив за школско 

развојно планирање; 

 Чланови Савета упознати сусановим 

Правилником о протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање. 

 

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, школски 

психолог, директор 

школе,секретарка 

школе 
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20. 11. 2020. У оквиру овог састанка чланови су упознати 

са анализом успеха и владањем ученика на 

крају првог класификационог периода у 

школској 2020/2021. Години и о 

дисциплини ученика на крају првог 

класификационог периода у школској 

2020/2021. години. Чланови су упознати са 

мерама заштите и безбедности ученика. 

 

састанак Чланови 

Саветародитеља, 

професор Милан 

Ђукић. 
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4.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 

Чланови Педагошког колегијума: 

Руководилац: Александра Илић – директорка школе 

Сања Павловић – стручни сарадник школе  

Бобан Обрадовић– руководилац Стручног већа 

за Физичку културу 

Бранко Тодоровић – руководилац Стручног 

већа за област предмета који нису 

обухваћени другим стручним већем 

Николета Николић - руководилац Стручног 

већа за Српски језик и књижевност, Ликовну 

културу и Музичку уметност 

Сања Стојиловић – руководилац Стручног 

већа за стране језике 

Млађан Станковић – руководилац Стручног 

већа за стручну групу предмета из области  

угоститељства 

Зорица Јанковић - руководилац Стручног 

већа за Хемију, Физику, Биологију и 

Географију 

Мима Златковић – руководилац Стручног већа 

економске групе предмета и предмете из 

области туризма 

Биљана Биочанин - руководилац Стручног 

већа за предмете Математика и Рачунарство 

и информатика 

Биљана Биочанин-руководилац Стручног 

актива за школско развојно планирање 

Радован Јоцић-руководилац актива за  

развој школског програма  

 

   Педагошки колегијум је у првом полугодишту школске 2020/2021. одржао 5 састанка са 

следећим дневним редом. Записници са свих састанака постоје у посебној свесци 

евиденције. Записничар је школски психолог Сања Павловић. 
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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 
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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 

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 
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4.4. Наставничко веће 
  

 

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

главних школских активности, које су обележиле протеко прво полугодиште, 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 20 20 .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 

  У току првог полугодишта одржано је 6 седница наставничког већа  редовно и у         

континуитету. Две седнице су одржане преко платформе вибер у групи ЕУШ-В.Плана. 
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4.5.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 3, а неке су реализоване преко платформе вибер. Записници се налазе у 

есдневнику. 

 

 

4.6. 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. 

 

5. Извештај о раду стручних већа за област предмета 

 

5.1.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  
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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 

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 

 

Напомена:  

Због пандемије Коронавируса и измењеног школског календара састанци су одражани у 

школи, уз максимално поштовање епидемиолошких мера заштите, и одређени број 

консултација преко Вибер групе.  
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5.2. 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 
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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 

 

Напомена: планиране посете манифестацијама, локалним угоститељским објектима, 

месарама и  рибарницама нису одржане због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи 

услед пандемије корона вируса. 
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5.З. Стручно веће за предметe хемија, биологија, физика и географија 

 

 

Председник Стручног већа 

Зорица јанковић 

Чланови Стручног већа 

Мира Ивковић  

Михајло Грујић  

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 

23.09.2020. Ванредна седница одржана због мишљења о 

ментору.Колегиница Мира Ивковић 

прихватила менторство. 

 

 

 

Уживо у школи Сви наставници 
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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 

 

 

 

Напомена: Одступано од плана и програма стручног већа због ситуације Ковида. 
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5.4.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 
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24.12.2020. -Извештај са педагошког колегијума 

-Разно ( договор око пописа) 

 

један састанак 

Састанак је 

одржан онлајн, 

путем вибер 

групе  

чланови СВ 

    

 

5.5.Стручно веће 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. 1.Реализација плана и програма за време 

пандемије 

-Настава се одвија у складу са планом и 

програмом које је предложило министарство 

образовања. 

2.Школско 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 

4.Разно(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 
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       5.6. Стручно веће 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 

 

 

 

 

 

5.7.Стручно веће за Српски језик и књижевност, Ликовну културу и Музичку уметност  

Председник Стручног већа 

Николета Николић 

Чланови Стручног већа 

Витеза Дабижљевић Станислав Дамњановић 

Милица Матић Јасмина Милетић 
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Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

8. 9. 2020. - Усвајање динамике рада већа у 

2020/2021. години 

- Усаглашавање наставних планова 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Утврђивање временске израде писмених 

и контролних задатака у свим одељењима 

- Утврђивање уџбеника и стручне 

литературе 

Састанак је 

одржан у 

Зборници; 

дискутовало се и 

гласало о 

предложеним 

активностима. 

Сви чланови 

Већа. 

17. 9. 2020. - Извештај са састанка Педагошког 

колегијума 

 

 

Састанак је 

одржан у 

Зборници; 

дискутовало се и 

гласало о 

предложеним 

активностима. 

Сви чланови 

Већа. 

26. 10. 2020.  - Организовање посете Сајму књига 

-Планирање посете ученика позоришту 

-Организовање осталих облика рада 

-Планирање посета библиотеци, ликовној 

галерији... 

 

 

 

-Састанак је 

одржан у 

школском 

ресторану; ништа 

од предвиђених 

активности није 

било могуће 

реализовати услед 

специфичних 

услова како 

наставе, тако и 

живота и рада за 

време пандемије 

Корона вируса. 

Сви чланови 

Већа. 
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23. 12. 2020. - Анализа успеха ученика 

- Дискусија о текућим проблемима 

Састанак је 

одржан онлајн, 

путем Вибера. 

Дискутовало се о 

ефектима онлајн и 

кобиноване 

наставе и 

критеријумима 

везаним за 

оцењивање у 

поменутим 

другачијим 

условима наставе. 

Сви чланови 

Већа. 

 

 

Напомена: поједине предвиђене активности нису реализоване услед специфичног 

извођења наставе због пандемије Ковид вируса. 
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5.8.Стручно веће 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 

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 
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7.10.2020 1. Извештај са педагошког колегијума 

2.План писмених задатака и контролних 

вежби 

3.План потребе  за наставним средствима 

4. Усаглашавања ктирреријума 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 

22.12.2020 1. Извештај са педагошког колегијума 

2. Проблеми рада на даљину и како 

побољшати наставу 

3. Разлози неоцењених ученика 

 

2. 

1 Станишић Данијел 

Стојиловић Сања 

Миливојевић 

Весна 

Нешић Милица 

Копривица Мишо 

 



42 

 

6.  Извештај о раду стручних тимова школе 

 

 

1. 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 

 

 

 

 

2. Стручни тим за инклузију 

 

Председник Тима 

Сања Павловић 

Чланови 

Лидија Стојковић Лазар Иванов 

Светлана Марковић Горан Станисављевић 
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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 

 

 

3. 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 
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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 

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 

 

 

 

Напомена:   

Тим за самовредновање је због епидемиолошке ситуације одржао само два састанака у првом 

полугодишту. Планирана су три састанка, али је прво полугодиште раније завршено. Тим ће 

свакако надокнадити пропуштено у другом полугодишту.  
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4.Тим за безбедност 

 
На седници Наставничког већа од 08. 09. 2020. год. директорка Школе је 

формирала Тим за безбедност ученика. Чланови  тима у  2020./2021. шк. години су: 

Ђукић Милан (руководилац Тима), Грујић Михајло, Славица Филиповић-Лазић, Лукић 

Томица, Денчић Далибор, Бобан Обрадовић, Бранко Тодоровић и Игор Сих. Тим је 

изградио  Програм и акциони план рада са временском динамиком за школску 2020/2021. 

годину и он чини саставни део Годишњег програма рада школе. 

У  контексту актуелне епидемиолошке ситуације на почетку школске године везане за 

пандемију вируса ковид-19, поред редовних –планраних активности,  акценат у раду Тима 

је био на предузимању превентивних и других мера и препорука надлежног Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја а у циљу  превенције и спречавања ширења вируса 

ковид-19.  Одржана су два састанка.                                                                                                                                             

Први састанак је одржан 16. 09. 2020. са дневним редом: 

1. Конституисање Тима за безбедност за пк. 2920-2021.год., 

2. Разматрање Програма и акциони план рада са временском динамиком, 

3. Разматрање превентивних и других мера у контексту актуелне епидемиолопке 

ситуације на почетку школске године везане за епидемију  вируса ковид-19, 

4. Разно. 

Други састанак је одржан 27.11.2020. са дневнимредом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице, 

2. Активности Тима у реализацији планираних и интервентних активности, 

3. Придржавање ис спровођење хигијенских и других мера у школи, 

4. Разно. 

 У складу са Програмом рада и планиран активностима Тима  у сарадњи са 

агенцијом ,,Сигурност одржана  је 29.10.2020.год ОБУКА у вези безбедности и заштите на 

раду свих запослених. 

 Представник Тима (руководилац тима) учествовао је у раду-састанку Савета 

родитеља ЕУШ, 20.11.2020.  где су родитељи из Савета упознати са Планом рада Тима за 

безбедност: планираним и  интервентним активностима које се спроводе, прописаним 

хигијенским и другим мерама које се спроводе везано за вирус ковид-19, безбедностним 

мерама и тд. 
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 Руководилац тима је одређен, Одлуком директора школе, да  као одговорно лице 

прати поштовање прописаних мера и на недељном нивоу извештава надлежну Школску 

управу у Пожеревцу.Послато је 15 извештаја. Поред редовног изештавања у трнутку 

сазнања о оболелом ученику или  запосленом у школи  послато је неколико обавештења о 

томе надлежној Школској управи и Заводу за јавно здравље у Пожаревцу. 

 

 

5.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 
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06.10.2020. 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: 

СОЈИЛОВИЋ САЊА 

 

 

 

1 састанак Присутни сви 

чланови 

 

 

6.Тим за каријерно вођење 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 

Стошић Оливера 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Сања Милошевић, Данијел Станишић, Далибор Денчић,Славица Ф. 

Лазић,Александра Илић и ,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 
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Руководилац Тима 

Данијел Станишић 

Чланови тима 

Далибор Денчић Александра Шиљић 

Сузана Јовчић Дамјановић Снежана Шкорић 

Милица Матић  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

15. I 2021. • Израда и усвајање плана рада тима 

• Утврђивање броја наставника који 

су похађали семинаре и обуку за 

међупредметну повезаност 

Састанак × 1 Чланови тима 

 

Напомена: Састанак је одржан помоћу апликације Viber. 
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8. Извештај о раду Тима 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 
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9. Извештај о раду Тима 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 

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. 
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

Руководилац Тима 

Сања Петковић 

Чланови тима 

Александра Илић – директор  Сања Павловић – школски психолог 

Александра Шиљић Илић Марија 

Стошић Оливера  
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Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

 

септембар 

*Почетак рада на реализацији пројекта 

„Образовање – карта за бољу будућност“, 

 

*Израда плана активности за наредни период, 

 

*Гостовање на ТВ „Плана“ и представљање 

пројекта, 

 

*Објављивање конкурса за ученике и наставнике 

за учешће у мобилности на сајту Школе и на 

огласној табли, 

 

*Припремне радње, израда презентација и 

бизнис планова ученика 4-1 који учествују у 

пројекту „Социјална предузећа за развој 

потенцијала младих“ у организацији удружења 

Лимитлес из Београда, 

 

*У оквиру пројекта „Најјаче против насиља“ 

учешће су узела 4 ученика наше Школе који су 

прошли обуку за менторство заједно са 

школским психологом, Сањом Павловић. У 

оквиру пројекта отпочеле су радионице за 

ученике 1. и 2. разреда о насиљу, едукација 

вршњака путем различитих активности. 

договор преко 

вибер групе, 1 

састанак у Школи 

чланови 

Тима 
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октобар 

 

*Контакт са школама које су реализовале 

мобилност како би се њихове видео 

презентације представиле ученицима и 

родитељима ради бољег упознавања са 

пројектом, 

 

*Упознавање чланова НВ са пројектом као и 

родитеља ученика 3-2 на родитељском састанку, 

 

*Селекција наставника и ученика од стране 

Комисије коју је Школа именовала за ову 

прилику, 

 

*Објављивање резултата на огласној табли као и 

на сајту школе, 

 

*У оквиру пројекта „Најјаче против насиља“ 

спроведен је ликовни конкурс и изложба радова 

а такође је урађен и пано за зид ненасиља као и 

припрема и приказ перформанса, 

 

договор преко 

вибер групе, 1 

састанак у Школи 

чланови 

Тима 
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новембар *Завршетак пројекта “Најјаче против насиља“, 

разговор о пројекту на родитељком састанку, 

као и награђивање и похваљивање наставника и 

ученика, 

 

*Договор око наставка припремних активности 

у вези текућег пројекта 

 

* Финално такмичење у оквиру пројекта 

удружења Лимитлес „Социјална предузећа за 

развој потенцијала младих“. На такмичењу су 

ученици наше Школе освојили 3. и 5. место у 

конкуренцији од 20 тимова. 

договор преко 

вибер групе, 1 

састанак у Школи 

чланови 

Тима 

децембар *Консултације у вези са евентуалним одлагањем 

пројекта због тренутне епидемиолошке 

ситуације у Европи, 

 

* Почетак рада у оквиру пројекта Београдске 

отворене школе “Приватност је приватна“. 

Учествовало је 10 ученика наше Школе на 

радионици одржаној 4.12.2020. Наставак 

активности планиран за 2. полугодиште. 

договор преко 

вибер групе, 1 

састанак у Школи 

чланови 

Тима 
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11. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

Руководилац Тима 

Милица Матић 

Чланови тима 

СањаПавловић Весна Миливојевић 

Радован Јоцић Мартина Дничић-ученица 

Марија Илић  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

  Септемар Редовни састанци предвиђени годињим 

планом  

Учешће у пројекту Најјаче против насиља 

1 

1 

Чланови тима , 

вршњачки 

едукатори 

Октобар  

Извођење радионице у оквиру пријекта 

Најјаче против насиља 

Редовни састанак предвиђен годишњим 

планом 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Чланови тима 
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новембар Завршна конференција пројекта Најјаче 

против насиља 

Редовни састанак  

 

 

 

 

 

1 

Чланови тима 

Јануар Редовни сатанак 1 Чланови тима 

 

Насиље по нивоима и облицима  : 

Физичко насиље :1 ниво -три случаја 

Социјлно насиље:1 ниво  -1 случај 

Електронско насиље 1 ниво -1 случај 

 
 

 

 

 

12.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.  
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13. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

 

Председник Тима 

Сања Павловић,шк.психолог 

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 
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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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1. Извештај о раду Тима 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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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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7.СТРУЧНИ АКТИВИ 

 
   Извештај о раду стручног актива за школско 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 
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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 

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 
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ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

18.1.2021. 

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 

известаја о раду 

стручних већа и 

актива 

На основу предатих 

полугодишњих 

извештаја , психолог  

је на седници НВ 

упознала чланове са 

реализацијим 

планова и 

активности за прво 

полугодиште 
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Област квалитета Циљ Активности 

Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

18.1.2021. 

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 



70 

 

3.присиство 

састанцима ученичког 

парламента 

 

Није било 

потребе(због саме 

ситуације везане за 

пандемију). 

4.организова-ње 

свечаности и излета 

Није реализовано због 

пандемије 

 

 

 

Област квалитета Циљ Активности 

Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

18.1.2021. 

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 
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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 

18.1.2021. 

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 
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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 

родитељима 

 

 

-на родитељсим 

састанцима  

-индивидуални 

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“ 

 -помоћ свим 
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6.помоћ и подршка 

ученицима 

приликом 

формирања налога 

електронске поште - 

помоћ око  

ефикасног 

коришћења  гугле 

учионице и других 

веб алата(вибер, 

whatsApp,...) 

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 

школски психолог 

Сања Павловић, 

прошли су 

едукацију 29. и 30. 

aвгуста 2020. 
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-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“ 

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, 

Због пандемије нису 

организовани 
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разговор 

представницима 

тржишта рада и 

социјалним  

партнерима школе 

 

сајмови. 

 

 

 

 

 

Област квалитета Циљ Активности 

Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

18.1.2021. 

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. 

 

Предвиђено за друго 

полугодиште,  Дан 

школе и крај 

школске године  
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2.медијска 

заптуљеност 

3.учешће у 

маркетингу школе 

 

-обележен је 

Светски дан туризма 

-одржана радионица 

„Зид НЕнасиља“ 

-били смо подршка 

фестивалу 

документарног 

филма „Златна 

буклија“ 

-обележен је 

Међународни дан 

људских права 

 

 

 

 

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 

Предвиђено за друго 

полугодиште 
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ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ Извештај о 

реализацији за 

период од 

01.09.2020. до 

18.1.2021. 

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 
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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  
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Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

- Током првог 

полугодишта 

и  

на седници од 

19.11.2020.год. 

 

- Праћење измена и допуна наставних 

планова и програма за образовне 

профиле закоје се остварује школски 

програми.  

- Систематизација наставних планова и 

програма који су саставни део 

Школског програма.  

- Сарадња са другим стручним органима. 

- Утврђивање предлога за допуну 

Школског програма додавањем два 

нова програма:  

1. Посебан програм образовања ии 

васпитања у случају непосредне ратне 

опасности, ратног стања, ванредног 

стања или других ванредних околности; 

2. Програм учења на дљину. 

- Индивидуалним 

радом чланова; 

сарадњом са 

стручним већима 

за обл.предмета; 

разменом 

информација; 

консултацијама; 

праћењем промена 

прописа; на 

седници Актива. 

- Једна седница 

Чланови 
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8. ИСПИТНИ ОДБОР 

 

   

Секретар исшитног одбора за 4. степен 

Сања Петковић 

Чланови испитног одбора 

Александра Илић – директор  Наставници, чланови испитних комисија 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

 

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 
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Током 1. полугодишта је организовано полагање испита  у новембарском испитном року и 

у вези са тим су одржана 2 састанка 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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1.Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Председник 

Љубица Стојиљковић 

Чланови  

Анђела Митровић, заменик Ана Трујић, записничар 

+34 чланова Координатор: Николета Николић, 

наставник 

  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 

8.9.2020. 1. Упознавање са Пословником Ученичког 

парламента; 

2. Избор и састав праламента; 

3. Избор два представника Парламента за 

Школски одбор; 

4. Разно. 

Разговор о 

предвиђеним 

темама и гласање. 

Преседник, 

чланови и 

координатор. 

30.9.2020. 1. Упознавање са планом активности за 

окотобар; 

2. Информисање о предавању „Опасности 

које вребају преко Интернета“. 

 

 

 

Разговор и 

коментарисање. 

Преседник, 

чланови и 

координатор. 
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6.11.2020. 1. Хигијена у школи; 

2. Рад секција и осталих ваннаставних 

активности – предлози; 

3. Ефекти практичне и блок наставе; 

4. Договор око обележавања Дана борбе 

против АИДС-а 

 

 

 

Разговор и 

коментарисање. 

Преседник, 

чланови и 

координатор. 

 

 

 

Напомена: иако је предвиђено да и у децембру месецу буде организован састанак, до тога 

није дошло услед преласка на онлаајн наставу, а затим и скраћивања првог полугодишта 

по новом календару рада због пандемије вируса Корона. 
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9 .ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА, СТРУЧНОГ САРАДНИКА И 

ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

 

1. Извештај о раду секретара 
 

          У школској 2020/2021.године,  у периоду од септембра 2020.године до децембра 

2020.године, обављала сам следеће послове:  

 

❖ радиласамнаизрадисвихуговора о раду, анексауговора о раду, споразума о 

преузимањузапослених, као и наизрадисвихрешења и одлука о радноправномстатусу и 

распоређивањузапослених уустанови у складусазаконом и 

прописимадонетимнаосновуњега;  

 

❖ учествовала у припремању седница Школског одбора и давала правна мишљења у вези 

са пословима из њихове надлежности; 

❖ редовно присуствовала на седницама Школског одбора; 

 

❖ по потреби присуствовала на седницама Наставничког већа и Савета родитеља; 

❖ обављала сам стручне и административно – правне послове у вези са престанком 

радног односа,  израда решење о 40-часовној структури радног времена и другим 

променама статуса радника; 

 

❖ обавезан сам члан Конкурсне комисије за пријем у радни однос по расписаном 

конкурсу; 

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

запосленим лицима; 

 

❖ израда нацрта општих аката Школе, праћење и спровођење поступка њиховог 

доношења; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

 

Подручје рада: 

 

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

васпитног рада 

 

        У септембру месецу учествовала сам у израд Годишњег плана рада школе за 

шк. 2020/21. годину(координација и израда документа).  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 се у првом полугодишту 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.  

  

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. У оквиру ове области урађена је анализа постигнућа 

ученика, успех и владање на крају 1.класификационог периода и на крају 

1.полугодишта. Пратила сам напредовање деце у учењу и развоју у сарадњи са 

одељењским старешинама.  Информисани су све заинтересоване стране о 

анализама на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. 

Праћене су и вредноване примене мера индивидуализације и ИОП-а.  

 

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. 
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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 целог првог полугодишта 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.  

       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“.  

        

  

 

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.     
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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.   

      

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. 
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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. 

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, 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 пројекта 

„Најјаче потив насиља“ и текстова за сајт.  

        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.  
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3.Извештај о раду организатора практичне наставе 

 

Пре почетка школске 2020/2021. године утврђен је распоред часова 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  извршени почетком 2020. 

године, за целу календарску годину, достављање потребних намирница  за извођење 

вежби и практичне 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. 

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

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

полигодишта 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.   

У школи је  организован  почетком школске године санитарни преглед 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 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 првом полугодишту организована искључиво у просторијама наше 

школе, на следећи начин : 
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- 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. 

- 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 омогићити 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 

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, утврђен је и  Распоред блок наставе и професионалне 

праксе  ученика образовних  профила Финансијски администратор, Туристичко-

хотелијерски техничар , Туристички техничар и Техничар обезбеђења.  Овај распоред 

претрпео је две измене, једну на предлог Стручног већа  за економску групу предмета и 

предмете из области туризма, а другу услед промене Календара образовно-васпитног рада 

средњих школа за школску 2020/2021. годину. 

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

практичне 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.  
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У свим просторијама наше школе примењиване су  све прописане епидемиолошке 

мере, ради  спечавање ширења вируса  Ковид 19. 

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.  

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

су крајем новембра прешли  на наставу на даљину. 

Током првог полугодишта  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  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.  

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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10.Извештај о стручном усавршавању  
 

А) ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и 

презиме 

Програм стручног 

усавршавања 

трајање 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 

Сузана 

Узелац 

1. Дигитално учење – 

занимљивији час и трајније 

знање 

2. Интерактивна обука за рад у 

Гугл учионици (Реализатор: 

Наташа Чичић, наставник 

математике и информатике) 

3. Учење и настава у условима 

комбиноване наставе 

34 сати Путем 

интернета 

 

26.8.2020. 

 

 

 

Да К2 П1 

каталошки број 430 

 

Интерно стручно 

усавшавање у Гимназији 

Велика Плана 
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(Реализатор: Смиља Синђелиђ, 

психолог – стручни сарадник) 

6.10.2020. 

Александра 

Шиљић 

„Спровођење наставе на 

даљину уз помоћ eTwinning 

портала“ 

 24.-

25.11.2020. 

онлајн 

  

Николета 

Николић 

 

Од доброг плана, преко ефикасне 

евиденције до најбољих резултата 

и у време пандемије Ковида 19 

 

 17.12.2020. 

 

  

Снежана 

Шкорић 

 

Програм обуке за заспослене у 

образовању/дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

 

 01.09.2020- 

13.11.2020 

  

Марија Илић Годишња конференција 

наставника у школској 2020/2021. 

2 бода 3.12.2020.   
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Б) ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Наставни предмет Предметни 

наставник 

Наставна јединица/ Назив интерног 

усавршања 

Облик 

усавршавања 

Број 

бодова 

Датум и место 

реализације 

Националне кухиње Млађан Станковић са 

наставницом 

Домаћинства, 

Миленом Радивојевић 

из ОШ“ Херој Радмила 

Шишковић“ 

 
 

Српска кухиња Угледни час- 

организатор 

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 кувасртво 

Националнe 

кухињe 

Светлана Марковић са 

наставницом 

Домаћинства, 

Миленом Радивојевић 

из ОШ“ Херој Радмила 

Шишковић“ 

 
 

Српска кухиња Угледни час- 

организатор 

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 

кухињe 

Светлана Марковић са 

колегом Немањом 

Живковићем 

Француска кухиња Огледни час-

реализатор 

8 12.10.2020. кабинет 

за угоститељство 
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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 угоститељство 

 Оливера Стошић 

 

Презентација семинара  " Пројектна 

настава", одржаног у Београду 

 

Презентација 

стручног 

усавршавања 

4 09.10.2020. кабинет 

за информатику 

 Жаклина Петровић и 

Весна Коларевић 

Презентација семинара  " Пројектна 

настава", одржаног у Београду-

присуство 

 

Присуство 

презентације 

стручног 

усавршавања 

2 09.10.2020. кабинет 

за 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 хотлеијерско 

пословање за 3.разред. 

Приказ 

приручника 

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 

 

                                                                                                                                                                                                        Директор школе 

_____________________ 

                                                                                                                                                                                                  Александра Илић                                  
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