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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

 У ЕУШ ''Вук Караџић'' у првом полугодишту ове школске године за 

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

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

монтажни објекат- иза зграде Гимназије.  

 

- 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, дактилографија и административно пословање,  пословна 

кореспонденција, канцеларијско пословање, финансијско - рачуноводствена обука  

остварују  се у главној згради у  2 кабинета и у згради Гимназије  у трећем кабинету. 

Наведени кабинети  опремљени су за потребе овог типа наставе. Ови кабинети се 

повремено, у супротној смени од смене школе , користе и за реализацију дела блок 

наставе наших ученика, различитих образовних профила. 

- У  кабинету (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 – бр. 2. 

За потребе реализације  часова вежби, практичне и блок  наставе ученика 

образовних профила  конобар, на галерији ресторана налази се кабинет услуживања. 

Поред овог кабинета, на галерији ресторана на располагању је и учионица – кабинет, 

намењена реализацији дела вежби ученика образовних профила кувар и 

посластичар, као и за реализацију часова ученика   осталих образовних профила  

наше школе. 

- Настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање реализује су у два 

кабинета- Кабинети туристичко-хотелијерских техничара, који се налазе у 

монтажној згради - иза зграде Гимназије.Ови кабинети су реновирани током прошле 

школске године. 

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

реализацију наставе предмета  Борилачке вештине ученика образовног профила 

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

физичко васпитање и физичко и здравствено васпитање. 

- Школски ресторан користи се за реализацију практичне наставе , као и за потребе 

наставе свих наших наставника, који имају потребу да , приликом реализације 

часова користе пројектор.   

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

30 ари земљишне површине и заједнички су са осталим двема школама: 

„Гимназијом“ и Техничком школом „Никола Тесла“. Уређене зелене површине 

представљају мање паркове, а од фискултурних терена заступљени су: два 

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

У складу са Правилником о реализацији практичне наставе и професионалне 

праксе,, као саставног  дела Годишњег плана наше школе за ову школску годину је и 

План реализације практичних облика наставе, на основу кога је  током првог 

полугодишта ове школске године део блок и практичне  наставе реализован  у 

објектима послодаваца 

 

Списак објекта, са којима Школа има закључене уговоре о реализацији практичних облика 

наставе :  

Редни  

број 

Послодавац  Овлашћено лице  

1.  ДОО ''Плана Тоурс'', Велика Плана Живослав Васић 

2.  Туристичка агенција '' ГОЛД ЛАНД'', Велика Плана Марија Петровић 

3.  СЗТУР''Момент'', Велика Плана  Златко Николић 

4.  ТО Велика Плана, Велика Плана Горан Стефановић 

5.  ТД'' Фортуна травел''ДОО,  Велика Плана Оливера Ристић 

6.  ВИР ДОО Велика Плана Огранак ''Хотел ВИР'', 

Велика Плана 

Зоран Ђорђевић 

7.  Угоститељска радња Етно ресторан  '' Гиардино'', 

Смедеревска Паланка 

Драгослав Грашић 

8.  ПР Марија Коларевић, Угоститељска радња   '' Језеро 

Кудреч 1 '', Смедеревска Паланка  

Марија Коларевић 

9.  Маргус Минист ДОО, Велика Плана Драган Мишић 

10.  ЈКП'' Милош Митровић'', Велика Плана  Бојан Савић 

11.  ЈКП'' Градска топлана '', Велика Плана  Саша Раденковић 

12.  ОШ''Надежда Петровић'', Велика Плана Весна Илић 

13.  ПТП ДИС ДОО Продановић Димитрије  

14.  Општинска управа општине Жабари Небојша Миловановић 

15.  ОШ'' Свети Сава'' Велика Плана Марија Савић 
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1.2. Kадровски услови радa  
 

а) стручна спрема 

 

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 - боловање 

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 

16.  Електра МиВ ДОО Велика Плана Милан Петковић 

17.  НАВИ МЕДИА ДОО Велика Плана Иван Сенић 

18.  Донић ДОО Велика Плана Ђорђе Донић 

19.  ПУ '' Дечје царство'' Велика Плана Марија Старчевић 

20.  Општинска управа општине Велика Плана Горан  Тасић 

21.  Центар за културу '' Масука '' Велика Плана Предраг Георгијев 

22.  Рачуноводствени центар Мирјана Мирјана Марковић 

23.  ОШ''Карађорђе'' Велика Плана  Александар Скачков  

24.  Агенција за рачуноводствене послове  Дамис Милисав Вељковић 

25.  Оптимум ДОО Смедеревска Паланка Милица Гојковић 

26.  Градска кафана '''Парк'' Иван Милојковић 

27.   Општинска управа општине Смедеревска Паланка Гордана  Костић 
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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 - мировање VII Наставница физике 

22 Шкорић Снежана VII Наставница хемије 

23 Милетић Јасмина VII/1 Наставлица ликовне културе 

24. Дамјановић Станислав VII Насатвник музичке уметности 

25. Станисављевић  Горан VI Наставник угоститељске групе  предмета 

26. Марковић Лидија VI Наставник угоститељске групе предмета 

27. Милорадовић Александар VII Наставник правне групе предмета 

28. Стојковић Лидија VII Наставница психологије 

29. Миланов Марија VII Наставница економске групе предмета 

30. Коларевић Весна VII Наставница економске групе предмета 

31. Миловановић Ивана VII Наставница економске групе предмета 

32. Петковић Сања VII Наставница економске групе предмета 

33. Петровић Жаклина VII Наставница економске групе предмета 

34. Стошић Оливера VII Наставница економске групе предмета 

35 Илић Марија VII Наставница економске групе предмета 

36. Спасојевић Сања VII Наставница социологије са правима грађана 

37 Ивковић Мира VII Наставница биологије 

38. Мирчић Гордана VII Наставница географије 

39 Михајловић Јелена VII Наставник географије 

40 Јовчић – Дамјановић Сузана VII Наставница историје 

41. Љубисављевић Драгана VI Наставница куварства -замена 

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. Марић Милош VI Наставник физике - замена 

48. Радојковић Светлана VII Наставница здравствене културе 

49. Симоновић Срђан VII Наставник географије 

50. Мирчић  Лазар VII Наставник географије 

51. Симић Јелена VII Наставница исхране 

52. Костић Драган VII Наставник информатике и рачунарства 

53. Богдановић Момчило VII Наставник математике 

54. Пауновић Драгана VI Наставница послатичарства  

55 Златковић Мима VII Наставница економске групе предмета 

56.. Милосављевић Александра VII Наставница екологије и заштите од пожара и 

заштите на раду 

57. Бојић Мирјана VII Наставница историје 

58. Станковић Млађан VI Наставник куварства и практичне наставе 

59. Јоцић Радован VII Наставник правне  групе предмета 

60. Узелац Сузана VII Наставница  социологије и устава и права 

61 Јанковић Игор VII Наставник филозофије и логике 
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62. Марковић Светлана VI Наставница куварства, породиљско боловање 

63. Лакић Горица VI Наставница посластичарства 

64. Бижић Милица IV Наставница немачког језика 

 

66. Радовановић Вања VII Секретар  школе 

66. Павловић Сања VII Стручни сарадник - психолог 

67. Божанић Биљана IV Референт за правне, кадровске и 

административне послове и Техничар 

одржавања за информационе технологије 

68. Дојчиновић Драгана VII Шеф рачуноводства 

69. Филиповић Лазић Славица VII Организаторка практичне наставе 

70. Стојковић Ђорђе III Домар/мајстор одржавања 

71. Станисављевић Биљана ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

72. Главоњић-Војиновић Мирјана ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

73. Ђуричић Милка ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

74. Дојчиновић Јасмина ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

75. Зарић  Иванка ОШ Радница на одржавању хигијене-чистачица 

76. Лучић Драгица ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

          Школа је у првом полугодишту у школској 2022/2023. години наставу  реализовала у 

две смене.  У преподневној смени   настава је почињала у 7 сати и 30 минута, а у 

поподневној смени у 13 сати и 30 минута.  

 

2.1. САРАДЊА  СА  ЦРВЕНИМ  КРСТОМ  
 

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.  

 

 

2.2. АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА 

         Анализом успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта обухваћено је 

18 одељења са укупно 445 ученика – 292 женског и 153 мушког пола. У односу на 

прошлу школску годину укупан број ученика је мањи за седамнаест. У односу на 1. 

класификациони период укупан број ученика је мањи за 2.  
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АНАЛИЗА УСПЕХА 

Позитиван успех остварио је 377 ученика или 85%. Највећи проценат са 

позитивним успехом је у одељењу 1/1(96%), 4/2 (96%) и 1/2 и 1/3 (96%). 

Ученика са одличним успехом има 95 (21%), врлодобар успех има 195 (44%), а 

добар успех је остварло њих 87 (19.5%) а ниједан ученик нема довољан успех. 

Са недовољним успехом има 21 ученика или 4.72%. Највећи проценат 

недовољних ученика је у 2/5 и 3/5 по 16%.  

Преосталих 47 ученика или 10.6%  је неоцењено. Највише неоцењених је у 2/2, 

3/3 и 3/4.  

Средња оцена свих одељења износи 3,8. Највишу средњу оцену има одељење 3/1,  

и 2/1. Код туристичких техничара 1/2 и 4/2, а код техничара обезбеђења 4/3 и 1/3. Код 

образовног профила кувар 2/5 а код конобара и посластичара 2/4. 

У поређењу са истим периодом прошле школске године закључује се да је број ученика са 

позитивним успехом за 4% већи,  са недовољним успехом је за 5% мање ученика,  док је 

неоцењен исти број ученика. Средња оцена је иста. 

 

I разред средње школе 

Разреднo одељењe Средња оцена 

I 1 4.16 

I 2 4.08 

I 3 3.75 

I 4 3.37 

I 5 3.33 

Укупно средња оцена за I разред школске 22/23 године 3.74 

Укупно средња оцена за I разред школске 21/22 године 3.80 

 

II разред средње школе 

Разреднo одељењe Средња оцена 

II 1 4.20 

II 2 3.94 
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Разреднo одељењe Средња оцена 

II 3 3.50 

II 4 3.71 

II 5 3.81 

Укупно средња оцена за II разред школске 22/23 године 3.83 

Укупно средња оцена за II разред школске 21/22 године 3.76 

 

III разред средње школе 

Разреднo одељењe Средња оцена 

III 1 4.37 

III 2 3.82 

III 3 3.58 

III 4 3.25 

III 5 3.55 

Укупно средња оцена за III разред школске 22/23 године 3.71 

Укупно средња оцена за III разред школске 21/22 године 3.7 

 

IV разред средње школе 

Разреднo одељењe Средња оцена 

IV 1 4.17 

IV 2 4.01 

IV 3 3.81 

Укупно средња оцена за IV разред школске 22/23 године 4,00 

Укупно средња оцена за IV разред школске 21/22 године 4.12 

 

Укупно средња оцена школске 22/23 године 3.80 

Укупно средња оцена школске 21/22 године 3.81 
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АНАЛИЗА ВЛАДАЊА 

Од укупног броја ученика у школи са примерно оцењеним владањем је 403 

(91%) ученика, врло добрих је 29 (7%), а са добрим владањем је 5 (1%) ученика и са 

довољним 5(1%). 

Укупан број изостанака износи 32533, што је просечно по ученику 81. 

Укупан број оправданих изостанака износи 31585, што је просечно по ученику  71 

изостанак. 

Укупан број неоправданих изостанака износи 948, што је просечно по ученику  2 

изостанка. 

      У односу на претходну школску годину број изостанака је мањи за 3000, број 

оправданих за 3 мањи по ученику, а неоправданих скоро исти. 

У појачан васпитни рад је укључено 46 ученика. 

 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОЗИ  ЗА ДАЉИ РАД: 

 

         На крају 1.полугодишта шк.2022/23. године најзаступљенији је врло добар и одличан 

успех.  Просек средњих оцена  одељења је висок за овај период шк.године.  Структура 

успеха из владања је таква да највећи проценат  ученика има примерно владање, али има и 

ученика са довољним успехом.  

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

подршке и мотивисање ученика за учење и постизање бољег успеха. Одељењске 

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

активности у раду са неоцењеним ученицима и са већим бројем недовољних  и њиховим 

родитељима од 2.полугодишта шк.2022/23.године. 

 

2.3. ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

Време 

реализације 

НАЗИВ И ВРСТА 

ТАКМИЧЕЊА 

Носиоци активности Постигнуће и место 

реализације 

 Линеарни конкурс "Кад душа 

заболи" 

Витеза Дабижљевић 4.место 
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 Пословни изазов Жаклина Петровић Захвалница 

 „Пословни изазов централне 

Србије“ 

ДМУС - Крагујевац 

Сања Петковић  

 Школско такмичење из предмета 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Марија Илић Ученица Теодора 

Шулеић се пласирала 

за учешће на 

Републичком 

такмичењу у марту 

2023. године у 

Београду. 

 Међуодељењско такмичње 

(комбиноване екипе) 

 

Одбојка – општинско такмичење 

девојке 

Одбојка – општинско такмичење 

дечаци 

Милан Ђукић Победник такмичења 

одељење 3/1 

 

1.место 

3.место 

 Стони тенис Игор Сих 2.место 

 Стиховизија Сања Стојиловић нема резултата 

 Национално такмичење добрих 

пракси у области КВИС 

 

Пословни изазов 

 

Национална ознака квалитета за 

етвининг пројекте у овој години 

 

Оливера Стошић 

 

Оливера Стошић 

Признање за 

укључивање етвининг 

пројеката у област 

КВИС 

 

Сертификат за  

ученице о учешћу 

Две Националне 

ознаке за два 

међународна етвининг 

пројекта 
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Време 

реализације 

НАЗИВ И ВРСТА 

ТАКМИЧЕЊА 

Носиоци активности Постигнуће и место 

реализације 

25.и 26. Октобар 

2021.године 

9. Национална Eurogidence 

конференција “Каријерно 

вођење и саветовање у 

Републици Србији и Европи“  

 

наставник Оливера 

Стошић и чланови 

Тима за КВИС 

Похвалница за нашу 

школу, пример добре 

праксе под називном 

„Изабери мудро 

своју каријеру“ 

30.11.2021.године Сајам Тимова за КВИС Наставник Оливера 

Стошић  

Учешће, онлајн ЗУМ 

платформа 

15.и 16.12.2021. 

године 

Изазов Специјал-такмичење 

зелених идеја са циљем 

успоравања климатских 

промена 

Наставницe Петковић 

Сања, Петровић 

Жаклина и Оливера 

Стошић и ученице 

Мина Донић, Катарина 

Павлићевић и Милица 

Коцић 

Узето учешће, 

захвалница 

25. и 26.11.2021. Пословни изазов Наставнице Сања 

Петковић, Петровић и 

Оливера Стошић 

Жаклина и ученици 

Захвалнице, онлајн 

27.11.2021. Стиховизија Наст.француског 

језика Миливојевић 

Весна  

Пласман у финале 

Октобар-

новембар 

Општинско такмичење у 

одбојци-девојке 

Мали фудбал-дечаци  

Мали фудбал-девојке 

Наставник Милан 

Ђукић 

 

2.место 

 

учешће 
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2.4.  САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

 

       Током првог полугодишта одржана су два родитељска састанка у сваком одељењу. 

Родитељски састанци су одржани у септембру и новембру месецу 2022. како је 

планирано Годишњим планом рада школе. Савет родитеља је разматрао главна питања 

и документа у школи. Записници се налазе у есдневнику и свесци за Савет родитеља. 
 

 

 

 

3. ЕВИДЕНЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНИХ 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: ДОДАТНИ РАД, ДОПУНСКИ 

РАД, СЕКЦИЈЕ И ПРИПРЕМНИ РАД 

 

У табели су приказане реализоване ваннаставне активности у 1.полугодишту: 
 

Врста активности  Наставник Број часова Одељење 

Секција за Енглески 

језик 

Данијел Станишић 7 1/1, 1/2 

Секција за Енглески 

језик 

Сања Стојиловић 9+8+7+1 2/1, 2/5 и 3/1, 

3/2 и 3/3 и 3/5 

и 4/2, 2/3 

Еколошка секција Александра Милосављевић 14 2/3 

Секција за 

предузетништво 

Оливера Стошић 11 2/1, 3/1 и 4/1 

Фолколорна секција Жаклина Петровић 8 1/1, 1/2, 2/1, 

2/2 и 3/1 

Новинарска секција Николета Николић 

Витеза Дабижљевић 

8+6 1/1, 1/2 и 2/1 

Географска секција Јелена Михајловић 1/3 8 

Секција за историју Сузана Јовчић Дамјановић 2/1 2 

Допунска настава из 

рачуноводства 

Весна Коларевић 

Мима Златковић 

2+6+3+1 1/1, 2/1 и 

3/1,4/1 

Допунска настава из 

принципа економије 

Светлана Ковачевић 3 1/1 

Допунска настава из 

енглеског језика 

Сања Стојиловић 

Данијел Станишић 

2+1+1+1+7+2 1/5, 2/3, 3/3, 

3/4, 4/1, 4/3 

Допунска настава из 

фрнцуског језика 

Весна Миливојевић 2 2/2 

Допунска настава из 

ликовне 

уметности,ликовне 

културе и историје 

уметности 

Јасмина Милетић 3+1+3 2/3,3/1 и 3/2 

Допунска настава из Сузана Јовчић Дамјановић 9+1 3/4, 4/3 
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историје 

Допунска настава из 

права 

Радован Јоцић 1 3/1 

Допунска настава из 

предузетништва 

Мима Златковић 2 3/4 

Допунска настава из 

основи матичне 

евиденције 

Радован Јоцић 1 4/3 

Допунска настава из 

основи кривичног 

права и 

криминалистике 

Радован Јоцић 1 3/3 

 

 

 

3.1. Извештај о полагању испита у току првог полугодишта школске 

2022/2023.године - ванредни ученици 

 

У току првог полугодишта организована су два испитна рока за ванредне ученике- 

септембарски и новембарски испитни рок. 

У септембарском испитном року ученица Јелена Жакула (рођена 18.06.2001.године, 

образовни профил: туристички техничар) је пријавила испите из предмета: 

Туристичка географија који је одржан 04.10.2022.године и који је ученица положила 

оценом 3(добар) и 

Историја уметности - којем ученица није приступила. 

У нобембарском испитном року ученица Марија Симић (рођена 10.08.2004.године,  

образовни профил: туристички техничар) је пријавила испит из предмета: 

Ликовна култура који је одржан 28.11.2022.године и који ученица није положила - 

оцењена оценом 1 (недовољан). 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

 

4.1. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА-

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Председник Школског одбора: Николета Николић 

Чланови Школског одбора: Николета Николић, Александар Милорадовић, Светлана 

Ковачевић,  Милена Глишић, Милојица Луковић, Никола Милојевић, Јаворка Марковић, 

Даниел Ранковић, Слађана Алексов 

Ученици: Љубица Стоиљковић из одељења IV 1 и Теодора Маслаћ из одељења IV 2 

Одржано је 5  седница Школског одбора  

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин 

реализације 

Нпсипци активнпсти 



16 

 

13.09.2022. - Усвојен је извештај о реализацији 

Годишњег плана рада Школе за 

школску 2021/2022.годину; 

- Усвојен је извештај о раду 

директора о своме раду и раду 

установе за школску 

2021/2022.годину; 

- Утврђен је предлог Финансијског 

плана за припрему буџета 

Републике Србије за 2023.годину; 

- Усвојен је Извештај о стручном 

усавршавању запослених у 

школској 2021/2022.години; 

- Донет је Годишњи план рада 

Школе за школскуз 

2022/2023.годину; 

- Усвојен је Извештај о вредновању 

и самовредновању у школској 

2021/2022.години; 

- Донет је План стручног 

усавршавања запослених у 

школскох 2021/2022.години; 

- Именовани су чланови Стручног 

актива за развојно планирање; 

- Дата је сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији 

послова (радних места) 

Економско-угоститељске школе 

„Вук Караџић“ у Великој Плани, 

1879 од 05.09.2022. године; 

 

1 седница  

Чланови Школског 

одбора  

-директор школе 

-председник  ШО 

-школски психолог 

-секретар школе 

-председник   

синдиката 

-шеф 

рачуноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 - Упознавање са препорученим 

мерама превенције COVID-19 у 

школама и установама ученичког 

и студенског стандарда; 

- Донета измена и допуна Статута 

ЕУШ“Вук Караџић“ у Великој 

Плани; 

-  Донет правилник о мерама начину 

и поступку заштите и безбедности 

ученика, за време боравка у школи 

и свих активности које организује 

Школа; 

- Донет правилник о стручном 

усавршавњу у ЕУШ „Вук 

Караџић“ у Великој Плани  

- Донета одлука о намени 

коришћења средстава 

прикупљених од родитеља. 

  



17 

 

15.09.2022.    - Донета је измена и допуна 

Годишњег плана рада Школе за 

школску 2022/2023. годину; 

- Дата је сагласност на Правилник 

о измени 

-  Правилника о организацији и  

систематизацији послова(радних 

места) ЕУШ “Вук Караџић“ у 

Великој Плани, под бр.2034 од 

15.09.2022. године; 

 

1 седница  Седница је 

одржана 

телефонским 

путем  

-чланови 

Школског одбора 

-директор школе 

-председник ШО 

-секретар 

-школски психолог 

03.11.2022. - Донета  измена и допуна 

Годишњег плана рада Школе за 

школску 2022/2023.годину. 

- Донета одлука о допуни Школског 

програма за период од 01.09.2021. 

године до 31.08.2025.године 

- Донет Правилник о издавњу 

школског простора фискултурне 

сале 

- Донета одлука о висини закупа 

фискултурне сале 

- Донета одлука да се са Сопствених 

средстава Јасмини Милетић 

исплати нето износ 3797,13 динара 

и (I бруто износ-5416,74) и II 

бруто износ који обухвата порез и 

допринос у износу од 6.291,54дин 

1 седница Чланови Школског 

одбора  

-директор школе 

-председник  ШО 

-школски психолог 

-секретар школе 

-председник   

синдиката 
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02.12.2022. - Донета одлука о измени 

Финансијског плана за 2022. 

годину; 

- Донета одлука о измени Плана 

јавних набавки за 2022.годину; 

- Донета одлука о измени  и допуни 

Годишњег плана рада Школе за 

школску 2022/2023.годину 

- Донета одлука о допуни Школског 

програма за период од 01.09.2021. 

године до 31.08.2025. године 

- Анализа успеха и владања ученика 

на крају  првог класификационог 

периода у школској 

2022/2023.години 

- Упознавање са Записником о 

ванредном инспекцијском надзору 

просветних инспектора 

Министарства просвете, број 424-

614-110/2022-12 од 

14.11.2022.године 

 

1 седница Чланови Школског 

одбора  

-директор школе 

-председник  ШО 

-школски психолог 

-секретар школе 

-председник   

синдиката 

-шеф 

рачуноводства 

29.12.2022. - Донета одлука о Измени 

финансијског плана за 2022.годину; 

 

1 седница Седница је 

одржана 

телефонским 

путем  

-чланови 

Школског одбора 

-директор школе 

-председник ШО 

-секретар 

-представници 

ученичког 

парламента,  
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4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

 
 

                                            Председник Савета родитеља 

Вања Величковић 

                                              Чланови Савета родитеља 

Спасојевић Марија Ђорђевић Сузана 

Костић Александра Донић Мирјана 

Величковић Вања Ђорђевић Горица 

Ђујић Јелена Стојковић Биљана 

Миловановић Драган Траиловић Јелена 

Шулејић Саша Спахић Јулијана 

Алексов Слађана Стојановић Наташа 

Ковачевић Милена Ранковић Даниел 

Ђорђевић Анђелка Стојковић Наташа 
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Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и брпј састанака 

Нпсипци активнпсти 



21 

 

12. 9. 2022. 1. 1Конституисање Савета родитеља и избор 

председника и заменика председника 

Савета; 

2. Упознавање нових чланова са Пословником 

о раду Савета родитеља; 

3. Разматрање Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за школску 

2021/2022. годину;  

4. Разматрање Извештаја о вредновању и 

самовредновању у школској 2021/2022. 

години; 

5. Разматрање Извештаја директора Школе о 

своме раду и раду установе за 

школску2021/2022. годину ; 

6. Разматрање  Годишњег плана рада Школе 

за 2022/2023. годину; 

7. Организација наставе и других облика 

образовно-васпитно града; 

8. Опремљеност Школе за почетак нове 

школске године; 

9. Предлагање изборних садржаја у поступку  

избора уџбеника; 

10. Предлагање представника и његовог 

заменика за Локални савет родитеља; 

11. Избор представника из Савета родитеља за: 

- члана Тима за заштиту од 

дискриминације,  насиља, злостављања и 

занемаривања; 

- члана Тима за маркетинг;  

- члана Тима за самовредновање квалитета 

рада школе; 

- члана Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе; 

- члана  стручног  актива за Школско 

развојно планирање; 

12. Упознавање са одлуком Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера 

у раду школе, које се односе на 

организацију рада школе почевши од 1. 9. 

2022.год. и препоручене мере COVID-19 у 

школама и установама ученика и 

студентског стандарда; 

13. Упознавање са дописом Агенције за 

безбедност саобраћаја који се односи на 

безбедност деце у саобраћају и 

Правилником о утврђивању зоне школе; 

14. Упознавање са Упутством за израду акта 

којим установе образовања и васпитања 

прописују мере, начин и поступак заштите 

и безбедност деце ученика и учествовање у 

поступку прописивања мера из члана 108. 

Закона о основама образовања и васпитања; 

15. Осигурање ученика; 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

директорка школе 

Александра Илић, 

секретарка школе 

Вања Раденковић и 

координаторка 

Савета родитеља 

Витеза 

Дабижљевић. 
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24. 11. 2022.  

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Анализа успеха владања и дисциплине 

ученика на крају првог класификационог 

периода у школској 2022/2023. години; 

3. Сагласност на програм и организовање 

екскурзија ученика првог и другог разреда у 

школској 2022/2023. години; 

4. Сагласност на програм и организовање 

екскурзија ученика трећег и четвртог 

разреда у школској 2022/2023. години; 

5. Разматрање предлога о допуни Школског 

програма ЕУШ ,,Вук Караџић“ Велика 

Плана; 

6. Разматрање предлога о допуни Годишњег 

програма ЕУШ ,,Вук Караџић“ Велика 

Плана; 

7. Избор представника из Савета родитеља за 

чланове Школског одбора из реда родитеља 

ученика; 

8. Мере заштите и безбедност ученика; 

9. Представљање пројекта Тима за каријерно 

вођење и саветовање; 

10. Разно.  

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, директор 

школе Александра 

Илић, школски 

психолог Сања 

Павловић, секретар 

школе Вања 

Радовановић, 

Оливера Стошић и 

координаторка 

Савета родитеља 

Витеза 

Дабижљевић. 

 

26. 12. 2022.     

                                                                             

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Утврђивање висина накнаде за бригу о деци 

(дневнице) за наставнике пратиоце за 

извођење дводневне екскурзије ученика 

првог и другог разреда у школској 

2022/2023. години; 

3. Утврђивање висина накнаде за бригу о деци 

(дневнице) за наставнике пратиоце за 

извођење тродневне екскурзије ученика 

трећег и четвртог разреда у школској 

2022/2023. години; 

4. Разно.  

 

састанак Чланови Савета 

родитеља, 

директорка 

Александра Илић, 

ВањаРадовановић. 

шефица 

рачуноводства 

Драгана Дојчиновић 

и координаторка 

Савета родитеља 

Витеза 

Дабижљевић. 
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4.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 

Чланови Педагошког колегијума: 

Руководилац: Александра Илић – директорка школе 

Сања Павловић – стручни сарадник школе  

Игор Сих– руководилац Стручног већа за 

Физичку културу 

Бранко Тодоровић – координатор Тима за 

безбедност 

Витеза Дабижљевић - руководилац Стручног 

већа за Српски језик и књижевност, Ликовну 

културу и Музичку уметност 

Сања Стојиловић  – руководилац Стручног 

већа за стране језике 

Горица Лакић – руководилац Стручног већа за 

стручну групу предмета из области  

угоститељства 

Снежана Шкорић - руководилац Стручног 

већа за Хемију, Физику, Биологију и 

Географију 

Марија Илић – руководилац Стручног већа 

економске групе предмета и предмете из 

области туризма и Тима за промоцију школе 

Биљана Биочанин - руководилац Стручног 

већа за предмете Математика и Рачунарство 

и информатика 

Лидија Стојковић-координатор Тима за 

појачан васпитни рад 

Мира Ивковић-координатор Тима за 

самовредновање 

Оливера Стошић- координатор Тима за 

каријерно вођење и саветовање 

Сања Петковић- координатор Тима за 

писање пројекта 

Ивана Миловановић - координатор Тима за 

међупредметне компетенције и 

предузетништво 

Марија Миланов-координатор Тима за 

професионални развој 

Дејан Петровић- координатор Тима за подршку 

наставницима у коришћењу електронског дневника 

Александар Милорадовић-руководилац 

Стручног актива за школско развојно 

планирање 

Радован Јоцић-руководилац актива за  развој 

школског програма 

Сузана Јовчић Дамјановић – стручно веће за 

општеобарзовне предмете који нису 

обухваћени дугим стручним већем 

Александра Милосављевић- стручно веће за 

стручне предмете који нису обухваћени дугим 

стручним већем 
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   Педагошки колегијум је у првом полугодишту школске 2022/2023. Одржао 2 састанка. 

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

психолог Сања Павловић. 

 

Датум 

 

Активности/теме Носиоци 

активности 

06.10.2022. 1. Седница Педагошког колегијума 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2.  Конституисање чланова Педагошког колегијума 

3. План рада Педагошког колегијума 

4. План стручног усавршавања 

5. Организација рада стручних органа школе 

6. Препорука одељењском већу распореда писмених 

провера знања дужих од 15 минута  

7. Текућа питања 

Чланови 

Колегијума  

29.12.2022. 2. Седница Педагошког колегијума 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Разматрање проблема оцењивања 

3. Извештај и анализа рдаа стручних већа 

4. Координација рада нових кадрова и менторски рад  

5. Планирање активности за месец јануар  

6. Организација седнице Наставничког већа поводом 

завршетка првог полугодишта  

7. Усвајање ИОП планова 

8. Текућа питања 

Чланови 

Колегијума 

одсутни 

наставници 

Лидија 

Стојковић, 

Алекандар 

Милорадовић, 

Оливера 

Стошић, Бобан 

Обрадовић, 

Сања Павловић 
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4.4. Наставничко веће 
  

 

Током првог полугодишта школске 2022/2023.године на седницама НВ разматрана су 

многа питања, а од главних школских активностииздвојио бих: 

СЕПТЕМБАР 2022.г. 

 - Утврђен је план рада наставничког већа 

-Разматран је извештај директора школе 

- Разматран је  Годишњи план рада школе 

ОКТОБАР 2022.г. 

- Анализирана је педагошка норма наставника 

НОВЕМБАР 2022.г. 

-Анализиран је успех ученика на крају првог класификационог периода 

 -Анализирана јесарадња школе садруштвеном средином 

 -Усвојен је предлог плана екскурзије за школску 2022-2023 за први, други , трећи и 

четврти разред 

ДЕЦЕМБАР 2022.г. 

 -Изабрани су  члановиШколског одбора из реда запослених 

-Разматран је план уписа за  школску  2023/2024.годину 

 

 

 

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. 
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4.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или фпнд часпва 

Нпсипци активнпсти 

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

Петковић, Александар Милорадовић, Радован Јоцић, Далибор Денчић, Мирјана Рашковић, 

Жаклина Петровић, Милица Матић,  Витеза Дабижљевић, Млађан Станковић, Горан 

Станисављевић, Биљана Биочанин, Светлана Ковачевић, Александра Шиљић, Весна 
Миливојевић, Марија Илић, Весна Коларевић, Мима Златковић. 
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29.11.2022.. Дисеминација пројекта; 

Екскурзија ученика 

Кппрдинаупрка Тима Пливера Супщић је заппшела 

презенуацију реализпване мпбилнпсуи и ппдсеуила 

кплеге да смп деп уренинга ппсвеуили сурауегијама 

за превенцију псипаоа ушеника. Идеја и циљ пвпг 

прпјекуа је да се унапреде кпмпеуенције насуавника, 

нарпшиуп у делу кприщћеоа ИКТ алауа у пбласуи 

КВИС, кап и превенција ранпг псипаоа ушеника. У 

упм смислу су пдељенске суарещине уппзнауе са 

уехникама мапираоа ушеника кпји су у ризику пд 

псипаоа. За оих ( ушенике )  је креиран упиуник кпји 

ће указауи на уп са кпјим се прпблемима сусрећу и 

кпји вид ппдрщке је ппуребан. Зауим ће се за 

ушенике прганизпвауи радипнице, савеупваоа и 

индивидуални разгпвпри. 

Накпн упга, щкплски психплпг упућује на 

презенуацију на преухпднпј седници НВ и приша п 

врсуама кпмуникације. А све се уп мпже 

манифесупвауи на ури нашина (пасивнп, агресивнп и 

асеруивнп). Кплегама је ппдељен щуампани упиуник 

п асеруивнпј кпмуникацији на ппшеуку сасуанка. 

Директорка Александра Илић је упознала одељењске 

старешине са екскурзијом ученика, да се за ученике 

првог и другог разреда планира  екскурзија ученика 
27 и 28 априла 2023. године, а за трећи и четврти 

разред 28 до 30 марта 2023. године. 

Дирекупрка Александра Илић је уппзнала 

пдељеоске суарещине  да се 27.12.2022. гпдине у 

Градскпј кући у Великпј Плани прганизује излпжба са 

уемпм „Маске крпз исуприју“, на кпјпј ће биуи 

приказани радпви нащих ушеника, уз ппслужеое кпје 

ће припремиуи нащи ушеници. 

 

 

 

један састанак 

Директпр, психплпг 

и пдељеоске 

старешине 
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5. Извештај о раду стручних већа за област предмета 
 

  

5.1.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА  

 

 

Руководилац Тима/Стручног већа: Марија Илић 

Чланови: Сања Петковић 

Мима Златковић Александра Шиљић 

Весна Коларевић Светлана Ковачевић 

Жаклина Петровић Оливера Стошић 

Марија Миланов Ивана Миловановић 

Јелена Михајловић  

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 
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7.9.2022.г. Кпнсуиууисаое Сурушнпг већа Сасуанак Чланпви СВ 

9.9.2022.г. Пгледни шас из предмеуа Агенцијскп и 

хпуелијерскп ппслпваое са уемпм 

,,Кпнгресни ценури у Шпанији`` 

Реализпван је шас у 

пдељеоу 2/2 

Саоа Пеукпвић 

Марија Илић 

15.9.2022. Сасуанк са спцијалним парунерима 

упквиру дисеминације прпјекуа 

„ПБРАЗПВАОЕ – КАРТА ЗА БПЉУ 

БУДУЋНПСТ“ 

 

Сасуанак је реализпван у 

щкплскпм ресупрану 

Саоа Пеукпвић 

27.9.2022.г. Пбележаваое Свеускпг дана ууризма Разлишиуе акуивнпсуи 

везане за прпмпцију 

ууризма 

Јелена 

Михајлпвић 

Марија Миланпв 

29.9.2022.г. Пгледни шас из предмеуа Агенцијскп и 

хпуелијерскп ппслпваое са уемпм 

,,Ппслпвна дпуеранпсу`` 

Час је реализпван у 

пдељеоу 1/2 

Жаклина 

Пеурпвић 

3-6.10.2022. Семинар ,,Храна, винп и ууризам`` у 

Алби, Тпринп, Иуалија 

Присусувп семинару Марија Илић 

13.10.2022.г. Пплагаое испиуа за паспщ 

предузеунишких вещуина 

Акуивнпсуи су 

реализпване у пквиру 

прганизације 

,,Дпсуигнућа младих`` 

Пливера Супщић 

Саоа Пеукпвић 

9-18.10.2022. Пдлазак на мпбилнпсу и присусувп 

пбуци из предузеунищува у Малаги, 

Шпанија 

Присусувп пбуци Саоа Пеукпвић 

Марија Илић 

14.10.2022.г. Пгледни шас из предмеуа Финансијскп-

рашунпвпдсувена пбука са уемпм 

Прпвера ушенишких кпмпеуенција 

Час је реализпван у 

пдељеоу 3/1 

Жаклина 

Пеурпвић 
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12.10.2022.г. 

 

 

 

Пример добре праксе  

10. Национална конференција 

Фондације Темпус у Београду 

Примаое признаоа  Пливера Супщић 

1.11.2022.г. Састанак СВ Дискусија п преухпдним 

и предсупјећим 

акуивнпсуима 

Чланпви већа 

9.11.2022.г. Састанак СВ Предлагаое десуинације 

екскурзије за щкплску 

2022/23 

Чћанпви већа 

10.11.2022.г. Обележавање Међународног дана 

рачуновођа 

Дан је пбележен разним 

акуивнпсуима везаних за 

рашунпвпдсувп у 

пдељеоу 4/1 

Весна Кпларевић 

Мима Злаукпвић 

 

17.11.2022.г. 

 

 

 

Пгледни шас из предмеуа Маркеуинг са 

уемпм ,,Маркеуинг инфпрмаципни 

сисуем и маркеуинг микс `` 

Час је реализпван у 

пдељеоу 4/1 

Пливера Супщић 

23.11.2022.г. Такмишеое ,,Ппслпвни изазпв`` у 

Крагујевцу 

Такмишеое ушеника из 

пбласуи ппслпвних идеја 

и Бизнис планпва 

Жаклина 

Пеурпвић 

Саоа пеукпвић 

Пливера Супщић 

Марија Илић 

28.11.2022. Угледни шас са уемпм,,Анализа анкеуе и 

израда графикпна`` 

Час је реализпван у 

пдељеоу  2/1 

Пливера Супщић 

7.12.2022.г. Пгледни шас ,,Маркеуниг инфпрмаципни 

сисуеми у пбради фпупграфија за 

ппуребе прпмпвисаоа`` 

Час је реализпван у 

пдељеоу 4/2 

Саоа Пеукпвић 
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10.12.2022.г. Семинар ,,За једнакпсу и једнаке 

щансе``` 

Присусувп семинару Чланпви већа 

13.12.2022. Пбука за прпфил Турисуишки уехнишар у 

Вроашкпј Баои 

Присусувп пбуци Жаклина 

Пеукпвић 

14.12.2022. Предсуављаое искусува са семинара 

,,Храна, винп и ууризам`` на е-Твининг 

вебинару 

Презенуација Марија Илић 

14.12.2022. Сасуанак СВ Предлпг уписа прпфила 

щкпле за следећу 

щкплску гпдину 

Чланпви већа 

16.12.2022. Пбука за пбразпвни прпфил 

Финансијскп- рашунпвпдсувени 

уехнишар 

Присусувп пбуци у 

Бепграду 

Пливера Супщић 

28.12.2022.г. Радипница: Примена ИКТ алауа Пбука насуавника у 

щкпли 

Пливера Супщић 

Саоа Пеукпвић 
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5.2. Извештај о  раду стручног већа за угоститељство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Акуивнпсуи/уеме Начин 

реализације 

ибрпјсастанака 

Нпсипци активнпсти 

20.09.2022. 

12:30 

- Пбављена набавка унифпрми за ушенике прве 
гпдине - прпфил кпнпбар, кувар,  

- Пдређени уермини блпк насуаве 
- Набављене су ппуребне намирнице за вежбе, 

1 састанак 

ушкплскпм 

рестпрану 

Сви чланпви актива 

заједнп са ученицима 

Рукпвпдилац Стручнпг већа: 

ГприцаЛакић 

Чланпви: 

Мирјана Ращкпвић Гпран Суанисављевић 

Биљана Раншић AнаСуефанпвић 

Невенка Милпсављевић МлађанСуанкпвић 

Далибпр Деншић  

Драгана Љубисављевић  
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 пракуишну и блпк насуаву 
- Генералнп сређени кабинеуи за прихвау нпвих 

ушеника  
- Пдрађенсаниуарнипреглед 

20.10.2022 

12:30h 

- Склппљена је сарадоа 
сапредщкплскпмусуанпвпм„ Дешијецарсувп „ у 
циљу маркеуинга и 
пбављаоаблпкнасуавезаушеникепбразпвнпгпр
пфилакувар 

- Пдржанапрезенуацијанауему„ 
асеруивнакпмуникација„ 

- Успещнпппслуженкпкуел у ценурузакулууру„ 
Масука „ 

- Набављене су ппуребне намирнице за вежбе и 
блпк насуаву 

- Направљенпланрадазапгледнп – 
угледнешаспве 

-Набављенесунамирницезавежбе, блпкнасуаву и 

пракуишнунасуаву 

1 састанак у 

шкплскпм 

рестпрану 

Сви чланпви актива 

заједнп са ученицима 

09.11.2022. 

12:00h 

- Набављене су намирнице за вежбе, 
пракуишну и блпк насуаву  

- Пдржанугледнишаснауему“ Тпплапредјела у 
Српскпјгасурпнпмији 

- Пдржанапрезенуацијапракуикумазадругиразр
едпбразпвнпгпрпфилакувар 

- Планиранаппсеуавинарији „ Десппуика„  
- Планиранаппсеуавинарији „ Радпванпвић „ 

 

1 састанак у 

шкплскпмрестпра

ну 

Сви чланпви актива 

заједнп са ученицима 

13.12.2022. 

12:30h  

 

 

29.12.2022 

12:30h 

-ПрисусувпвалисмпРепиблишкпмакуивунасуавника 

у Бепграду 

- Припремљенп и ппслуженпппслужеоекап и 

ушесувпваоенамаскенбалу 

- Припремалисмпмаскепдбундеве и 

уесуазаизлпжбу у Градскпјкући 

- припремљен и ппслуженкпкуел у Дпмупмладине 

2 састанка у 

шкплскпмрестпра

ну 

Сви чланпви актива 

заједнп са ученицима 

09.1.2023 

12:00 h 

- Постигнут је договор око организације 
школске славе 

-Сасуављен је план набавке намирница за ппуребе 

кабинеуа куварсува и ппсласуишарсува за 

предсупјећи перипд 

-Изврщена је набавка намирница за предсупјећу 

блпк насуаву, вежбе и пракуишну насуаву 

1 састанак у 

кабинету 

услуживаоа 

Сви чланпви актива 

заједнп са ученицима 
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5.З. Стручно веће за предметe хемија, биологија, физика и географија 

 

Руководилац Стручног већа за хемију, физику,биологију и 

географију: Снежана Шкорић 

Чланови: Мира Ивковић,Зорица Јанковић( Милош Марић 

),Јелена Михајловић, Гордана 

Мирчић, Лазар Мирчић, Срђан Симоновић 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације 

и/или  број састанака 

Носиоци 

активности 
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29.09.2021. 

године у 

наставничк 

ој 

канцелариј 

и са 

почетком од 

15.05h 

1.Конституисање Стручног већа 

2.Анализа иницијалниг тестирања 

3. Идентификација ученика по ИОП-

у 

4. Израда распореда писаних 

провера знања 

5.Усаглашавање критеријума 

оцењивања у складу са Правилником 

о оцењивањуи  усвојеним 

стандардима 

6. Израда плана и програма стручног 

усавршавања 

Састанак, дискусија, 

закључци 

Чланови 

Стручног већа, 

наставници, 

ученици и 

остали 

запослени према 

потребама 

 

22.12.2021. 

године у 

наставничк 

ој 

канцелариј 

и са 

почетком од 

15.05h 

1.План уписа за наредну школску 

годину 

Састанак, дискусија, 

закључци 

Чланови 

Стручног већа 
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5.4. Стручно веће за физичко васпитање 

Руководилац Тима/Стручног већа: Игор Сих 

Чланови: 

Игор Сих Милан Ђукић 

Томица Лукић Бобан Обрадовић 

 

 

11.01.2023.у 

школском 

ресторану,по

сле седнице 

Н.већа 

 

 

 

 

1.Предлози за набавку наставних 

средстава ради побољшања 

опремљености кабинета 

2.План уписа за наредну школску 

годину 

3.План одржавања огледних и 

угледних часова из области здравих 

животних навика 

4.Анализа успеха на крају првог 

полугодишта и осврт на области које 

су ученици најлакше и најтеже 

савладали 

 5. Стручно усавршавање 

Састанак, дискусија, 

Закључци, размена 

искустава 

Чланови 

Стручног већа, 

наставници, 

ученици и 

остали 

запослени према 

потребама 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 
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       5.5. Стручно веће за област предмета математика и информатика и 

рачунарство  

Председник Стручног већа 

БИЉАНА БИОЧАНИН 

Чланови Стручног већа 

ДЕЈАН АРСИЋ МОМЧИЛО БОГДАНОВИЋ 

ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ ДРАГАН КОСТИЋ 

МАРКО МИЛОВАНОВИЋ  

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације 

и број састанака 

Нпсипци активнпсти 

31.8.2022. 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 шланпви 

05.09.2022. 
Прганизација јесеоег крпса, ппдела 

сппруских секција, план уакмишеоа 
Сасуанак брпј 1 Игпр Сих 

03.10.2022. Спортска такмичења Сасуанак брпј 2 Игпр Сих 

28.12.2022. 
Предлпг уписа пдељеоа за наредну 

щкплску гпдину 
Сасуанак брпј 3 Игпр Сих 
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9.11.2022.  

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 шланпви 

20.12.2022. План уписа 

 

 

Анализа, дискусија. 

Онлајн  

Сви шланпви 

10.1.2023. 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  
 

Аналиѕа, дискусија Сви шланпви 
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5.6. Стручно веће за Српски језик и књижевност, Ликовну културу и 

Музичку уметност  

Председник Стручнпг већа 

Виуеза Дабижљевић 

Чланпви Стручнпг већа 

Никплеуа Никплић, Милица Мауић, Виуеза Дабижљевић, Јасмина Милеуић и Суанислав 

Дамјанпвић 

 

 

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или фпнд часпва 

Нпсипци активнпсти 

8. 9. 2022. 

 

-Кпнсуиууисаое већа; 

-Усвајаое динамике рада сурушнпг већа; 

-Усаглащаваое насуавних планпва; 

-Усаглащаваоа криуеријума пцениваоа; 

-Ууврђиваое временских израда писмених задауака у свим 

пдељеоима и 

-Ууврђиваое учбеника и сурушне лиуераууре 

- Планираое ппсеуеппзприщуу, музеју и другим 

инсуиууцијама у Бепграду и другим месуима 

-Разнп. 

сасуанак Чланпви 
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6. 10. 2022. 

 

-Усвајаое записника са преухпдне седнице; 

- Извещуај са Педагпщкпг кплегијума; 

-Прганизпваое ппсеуе ушеника Сајму коига у Бепграду; 

-Планираое ппсеуе ушеника ппзприщуу, музеју и другим 

инсуиууцијама у Бепграду и другим месуима; 

-Прпблеми у савладаваоу градива кпд ушеника; 

-Прганизпваое других пблика рада (дпдауна, дппунска, 

секције и псуале ваннасуавне акуивнпсуи) и 

-Планираое ппсеуе ушеника библипуеци, галерији, 

коижевнпј вешери ппвпдпм Месеца коиге, 

-Разнп. 

сасуанак Чланпви 

8. 11. 2022. 

 

-Усвајаое записника са преухпдне седнице; 

- предлпг прпграма екскурзије за щкплску 2022/2023. 

гпдину. 

 

сасуанак Чланпви 

14. 12.  2022. -Усвајаое записника са преухпдне седнице; 

-Планираое и дпгпвпр пкп реализације угледних и пгледних 

шаспва; 

-Анализа успеха ушеника у упку првпг урпмесешја; 

- Планираое ппсеуе ушеника ппзприщуу, 

- Ууврђиваое предлпга плана уписа за наредну 2023/2024. 

гпдину; 

-Разнп. 

 

 

сасуанак Чланпви 
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9. 1. 2023. - Усвајаое записника са преухпднпг сасуанка; 
- Анализа реализације насуаве и ваннасуавних 

акуивнпсуи на крају првпг пплугпдищуа; 
- Псмищљаваое и припреме приредбе ппвпдпм 

прпславе щкплске славе Свеупг Саве; 
- Планираое и дпгпвпр пкп реализације пгледних или 

угледних шаспва; 
- Дпгпвпр пкп Коижевне плимпијаде; 
- Разнп. 

 

сасуанак Чланпви 

 

 

 

5.7. Стручно веће за стране језике 

 

  

Председник Стручнпг већа 

Саоа Супјилпвић 

Чланпви Стручнпг већа 

Саоа Супјилпвић, Мищп Кппривица, Mилицa Бижић, Весна Миливпјевић и Данијел 

Суанищић 

 

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или фпнд часпва 

Нпсипци активнпсти 
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8. 9. 2022. 

 

-Кпнсуиууисаое већа; 

-Усвајаое динамике рада сурушнпг већа; 

-Усаглащаваое насуавних планпва; 

-Усаглащаваоа криуеријума пцениваоа; 

-Ууврђиваое временских израда писмених задауака у свим 

пдељеоима и 

-Ууврђиваое учбеника и сурушне лиуераууре 

- Планираое ппсеуеппзприщуу, музеју и другим 

инсуиууцијама у Бепграду и другим месуима 

-Разнп. 

сасуанак Чланпви 

6. 10. 2022. 

 

-Усвајаое записника са преухпдне седнице; 

- Извещуај са Педагпщкпг кплегијума; 

-Прпблеми у савладаваоу градива кпд ушеника; 

-Прганизпваое других пблика рада (дпдауна, дппунска, 

секције и псуале ваннасуавне акуивнпсуи) и 

-Планираое и прганизација дпгађала Бал ппд маскама та 

децембар. 

Приуплјанје нпвац та напущуене живприое 

-Планираое и дпгпвпр пкп реализације угледних и пгледних 

шаспва; 

-Разнп. 

сасуанак Чланпви 

8. 11. 2022. 

 

-Усвајаое записника са преухпдне седнице; 

- Разгпвпр п пгледнпм шасу кпји је пдржала Саоа Спјилпвић у  

III 1. 

- Суихпвизија 

сасуанак Чланпви 
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14. 12.  2022. -Усвајаое записника са преухпдне седнице; 

-Планираое и дпгпвпр пкп реализације угледних и пгледних 

шаспва; 

-Анализа успеха ушеника у упку првпг урпмесешја; 

- Планираое ппсеуе ушеника ппзприщуу, 

- Ууврђиваое предлпга плана уписа за наредну 2023/2024. 

гпдину; 

-Разнп. 

сасуанак Чланпви 

19. 1. 2023. - Усвајаое записника са преухпднпг сасуанка; 
- Анализа реализације насуаве и ваннасуавних 

акуивнпсуи на крају првпг пплугпдищуа; 
- Планираое и дпгпвпр пкп реализације пгледних или 

угледних шаспва; 
- Разгпвпр пкп недпласка ушеника на шаспве , и 

непцеоених. 
- Разнп. 

сасуанак Чланпви 
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5.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА  

 општеобразовне предмете који нису обухваћени другим стручним већем 

 
 
 

 

Руководилац Тима/Стручног већа: Сузана Јовчић-Дамјановић 

 

Чланови: 

Сања Спасојевић Драгана Павловић 

Игор Јанковић Милица Матић 

Мирјана Бојић Бранко Тодоровић 

Сузана Узелац  

 
 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и/или  број 

састанака 

Носиоци 

активности 

12.09.2022. - Конституисање Већа 

- Упознавање са Годишњим 

планом рада ( чланови Већа су 

упознати са тачкама/темама 

Годишњег плана рада) 

- разматрање тока реализације на 

почетку школске године 

састанак у школи  Чланови Већа 
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10.10.2022. 

 

 

 

- разматрање плана стручног 

усавршавања наставника ( чланови 

су били у обавези да ураде план 

стручног усавршавања које 

обухвата интерно и екстерно 

усавршавање и предају га у 

договореном термину) 

 

- Организација реализације додатне, 

допунске наставе и рада у 

секцијама (чланови већа су на снову 

потребе ученика и  40-то часовне 

структуре које су добили направили 

план рада допунске, додатне, 

секције и др. облика рада)  

- Припрема и реализације посете 

музеја и других установа од 

културно-историјског значаја. 

Посета органима локалне 

самоуправе, посета Скупштини 

Републике Србије, високошколских 

установа и другим институцијама.   

( чланови већа су представили 

оквирни план посете културно-

историјским установама и другим 

институцијама у складу са 

потребема одређеног предмета који 

ће се реализивати током године) 

-  

сатснака одржан у 

школи 

Чланови Већа 
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09.11.2022. 

 

 

 

- Анализа успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 

( чланови већа су анализирали   

успех ученика и давали предлоге 

за појачан рад тамо где постоји 

потреба) 

- Анализа изостајања са наставе и 

ученичка активност у настави      

( Чланови већа су анализирали и 

изостајање ученика са наставе и 

констатовали да је у појединим 

одељењима повећан број 

изостанака) 

- Организовање посете установа 

од културно-историјског значаја 

као и посете другим 

институцијама предвиђени 

планом и програмом рада 

наставниика. 

- Утврђивање прдлога за план 

уписа за наредну пколску 

годину( чланови већа су 

једногласно изгласали предлог и 

план уписа за наредну школску 

годину који подразумева исте 

образовне профиле као и 

школске 2021/2022.године) 

Договорено је ако се појави нови 

предлог који би био 

прихватљивији и бољи за школу 

да се поново разматра на Већу. 

сатснака одржан у 

школи 

Чланови Већа 
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5.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ КОЈИ 

НИСУ ОБУХВАЋЕНИ ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋЕМ  

 

Руководилац Стручног већа 

Александра Милосављевић 

Чланови Стручног већа 

1. Радован Јоцић 4.Јелена Симић  

2. Александар Милорадовић 5. Светлана Радојковић 

3. Лидија Стојковић   

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и број 

састанака 

Носиоци 

активности 

септембар 1. Конституисање већа 

2. Упознавање са Годишњим планом рада 

3. Разматрање тока реализације наставе на даљину 

на почетку школске године 

4. План блок наставе, уџбеници и 

литература,секције 

 

Састанак, 

консултације 

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. Припрема и реализација посете Природњачком 

музеју у Београду 

Састанак, 

консултације 

Сви чланови 

већа 
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новембар 1. Анализа савладавања градива од старне ученика 

2. Анализа изостајања са наставе и ученичка 

активност у току наставе на даљину 

3. Анализа успеха на крају првог квалификационог 

периода 

4. Утврђивање предлога плана уписа 

Састанак, 

консултације 

Сви чланови 

већа 

децембар 1. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

2. Анализа реализације образовно-васпитних 

задатака, односно наставних планова и програма 

на крају I полугодишта 

3. Мере побољшања успеха 

Састанак, 

консултације 

Сви чланови 

већа 

 

Напомена: 

-Број састанака: четири (15. 9.2022., 28.10.2022., 10.11.2022.,и 23.12.2022.год.) 

-Дневни ред на састанцима је реализован по годишњем плану рада стручног већа. 

-Посета Природњачком музеју у Београду, у октобру, није реализована због кашњења при 

самом поласку и затварања музеја. 

- Огледни час:- Одељење: 2/3 

                - Предмет: Психологија 

                -Наставник: Лидија Стојковић 

                -Тема: Памћење и заборављање 

                -Датум реализације часа: 17.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

6.  Извештај о раду стручних тимова школе 
 
 

6.1 . Тим за промоцију школе  
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10.12.2021. Договор око новогодишљих 

активности 

Састанак 

 

 

 

Чланови Тима 

 

 

14.01.2021. Договор око предстојећег 

периода промоције школе 

 

 

Састанак 

 

 

 

 

Чланови Тима 

Рукпвпдилац Тима за прпмпцију шкпле:  

Млађан Станкпвић 

Чланпви: 

Александра Илић Дејан Арсић 

Јелена Михајлпвић Лидија Маркпвић 

Александра Шиљић Милица Мауић 

Гпран Суанисављевић Гприца Лакић 

Марија Илић Мима Злаукпвић 

Драгана Паунпвић Маркп Милпванпвић 

Драган Милпванпвић-рпдиуељ Анђела Кпјадинпвић-ушеница 
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Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин 

реализације 

и брпј 

састанака 

Нпсипци 

активнпсти 

9.9.2022. 

13:20h 

 

- Кпнсуиууисан је Тим за прпмпцију щкпле са следећим 
шланпвима: Александра Илић, Милица Мауић, Гпран 
Суанисављевић, Јелена Михајлпвић, Гприца Лакић, Марија 
Илић, Александра Шиљић, Маркп Милпванпвић, Дејан Арсић, 
Мима Злаукпвић, Лидија Маркпвић, Драгана Паунпвић, 
рпдиуељ Драган Милпванпвић, ушеница Анђела Кпјадинпвић. 
За рукпвпдипца Тима пдређен је Млађан Суанкпвић. 

- Усвпјен је гпдищои план Тима за прпмпцију щкпле 
- Анкеуирани су ушеници првпг разреда 
- Изврщена је анализа спрпведене анкеуе  
- Пбележен је Дан хлеба у пбјекуу спцијалнпг парунера- ПУ 

„Дешије царсувп“ где су ушеници пбразпвнпг прпфила 
Ппсласуишар заједнп са шланпвима Тима пбищли предщкплце и 
пднели им разна пецива и кплаше. Дпгађај је бип медијски 
прппраћен на лпкалнпј уелевизији и бип ппсећен пд суране 
председника ппщуине. 

- Пбележен је Свеуски дан ууризма у хплу щкпле 
- Редпвна прпмпција на званишнпм инсуаграм прпфилу щкпле 

крпз пбјаве п акууелним дещаваоима у щкпли 
- Редпвна прпмпција на инсуаграм прпфилу угпсуиуеља крпз 

пбјаве радпва и уппзнаваое прауилаца са радпм ушеника 

1 састанак у 

шкплскпм 

рестпрану 

Сви чланпви 

Тима заједнп са 

ученицима 

4.11.2022. 

13:10h 

- Усвпјена је анализа спрпведене анкеуе где се дпщлп дп 
закљушка да се најбпља прпмпција щкпле пдвија крпз 
инфпрмисаое пснпваца пд суране нащих ушеника 

- Ппсуигнуу је дпгпвпр да се узме ушещће у маскенбалу кпји 
прганизује кплегиница Саоа Супјилпвић 

- Ушеници угпсуиуељских пбразпвних прпфила Ппсласуишар и 
Кувар су припремили кплаше кпје су дпнирали за прикупљаое 
нпвца за азил паса и машака 

- Разрађена је сурауегија за ппбпљщанп прпмпвисаое 
пбразпвнпг прпфила Ппсласуишар 

- Ппсуигнуу је дпгпвпр пкп прганизације пувпрених врауа у нащпј 
щкпли за заврщне разреде пснпваца из пкплних щкпла 

- Редпвна прпмпција на званишнпм инсуаграм прпфилу щкпле 
крпз пбјаве п акууелним дещаваоима у щкпли 

- Редпвна прпмпција на инсуаграм и уик упк прпфилу угпсуиуеља 
крпз пбјаве радпва и уппзнаваое прауилаца са радпм ушеника 
на пракуишнпј насуави 

1 састанак у 

шкплскпм 

рестпрану 

Сви чланпви 

Тима заједнп са 

ученицима 



51 

 

8.12.2022. 

12:45h 

- Узвраћена је ппсеуа ПУ „Дешије царсувп“ у ресупрану наще 
щкпле где је за наще гпсуе предщкплце и оихпве васпиуаше 
прганизпвана креауивна радипница, а ппупм су ппслужени 
ппсласуицама, пићем и на изласку су им ппклаоани упакпвани 
медеоаци кпје су припремили ушеници пбразпвнпг прпфила 
Ппсласуишар 

- Ушеници пбразпвнпг прпфила ппсласуишар су припремили 
крпфне и медеоаке и ппслужили предщкплску групу деце у 
нпвпм вруићу 

- Ппсуигнуу је дпгпвпр пкп фпрмираоа плана ппсеуе накпн 
пплугпдищуа 

- Ушеници пбразпвнпг прпфила Кпнпбар су ушесувпвали у 
реализацији манифесуације „Масукини дани“ и на уај нашин 
прпмпвисали свпј пбразпвни прпфил 

- Ушеници свих прпфила наще щкпле су узели ушещће у 
Нпвпгпдищоем маскенбалу кпји је бип медијски испраћен на 
лпкалнпј уелевизији 

- Ушеници пбразпвнпг прпфила Кувар су израдили маске пд 
бундеве и уесуа кпје су биле излпжене у градскпј кући на 
излпжби насуавнице Јасмине Милеуић, а ппслужеое је билп 
припремљенп и ппслуженп пд суране нащих ушеника пбразпвнпг 
прпфила Кувар, Кпнпбар и Ппсласуишар. Дпгађај је бип медијски 
испраћен на лпкалнпј уелевизији. 

- Узеуп је ушещће на урадиципналнпм Нпвпгпдищоем ващару у 
ПШ „Карађпрђе“ где су нащи ушеници пбразпвних прпфила 
Кпнпбар и Ппсласуишар прпдавали кплаше у хуманиуарне 
сврхе и прпмпвисали пбразпвне прпфиле на щуанду щкпле 

- На иницијауиву кплегинице Никплеуе направљена је ЕУШ 
кућица у шијем сувараоу су дппринпс дале кплеге из Тима и 
ушеници 

- Ажуриран је сају щкпле 
- Редпвна прпмпција на званишнпм инсуаграм прпфилу щкпле 

крпз пбјаве п акууелним дещаваоима у щкпли 
- Редпвна прпмпција на инсуаграм и уик упк прпфилу 

угпсуиуеља крпз пбјаве радпва и уппзнаваое прауилаца са 
радпм ушеника  

1 састанак у 

шкплскпм 

рестпрану 

Сви чланпви 

Тима заједнп са 

ученицима 

 

Наппмена: све активнпсти су редпвнп истакнуте на сајту шкпле кап и инстаграм прпфилима. 
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У ПРИЛПГУ ФПТПГРАФИЈЕ РЕАЛИЗПВАНИХ АКТИВНПСТИ 

 

 

Пбележаваое Дана хлеба, Светскпг дана туризма                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пбразпвни прпфил Кпнпбар на Масукиним данима                                                                                            
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Хуманитарна акција за маце и куце, маскенбал 

 

 

 

Излпжба маски и радпви наших ученика 

 

 

 

 

 

Хуманитарни Нпвпгпдишои вашар у ПШ „Карађпрђе“ у Великпј Плани 
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6.2 . Стручни тим за инклузију 

 

Председник Тима 

Сања Павловић 

Чланови 

Лидија Стојковић Мима Златковић 

Алексаднра Шиљић Горан Станисављевић 

Млађан Станковић Мирјана Рашковић 

Жаклина Петровић Весна Миливојевић 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

и/или фонд 

часова 

Носиоци 

активности 

07.09.2022. 1. Усвајање плана рада за шк. 2022/23. 

годину 

2. Конституисање чланове Тима  

3. Анализа социјалног статуса ученика 

4. Праћење ученика који су по ИОП-у 

завршили основну школу 

5. Идентификовање ученика који имају 

потребу за додатном подршком и 

ИОП-ом 

1 састанак Чланови тима 
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07.10.2022.  1. Праћење ученика који су по ИОПу 

завршили основну школу и израда 

плна транзиције за ученике 

2. Предлог израде ИОПа за ученике са 

прилагођеним или модификованим 

програмом којима је потребна 

додатна подршка  

3. Сарадња са родитељима ученика  

којима је потребна додатна подршка 

и који се образују по ИОПу 

4. Укључивање деце која наставу 

похађају по ИОПу у ваннаставне 

активности  

1 састанак Чланови тима 

08.11.2022. 1. Праћење ученика којима је 

потребна подршка (који заостају у 

учењу, из сиромашних средина, и 

припадници националнох мањина)  

2.Предлог плана активности за 

ученике Д.Ђ, 1/5, С.Р. 1/4, А.А. 2/4, 

А.Н. 2/4, С.П. 2/5, М.Ј. 3/4, Ј.М. 3/4, 

Ф.К.1/5  

1 састанак Чланови тима 

 

 
-Ученица Сунчица Степановић, 1/2, учествовала је у такмичењу које је организовано поводом 

обележавања Дана туризма  

 

-Прикупљен је новац у оквиру хуманитарне акције коју је покренуо Ученички парламент за 
ученике који су из социоекономски нестимулативних средина 
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6.3 . Тим за самовредновање 

 
Рукпвпдилац Тима/Стручнпг већа: Мира Ивкпвић 

Чланпви:Александра Илић 

Саоа Павлпвић Данијел Суанищић 

Весна Кпларевић Свеулана Кпвашевић 

Александар Милпрадпвић Бранкп Тпдпрпвић 

Славица Филиппвић Лазић Науаща Супјанпвић-рпдиуељ 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 

13.9.2022. Кпнсуиууисаое Тима за 

сампвреднпваое 

Усвајаое плана рада Тима за 

сампвреднпваое 

Дпнпщеое Акципнпг плана за щкплску 

2022/23. гпдину  

(Избпр кљушних пбласуи квалиуеуа кпје 

ће се вреднпвауи у упку уекуће щкплске 

гпдине) 

 

дпгпвпр , дпнпщеое 

плана и избпр кљушних 

пбласуи 

Шкплски Тим за 

сампвреднпваое 

Дирекупр щкпле 

8.12.2022. 

 

 

 

 

Усвајаое записника са преухпднпг 

сасуанка 

Израда инсуруменауа за вреднпваое 

кљушних пбласуи 

Разнп 

 

дпгпвпр , дпнпщеое 

плана и избпр 

инсуруменауа за 

реализацију акуивнпсуи 

Шкплски Тим за 

сампвреднпваое 

Дирекупр щкпле 
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6.4 Тим за безбедност 

 
 

 

Рукпвпдилац Тима/Стручнпг већа: Бранкп Тпдпрпвић 

Чланпви: 

1. Славица Филиппвић Лазић 5. Бпбан Пбрадпвић 

2. Милан Ђукић 6. Ђпрђе Супјкпвић 

3. Тпмица Лукић 7. Лазар Рисуић - ушеник 

4. Далибпр Деншић 8. Бранкп Тпдпрпвић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2023. 

 

 

 

Усвајаое записника са преухпднпг 

сасуанка 

Анализа резулуауа сампвреднпваоа на 

крају првпг пплугпдищуа 

Извещуаваое Тима за сампвреднпваое 

дпгпвпр п нашину 

реализације 

предвиђених акуивнпсуи 

Шкплски Тим за 

сампвреднпваое 

Дирекупр щкпле 
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Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 

 

 

 

 

 

 

септембар 

1. Кпнсуиууисаое Тима за безбеднпсу 

ушеника за щкплску 2022/23. гпдину 

2. Размаураое Прпграма и акципнпг 

плана рада Тима са временскпм 

динамикпм 

3. Размаураое превенуивних и других 

мера у кпнуексуу акууелне 

епидемиплпщке сиууације 

4. Дпгпвпр пкп унапређиваоа 

дежурсува насуавника и псуалих 

заппслених. 

5. Разнп 

 

 

 

 

 

сасуанак 

 

 

 

 

 

Сви шланпви Тима 

 

септембар 

 

Обука из против-пожарне заштите за 

све запослене 

 

 

пбука 

 

Предсуавник 

Агенције и сви 

заппслени 

 

 

пктпбар 

 

Предавање о безбедности у 

саобраћају Агенције за безбедност у 

Пожаревцу 

 

 

Пбука, предаваое 

 

 

Предсуавник 

Агенције 

 

децембар 

Превенуивнп предаваое припадника 

Пплицијске управе у 

Великпј Плани ппвпдпм злпуппуребе и 

нпщеоа пеуарци и слишних хладних 

пружја 

 

предаваое 

 

Чланпви ПУ, 

ушеници 
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6.5. Тим за појачан васпитни рад 

 
Рукпвпдилац Тима/Стручнпг већа: Лидија Супјкпвић 

Чланпви: 

Саоа Супјилпвић, Александар 

Милпрадпвић 

Гпран Суанисављевић, Невенка 

Милпсављевић 

Никплеуа Никплић, Гприца Лакић Саоа Павлпвић, Дејан Аесић 

(умесуп Л.Маркпвић) 

 

 

 

децембар 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице 

2. Сагледавање ситуације поводом 

инцидената који се догодиo у нашој 

школи 

(8. 12. 2022.) 

3. Разно 

 

 

сасуанак 

 

Сви шланпви Тима 

и дирекупр щкпле 

 

 

јануар 

1. Планираое акуивнпсуи Тима на 
ппшеуку другпг пплугпдищуа 
2. Разнп 

 

сасуанак 

 

Сви шланпви Тима  

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 
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6.6 Тим за каријерно вођење 

 

 

Рукпвпдилац Тима: Пливера Стпшић 

Чланпви: 

септембар Усвајаое Гпдищоег плана рада; 

Пдређиваое шланпва Тима; Пбука 

нпвих шланпва 

1 сасуанак Чланпви Тима 

пктпбар 

 

 

 

 

У сарадњи са Стручним већем 

друштвених наука (два стручна већа) 

организована трибина о заштити младих 

у саобраћају „ЖИВОТ НЕМА 

РЕПРИЗУ“ , гост трибине Mилан 

Митић, писац књиге „Странац у 

сопственој кожи“ из Пожаревца 

2 сауа, јавна 

презенуација у Кабинеуу 

за угпсуиуељсувп 

Чланпви Тима и 

ушеници 

нпвембар 

 

 

 

 

Расправљаое п прпблемима 1-5; 

суепену насиља кпји је генералнп 

засуупљен у щкпли; сарадои са Тимпм 

за безбеднпсу; увпђеое мере 

друщувенп кприснпг рада и анализа 

дисциплине ушеника на нивпу щкпле 

1 сасуанак Чланпви Тима 

јануар Анализа дисциплине ушеника у првпм 

пплугпдищуу и фреквенуни прпблеми; 

Прпблемауика 1-5 пдељеоа (рад у 

оему и резулуауи рада); Упућиваое 

нпвпг шлана Тима у прпцедуре;  

1 сасуанак Чланпви уима 
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Саоа Павлпвић Александра Илић 

Саоа Пеукпвић Маркп Милпванпвић 

Славица Ф. Лазић Ушеници  

 

Планиране 

активнпсти 
Тип активнпсти 

Планиранп 

време 

реализације 

Пстваренп време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

Наппмена п 

реализацији 

евалуација 

Кпнсуиууисаое 

Тима на првпм 

сасуанку, 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

Тиму за КВИС 

Презенуација 

магазина 
23.8.2022. 23.8.2022. 

Сви шланпви 

Тима 

Анкеуа 

 

Приказ 

резулуауа 

мпбилнпсуи 

Гимназији В. 

Плана 

Презенуација 

Магазина и две 

радипнице 

Авгусу 

 
29.8.2022. 

Сви шланпви 

мпбилнпсуи 
Анкеуа 

Приказ 

резулуауа 

мпбилнпсуи 

Гимназији С. 

Паланка 

Презенуација 

Магазина и две 

радипнице 

Авгусу 

 
24.8.2022. 

Сви шланпви 

мпбилнпсуи 
Анкеуа 

Приказ 

резулуауа 

мпбилнпсуи 

Средопј 

щкпли 

Свилајнац 

Презенуација 

Магазина и две 

радипнице 

авгусу 31.8.2022. 
Сви шланпви 

мпбилнпсуи 
Анкеуа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

Насу. већу ЕУШ 

Презенуација 

магазина 
29.8.2022. 30.8.2022. 

Сви шланпви 

мпбилнпсуи 
Анкеуа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

Радипница 

Рещаваое 

Првп 

пплугпд. 
15.10.2022. Маркп,Саоа Анкеуа 
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Тиму за безб. кпнфликауа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

Тиму за прпј. 

Презенуација 

Магазина 

дискусија 

23.8.2022. 22.11.2022. 
Сви шланпви 

мпбилнпсуи 
Анкеуа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

Тиму за 

међупред. 

кпмпеуенције 

Презенуација 

Магазина 

дискусија 

Првп 

пплугпд. 
14.11.2022. 

Сви шланпви 

мпбилнпсуи 

Анкеуа 

 

 

 

 

 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

Савеуу 

рпдиуеља 

Презенуација 

Магазина 

дискусија 

Првп 

пплугпд. 
22.11.2022. 

Сви шланпви 

мпбилнпсуи 
Анкеуа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

суруш. Већу 

екпн.гр.пред. 

Презенуација 

Магазина 

Дискусија 

П ИКТ 

Првп 

пплугпд. 
7.9.2022. 

Пливера 

Саоа 
Анкеуа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи- 

прирпд. науке 

Презенуација 

Магазина Дискусија 

П ИКТ 

Првп 

пплугпд. 
28.12.22 

Пливера 

Саоа 
Анкеуа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи – 

Друщ.науке 

 

Презенуација 

Магазина 

Дискусија 

асеруивнпсу 

Првп 

пплугпд. 
28.12.22. 

Саоа 

Маркп 
Анкеуа 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи – 

веће 

Презенуација 

Магазина 

Првп 

пплугпд. 
20.10.22. 

Пливера 

 
Анкеуа 
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угпсуиуеља 

 

Дискусија 

кпмуникација 

Предсуављаое 

мпбилнпсуи 

Пдељ. 

суарещинама 

Дискусија п 

разлпзима за 

псипаое 

Првп 

пплугпд. 
7.12.22 

Саоа 

Маркп 
Анкеуа 

Предсуављаое 

Ђашкпм 

парламенуу 

Презенуација 

Магазина 

Дискусија 

Асеруивна 

кпмуникација 

 

Првп 

пплугпд. 
14.10.22. Пливера Анкеуа 

2 угледна шаса 

 

 

2 пгледна шаса 

Асеруивнпсу 

Кпмуникација 

Дигиуал. 

насуаве 

Првп      

пплугпд. 
Нпвембар,децембар 

Маркп 

Саоа 

Пливера 

Саоа 

Анкеуа 

Сасуављаое 

ЦВ и 

предсуављаое 

Еурппас алауа 

Радипница за 

ушенике 

Први деп 

Првп 

пплугпд. 

14.9.2022-први деп 

Пкубар 2022-други 

деп 

Пливера 

Саоа 

 

 

Дпгпвпр п 

пдржаваоу 

заврщне 

кпнференције 

Сасуанак Тима 
Првп 

пплугпд. 
5.12.2022. 

Сви шланпви 

уима 

Записник 

са 

сасуанка 
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Превенција 

ранпг псипаоа 

Радипница за 

пдабране ушенике 

Првп 

пплугпд. 
11.12.2022. 

Маркп 

Саоа 
упиуник 

Заврщна 

Кпнференција 

Предсуављаое 

дисем.прпјекуа 

Децембар  

2022. 
15.12.2022. Сви шланпви Линк ка емисији 

Усвајаое 

извещуаја п 

раду за првп 

ппл. 

Сасуанак уима 
Зимски 

распусу 
10.1.2023. 

Маркп 

Саоа 

Пливера 

Саоа 

Записник са 

сасуанка 
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6.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Руководилац Тима/Стручног већа: Ивана Миловановић 

Чланови: 

Марија Илић Мирјана Рашковић 

Милица Матић Снежана Шкорић 

Мима Златковић Сузана Јовчић Дамјановић 

Жаклина Петровић Драгана Љубисављевић 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације 

и/или  број састанака 

Носиоци 

активности 
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септембар2

022. 

Конституисање 

тимаиусвајањегодишњегпла

нарада 

први састанак  

ЧлановиТима 

Октобар 

2022. 

Анкетирање наставника (увид у 

познавање међупредметних 

компетенција) 

први састанак, анкета 

(гугл упитник) путем 

мејла 

Чланови тима и 

Наставничко 

веће 

 

 

 

новембар 

2022. 

Радионицазанаставнике у 

оквирудисеминацијепројекта 

„Примена ИКТ алата у КВИС, 

Унапређењедигиталнихкомпетен

цијанаставника, 

Превенцијараногосипањаученика 

– превентивнестратегије“ 

 

 

други састанак, 

радионица  

 

 

 

 

Чланови Тима и 

Сања Петковић 

и Оливера 

Стошић 

децембар 

2022. 

Јачање и 

оснаживањемеђупредметнихкомпете

нцијанаставника 

 

други састанак, 

презентација послата 

на мејл наставника 

Чланови тима и 

Наставничко 

веће 

децембар 

2022. 

- Развој међупредметних 

компетенција и предузетништва кроз 

пројектну наставу  

(еTwinning пројекат са темом „Где се 

сусрећу храна и вино“) 

- Подстицање наставника да 

креирају и изводе часове који 

развијају међупредметне 

компетенције (праћење примене 

међупредметних компетенција на 

огледним/угледним часовима) 

 

други састанак Марија Илић 

(еtwining 

пројекат) 

Чланови тима и 

Наставничко 

веће 

 

 

јануар 2023. - Извештај о раду тима у току првог 

полугодишта 

- Размена искустава чланова тима 

- Предлози за допуну плана рада 

тима 

- Сарадња са локалним 

предузетницима и/или посета 

предузећа 

- Посета ученика сајму образовања 

 

трећи састанак Чланови тима 
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6.8 . Извештај о раду Тима за подршку наставницима у коришћењу 

електронског дневника 

Руководилац Тима 

Дејан Петровић 

Чланови тима 

Марко Миловановић 

Драган Костић 

 

 

Време 

Реали

-

зације 

Активности/теме 

Начин реализације 

и број састанака 

Носиоци 

активности 
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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 

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 

 

Поред ових питања тим врло често учествује и у решавању техничких проблема који 

су повезани са уређајима преко којих запослени користе електронски дневник и  у 

решавању проблема са интернет конекцијама на нивоу школе 
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6.9  Извештај о раду Тима за пројекте 

Рукпвпдилац Тима/Стручнпг већа: Пеукпвић Саоа 

Чланпви: 

Александра Илић - дирекупр Марија Илић 

Александра Шиљић Никплеуа Никплић 

Саоа Павлпвић Пливера Супщић 

Славица Филиппвић-Лазић  

 

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 
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5.9.2022. Кпнсуиууисан је Тим и направљен је 

дпгпвпр у вези са радпм Тима и 

планираним алуивнпсуима у нареднпј 

щкплскпј гпдини. 

Сасуанак шланпва Тима у 

Шкпли 

Чланпви Тима 

22.11.2022 

 

 

 

Представљена је  мобилност 

учесника  пројекта Тима за КВИС и  

постигнут је договор око састављања 

финансијског плана за актуелне 

пројекте који је потребно доставити 

шефици рачуноводства 

 

Сасуанак шланпва Тима у 

Шкпли 

Чланпви Тима 

26.12.2022 

 

 

 

 

Чланпви Тима су се дпгпвприли да дп 

краја недеље припреме и ппщаљу 

щефици рашунпвпдсува извпде пп свим 

ппјединашним девизним рашунима кап 

и извпде са прелазних рашуна са кпјих 

су изврщена девизна плаћаоа. 

Сасуанак шланпва Тима у 

Шкпли 

Чланпви Тима 
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6.10 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Рукпвпдилац Тима/Стручнпг већа:Милица Мауић 

Чланпви: 

Саоа Павлпвић Радпван Јпцић 

Славица Филиппвић -Лазић Ваоа Радпванпвић,Игпр Сих 

Ваоа Велишкпвић Таоа Пеурпвић 

 

 

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 

сепуембар Редпвни сасуанак -Кпнсуиууисаое Тима 

Сасуанак -инуервенција 

2 Чланпви Тима 

 

пкупбар 

 

 

 

Састанак -интервенција 

Презентација-„Примена ИКТ алата у 

процесу каријерног вођења“-

Превазилажење конфликтне ситуације 

1 

 

1 

Чланпви уима 

 

 

нпвембар 

 

 

Сауанак -инуервенција 

МУР РС-Предаваое п безбеднпсуи 

2 Чланпви уима 

Ушеници свих 

разреда 

децембар Сасуанак-инуервенција 

 

1 Чланпви Тима 
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6.11   ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

 

Рукпвпдилац Тима/Стручнпг већа: Марија Миланпв 

Чланпви: 

Александра Илић Срђан Симпнпвић 

Саоа Павлпвић Даниел Суанищић 

Милица Бижић  

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и/или  брпј састанака 

Нпсипци 

активнпсти 
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6.12. 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 

06.10.2022. 

гпдине 

Кпнсуиууисаое шланпва Тима за 

прпфесипнални развпј заппслених у 

щкплскпј 2022/2023.гпдини, 

Дпнпщеое и усвајаое Гпдищоег плана 

рада Тима за прпфесипнални развпј за 

щкплску 2022/2023.гпдину 

 

 

1 сасуанак шланпви уима 

10.01.2023. 

гпдине 

 

 

 

 

Анализа сурушнпг усаврщаваоа 

насуавника и сурушних сарадника 

упкпм првпг пплугпдищуа; 

Расппдела задужеоа међу шланпвима 

Тима и дпгпвпр п раду 

1 сасуанак шланпви уима 
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евидентирала пружање подршке ученицима којима је то било потребно. Сви записници се 

налазе у есдневнику у оквиру записника са одељењских већа.  

 

 

7. СТРУЧНИ АКТИВИ 

 
7.1. Извештај о раду стручног актива за школско развојно 

планирање 

 
 

Рукпвпдилац актива 

Александар Милпрадпвић 

Чланпви актива 

Биљана Бипшанин  Никплеуа Никплић 

Свеулана Кпвашевић Бранкп Тпдпрпвић 

Саоа Павлпвић Маркп Милпванпвић 

Млађан Суанкпвић  

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације 

и брпј састанака 

Нпсипци активнпсти 

7.9.2022. 1. Конституисање АКТИВА 

2. Усвајање плана рада АКТИВА 

3. Доношење Акционог плана за школску 

2022/2023.годину 

4. Избор кључних области квалитета које ће 

се вредновати у текућој школској години 

 
 

Анализа, дискусија, 

закључак. Састанак у 

шкпли 

Сви чланпви 
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24.11.2022. 1.Усвајаое мзаписника са предхпднпг сасуанка 

2.Анализа реализације Акципнпг плана на крају првпг 

класификацинпг перирда 

 

 

Анализа, дискусија. 

Састанак у шкпли 

Сви чланпви 

11.1.2023.  

1. Усвајање записника са претходног 

састанка 

2. Анализа реализације Акционог плана на 

крају првог полугодишта и састављање 

извештаја о реализацији 
 

Анализа, дискусија. 

Састанак у шкпли 

Сви чланпви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ЦИЉ АКТИВНПСТИ Извештај п реализацији 

за перипд пд 01.09.2022. 

дп 31.12.2022. 

ПРПГРАМИ

РАОЕ, 

ПЛАНИРАО

Е И 

ИЗВЕШТАВА

ОЕ 

1.Усклађиваое 

садржајакљушнихщкплскихдпк

уменауа( Шкплскпгпрпграма, 

Развпјнпг плана,..), на пснпву 

прпписанихнашела и уз 

важаваоеузрасних, развпјних 

и специфишних ппуреба 

ушеника, рпдиуеља и 

1. на пснпву 

Правилника п 

суандардима 

квалиуеуа рада 

усуанпве 

(сл.гласник РС-

Прпсвеунигласник, 

бр 14/2018), 

Увидпм у Развпјни план, 

Шкплскипрпграм, 

гпдищоипрпграм рада 

усуанпвљенпје да су сва 

дпкуменуа 

усклађенасаПравилникпм п 

суандардима квалиуеуа рада 

усуанпве. 
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лпкалнезаједнице 

 

израдиуи предлпг 

измене и 

дппунеШкплскпгра

звпјнпг плана 

 

 

 

2.ефикасан и ефекуиван рад у 

щкпли 

 

2.деуаљна анализа 

и 

израдапперауивни

хпланпва 

насуавника 

 

Свинасуавнициимајупперауи

внепланпве 

3. уппзнаваое свих нпсилаца 

насуавнпгпрпцесасапсувареое

мпредвиђених акуивнпсуи за 

уекућущкплску гпдину 

3.израда 

щесупмесешнихизв

есуаја п раду 

сурушнихвећа и 

акуива 

На пснпву 

предауихпплугпдищоихизве

щуаја , психплпг  је на 

седници НВ 

уппзналашланпвесареализац

ијимпланпва и акуивнпсуи 

за другппплугпдищуе 

 

 

 

 

 

 

 

Пбласткв

алитета 
Циљ Активнпсти 

Извештај п 

реализацији за 

перипд пд 01.09.2022. 

дп 31.12.2022. 

НАСТАВА 

И УЧЕОЕ 

Пуклаоаоенедпсуауака

кпјеје Тим за 

сампвреднпваоеупшип

врщећивреднпваое у 

преухпднпјщкплскпјгпд

ини 

1.Деуаљније планирауинасуаву 

 

припрема за 

шаспвеједеуаљнија и 

квалиуеунија 

2.Ппхваљиваое ушеника и 

оихпвпппдсицаое да 

прпцеоујусвпјнапредак 

Ушеници се 

редпвнпппхваљују,ппсеб

нп на раду на 

прпјекуима, 
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 нпсипциВукпвихдиплпма

,ушеницигенерације, кап 

и ушеницикпји су у ИПП-у 

3.Извпђеое пгледнихшаспва 

 

Пдржанпје6 пгледних  и 

угледнихшаспва 

4.Ппвећауи 

ушесуалпсурадипнашарскпг 

рада, рада у групи 

 

Радипнишаскирадсеушесу

алппримеоује 

 

5.Фпрмираое Тима за 

ппдрщкуушеницимакпјиуежесав

ладавајунасуавнесадржаје 

 

 

-уимзаинклузију 

-пдељенска већа 

6.Пбука 

насуавниканасеминарима 

 

Пдржанје семинар «За 

једнакпсу и једнаке 

щансе» . 

Инернпсурушнпусаврщав

аое «Примена ИКТ алауа 

у насуави» и «Пракуикум 

за 2 разред за куваре» 

7.Већи 

брпјшаспвадппунскенасуаве 

 

Дппунскишаспвиреализп

вани су пп ппуреби 

 

 

 

 

 

Пбластквал

итета 
Циљ Активнпсти 

Извештај п реализацији за 

перипд пд 01.09.2022. дп 

31.1.2022. 

ППДРШКА  

УЧЕНИЦИМ

1.Пружаое 

ппмпћи и 

ппдрщкесвимуше

1.предузимаое мера за 

пружаоеппдрщкеушеници

макпјиимају прпблем у 

-фпрмиранјеТим за инклузију, 

Тим за ппјашанпваспиуни рад 
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А ницима 

 

савладаваоунасуавнихсад

ржаја 

 

-уимпви за ппдрщкуушеницима на 

нивпупдељенскихвећа 

-укљушени су ушеници у 

пружаоеппмпћислабијимушениц

има 

 

2.индивидуализпван 

присууп уценицима из 

псеуљивихгрупа 

 

Крпз рад саушеницима пп ИПП-у, 

Прпјекаупревенцијепсипаоа 

ушеника 

 

 

3.индивидуализпван 

присууп 

ушеницимасаппсебнимспп

спбнпсуима 

 

Припремаушеинкапдељеоа 2-1,2-

2 и 4-1 за уакмишеоа 

 

 

 

4.Сарадоа и 

пружаоеппдрщкерпдиуељ

има 

 

 

-на рпдиуељсимсасуанцима 

-индивидуалнидпласци и 

ппзивирпдиуеља, Кпуинуиран рад 

Савеуарпдиуеља 

  

  

2.Ппсуицаое 

лишнпг, 

прпфесипналнпг 

и 

спвијалнпгразвпј

а ушеника 

 

1.Прганизпваое 

радипница на уеме: 

 -Кпнсурукуивнп рещаваое 

прпблема, 

-Ненасилнакпмуникација 

 

Кпнуинуиранп упкпм 

целпгпплугпдищуа 

2.укљушиваое ушеника Излпжба ушеника «Скини маску 



79 

 

 уваннасуавне акуивнпсуи 

крпзсекције 

(защуиуаживпуне средине, 

сппруске акуивнпсуи) 

буди уи,нпсисвпјеправпп лице» у 

Градскпјкући у ВеликпјПлани 

 

3.Ппсеуе 

сајмпвимазаппщљаваоа, 

разгпвпр 

сапредсуавницимауржищу

а рада и 

спцијалнимпарунерима 

щкпле  

 

Ппсеуаушеникакнпвпгпдищоемсај

мупбразпваоа у 

ПШ»Карађпрђе»УВеикпјПлани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Пбластква

литета 

Циљ Активнпсти 

Извештај п 

реализацији за 

перипд пд 

01.09.2022. дп 

31.12.2022. 

ЕТПС 1.Усппсуављаое и 

пшуваоедпбрихмеђуљу

дскихпднпса 

 

Ппщупваоенпрмикпјимајерегу

лисанпппнащаое и 

пдгпвпрнпсу свих заппслених и 

ушеника 

 

Евиденције п 

ппхвалама ушеника и 

насуавника кпји су 

ушесувпвали у 

радипницама и 

уакмишеоиманалазе се 

на сајуу щкпле. 

Насуавници и 

ушеницисуппхваљивани

наседницама НВ 

 

 

2.Прпмпвисаое 

1.Инуернп награђиваое 

ушеника и насуавника. 

Планиранпје 

накрајудругпгпплугпди
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резулуауаушеника и 

насуавника 

 

щуа 

 

2.медијска запууљенпсу 

 

3.ушещће у маркеуингу щкпле 

 

Ппсеуа ушеника 

Сајмукоига, 

прганизпван 

јемаскембал  иизлпжба 

«Скини маску буди 

уи,нпсисвпје правп 

лице» 

Ппсеуавруићу «Дешје 

царсувп» 

 

 

3.развијаое 

сарадоенасвимнивпим

а 

 

1.сарадоа сурушних и 

савеупдавних пргана 

2.ппдрщка у радуушенишкпг 

парламенуа 

3.сарадоа сарпдиуељима 

-премаууврђенпм 

плану, пдржани су 

сасуанциСавеуарпдиуе

љаи ушенишкпг 

парламенуа  

Прганизпвана 

јехуманиуарнаакција 

 

 

 

 

 

4.прпмпвисаое 

пбразпвнихпрпфила пп 

пснпвнимщкплама 

 

 

1.маркеуинг у вези 

предсупјећегуписа 

Ппсеуа Тима за 

маркеуинг  

Нпвпгпдищоемващару 

у ПШ „Карађпрђе“ у 

ВеликпјПлани. 

Прпмпцијапбразпвнихп

рпфила у ПШ „ 

 

 

 

Пбластквал Циљ Активнпсти Извештај п 

реализацији за 
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итета перипд пд 

01.09.2022. дп 

31.1.2022. 

OРГАНИЗАЦ

ИЈА РАДА 

ШКПЛЕ, 

УПРАВЉАОЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛ

НИМ 

РЕСУРСИМА 

1.Пуклаоаое 

недпсуауакакпјеје Тим за 

сампвреднпваоеупшипврщећи

вреднпваое у 

предхпднпјщкплскпјгпдини 

1.израда гпдищоег 

плана усаврщаваоа 

дирекупра, психплпга и 

насуавника 

-

сасуавнидепгпдищоег

прпграма рада 

2. 

Пбезбеђиваоесредсуав

а за набавку  ппреме и 

насуавнихсредсуава за 

увећаое прпсупра за 

физишкпваспиуаое 

Ппсуаљенајезащуиуна 

мрежа у 

фискулуурнпјсалии  

дпнеуајепдлука да се 

фискулуурна сала 

издајеклубпвима. 

Такпђе,пшекујесе  и 

рекпсурукциасале. 

 

 

3. 

Ппбпљщаоемеђуљудск

ихпднпса 

 

Прганизпван је „Тајни 

Деда Мраз“, 

прпславаНпве гпдине,  

2.мпдернизација, ппбпљщаое 

и пбезбеђеоеквалиунијег рада 

щкпле 

 

1.Размена 

искусуавасарукпвпдипц

има других щкпла 

 

Сасуанци дирекупра 

свих пснпвних и 

средоих щкпла 

2.праћеое 

радащкплскихуимпва 

 

Тимпви за безбеднпсу, 

инклузију,защуиуу 

пднасиља  и  за 

сампвреднпваое 

3.присисувп 

сасуанцимаушенишкпгпа

рламенуа 

 

Сасуанци су  

пдржавани у 

кпнуинуиуеуу 
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4.прганизпвааое 

свешанпсуи и излеуа 

Ппсеуа Сајму коига 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.  Стручни актив за развој школског програма 

 
 

Председник Сурушнпг акуива 

Радпван Јпцић 

Чланпви Сурушнпг већа 

Павлпвић Саоа Мауић Милица Ђукић Милан 

Суанисављевић Гпран Кпларевић Весна Шиљић Александра 

Илић Александра   

 

 
 

 

Време 

реализације 

Акуивнпсуи/уеме Нашин реализације 

и брпј сасуанака 

Нпсипци 

акуивнпсуи 

Пкупбар - Предлпг за дппуну Шкплскпг прпграма 
нпвим прпгрампм за пбразпвни прпфил 
Турисуишки уехнишар. 

- Праћеое измена и дппуна насуавних 
планпва и прпграма за пбразпвне прпфиле 
за кпје се псуварује щкплски прпграм. 

- Индивидуалним радом 

чланова; разменом 
информација; 

консултацијама; 

праћењем промена 
прописа; на седницама 

Актива. 

 

Чланпви 
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Јануар - Примена (спровођење) нових наставних 

планова и програма; 

- Праћење измена и допуна наставних 
планова и програма за образовне профиле 

за које се остварује школски програм; 

- Информисање наставника, стручних 

сарадника и ученика о изменама у 
наставним плановима и програмима. 

-  Две седнице 

- Тпкпм првпг 

пплугпдищуа  

- Сарадоа са другим сурушним прганима. 

 

 

 

 

7.3.  Извештај о раду Ученичког парламента 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Кппрдинатпр Ученичкпг парламента: Александра Шиљић  

Чланпви: 

Председник: Супјиљкпвић Љубица 

Заменик: Супјанпвић Михајлп 

Записничар: Јпванпвић Марија 

Чланпви: Арсић Димиурије, Јпванпвић Марина, 

Радпјкпвић Никпла, Павлпвић Лазар, 

Иванпвић Тамара, Јпванпвић Крисуијан , 

Траилпвић Марјан, Ћалић Филип, 

Ђпрђевић Лука, Палић Бпгдан, 

Милпщевић Анђела, Кпјадинпвић Анђела, 

Милпјкпвић Кауарина, Супјанпвић Михајлп,  

Јпцић Анђела, Велић Јпвана, 

Крсуић Давид, Адампвић Спфија , 

Палић Бпгдан, Милпванпвић Свеулана, 

Јанеупвић Анђелија, Милпванпвић Милица, 

Радпсављевић Крисуина, Јпванпвић Марија, 

Рисуић Марина, Ращић Лука, 

Никплић Анасуасија, Живадинпвић Небпјща, 

Миљкпвић Анђела, Живкпвић Невена, 

Супјиљкпвић Љубица, Пеурпвић Таоа, 

Маслаћ Тепдпра, Илић И. Марија, 

Тпдпрпвић Андреја, Рисуић Марина 
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Време 

реализације 

Активнпсти/теме Начин 

реализације 

и/или  брпј 

састанака 

Нпсипци 

активнпсти 

8.9.2021. Уппзнаваое шланпва са Ппслпвникпм  

Ушенишкпг парламенуа; избпр и сасуав 

парламенуа иуд. 

Сасуанак Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, 

кппрдинаупр 

Ушенишкпг 

парламенуа 

5.10.2022. Кппрдинација са Управпм щкпле у пквиру 

усвајаоа правила пблашеоа при уласку     у 

щкплу; Анализа расппреда кпнурплних и 

писмених задауака;  

Сасуанак Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа 

10.10.2022. Дан менуалнпг здравља 

 

 

Радипница 

кпју је 

реализпвап 

щкплски 

психплпг 

Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, 

щкплски психплпг 

10.-

14.10.2022. 

Дешја недеља  

 

 

 

Турнир у 

пдбпјци 

Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, 

щкплски психплпг, 

насуавник 

физишкпг 

васпиуаоа  

14.10.2022. Радипница за предсуављаое прпјекуа и приказ 

ИКТ алауа, и радипница п  асеруивнпј 

кпмуникацији.  

Присусувп на 

радипници 

Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, 

насуавник Пливера 

Супщић 

9.11.2022. Анализа успеха накпн првпг класификаципнпг 

перипда;рад секција, Предлпзи десуинација за 

екскурзију 

Сасуанак Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, 

кппрдинаупр 

Ушенишкпг 

парламенуа 

16.12..2022. Дпгпвпр пкп нашина пбележаваоа Нпве 

гпдине, прганизпваоа хуманиуарне акције  

Сасуанак Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, 

кппрдинаупр 
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Ушенишкпг 

парламенуа 

27.12.2022. Ппшеуак прикупљаоа нпвшаних средсуава у 

пквиру хуманиуарне акције „Бпжић суиже, 

пбрадујмп најближе“   

Прикупљаое 

хуманиуане 

ппмпћи 

 

 

Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, 

насуавник 

верпнауке Бранкп 

Тпдпрпвић 

 

28.12.2022.  Дисеминација прпјекуа „Дигиуалнп 

екпнпмищи-реалнпсу урансфпрмищи“  

Присусувп 

презенуацији 

ушесника 

мпбилнпсуи 

прпјекуа  

Чланпви Ушенишкпг 

парламенуа, ури 

ушенице пдељеоа 

3/1, кпје су 

пбавиле пракуишну 

насуаву у Шпанији  

29.12.2022. Шкплски маскенбал 

 

Присусувп и 

ушещће 

шланпва 

Парламенуа 

на маскенбалу  

Насуавник 

енглескпг језика 

Саоа Супилпвић, 

секција за 

енглески језик, 

некпликп шланпва 

Ушенишкпг 

парламенуа 
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8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА, СТРУЧНОГ САРАДНИКА И 

ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

 

8.1. Извештај о раду секретара 
 

 

У щкплскпј  2022/2023.гпдини,  у перипду пд сепуембра 2022.гпдине дп децембра 

2022.гпдине, пбављала сам следеће ппслпве:  

 

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

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

правном статусу и распоређивању запослених у установи у складу са 

законом и прописима донетим на основу њега;  

 овлашћено сам лице у Јединственом информационом систему ЈИСП-у, где 

сам редовно ажурирала и уносила потребне податке који се односе на 

запослене; 

 овлашћено сам лице у Новом информационом систему ''ИСКРА''  где сам 

редовно ажурирала и уносила потребне кадровске податке за запослене; 

 овлашћено сам лице  у систему CROSO – у коме сам редовно радила пријаве 

и одјаве запослених и чланова њиховоих породица; 

 овлашћено сам лице за рад на Јединствено информационом систему 

Информатора о раду, где сам благовремено ажурирала Нов Информатор о 

раду Школе; 

 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; 

 пружала  стручну подршку Конкурсној комисији за пријем у радни однос по 

расписаном конкурсу; 

 покренути су  Конкурси за пријем у радни однос на неодређено време за: 

радно место наставника економске групе предмета са 50% од пуног радног 

времена  и наставника информатике  и рачунарства са 80% од пуног радног 

времена  
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 редовно достављала податаке - ПРМ образце – потреба за новим 

запошљавањем,Министарству просвете – Школској управи у Пожаревцу, до 

20 у месецу; 

 учествовала у изради Плана мера за остваривање и унапређивање родне 

равноправности у Школи; 

 учествовала у изради Годишњег извештаја који се односи на остваривање 

родне равноправности у 2022.години; 

 по потреби присуствовала на састанцима Пописних комисија и сарађивала 

са свим Пописним комисијама као и Централном пописном комисијом; 

 

 учествовала у обради захтева за стипендије ученика– септембар 2022.година; 

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

Школом и запосленим лицима; 

 радила на изради нацрта општих аката Школе, праћење и спровођење 

поступка њиховог доношења; 

 спровела поступак јавне набавке,обликоване у две партије и то: Партија 1– 

Екскурзије ученика првог и другог разреда за школску 2022/2023.годину и 

Партија 2: Екскурзије  ученика трећег и четвртог разреда за школску 

2022/2023.годину; 

 припремила податке који се односе на информације од јавног значаја, који 

треба доставити Поверенику за информације од јавног значаја; 

 обављала и друге послове у складу са закономи  подзаконским актом Школе 

 

8.2. Извештај о раду стручног сарадника - психолога 

 

Подручје рада: 

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

васпитног рада 
 

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

шк. 2022/23. годину (координација и израда делова 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. Учествовала 

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

 

     У спетембру месецу учествовала сам у изради Извештаја о годишњем раду 

школе за шк. 2021/22. 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. Израдила сам 

упитник за праћење ученика који су склони напуштању и осипању.  

 

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 угледних/огледних  и 

корелације часова. 

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

       Остварена је сарадња са менторима и приправницима. 

       Сарадња са одељењским старешинама је остварена током 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. 
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4. Рад са ученицима  

 

      Обављани су индивидуални саветодавни разговори са ученицима који су имали 

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

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

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

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

процене степена насиља. Највише разговора обављено је са ученицима одељења 1/5 због  

проблема у понашању.        

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, активностима везаним за превенцију насиља 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, и размене искустава. 
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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 и саветовање.  

 

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, Нови Београд, Центар за породични смештај деце у Милошевцу, са 

локалном самоуправом, СУП-ом В.Плана.  

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавње 
 

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

Годишњи извештај за шк. 2021/22. годину, Годишњи план рада школе за шк.2022/23. 

годину, план рада и записници са састанака Педагошког колегијума, 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 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. Посећен је семинар 

„Компетенције за демократску културу“ 10. и 11.децембр 2022. године у трајању од 16 

сати(пројекат «Реализација обука за развијање компетенција за демократску културу на 

основу Референтног оквира за демократску културу Савета Европе»). 
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8.3. Извештај о раду организатора практичне наставе 

 

На почетку школске 2022/2023.  године  утврђен је распоред  часова практичне 

наставе, вежби и блок наставе  у школским кабинетима на следећи начин : 

- Кабинетска настава за предмете рачунарство и информатика, пословна 

информатика, дактилографија и административно пословање,  пословна 

кореспонденција, канцеларијско пословање, финансијско - рачуноводствена обука  

остварују  се у главној згради у  2 кабинета и у згради Гимназије  у трећем кабинету. 

Наведени кабинети  опремљени су за потребе овог типа наставе. Ови кабинети се 

повремено, у супротној смени од смене школе , користе и за реализацију дела блок 

наставе наших ученика, различитих образовних профила. 

- У  кабинету (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 – бр. 2. 

За потребе реализације  часова вежби, практичне и блок  наставе ученика 

образовних профила  конобар, на галерији ресторана налази се кабинет услуживања. 

Поред овог кабинета, на галерији ресторана на располагању је и учионица – кабинет, 

намењена реализацији дела вежби ученика образовних профила кувар и 

посластичар, као и за реализацију часова ученика   осталих образовних профила  

наше школе. 

- Настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање реализује су у два 

кабинета- Кабинети туристичко-хотелијерских техничара, који се налазе у 

монтажној згради - иза зграде Гимназије.Ови кабинети су реновирани током прошле 

школске године. 

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

реализацију наставе предмета  Борилачке вештине ученика образовног профила 

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

физичко васпитање и физичко и здравствено васпитање. 

- Школски ресторан користи се за реализацију практичне наставе , као и за потребе 

наставе свих наших наставника, који имају потребу да , приликом реализације 

часова користе пројектор.  

 

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

праксе  ученика образовних  профила Кувар, Конобар и Посластичар .  

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

праксе  ученика образовних  профила Финансијски администратор, Туристички техничар, 

Туристичко-хотелијерски техничар ,  Техничар обезбеђења.  

За ученике наше школе  на почетку школске године, организована  је  набавка 

униформи, санитарни преглед,   израда Дневника практичних облика наставе Током овог 

полугодишта одрађена је  Обуке из заштите на раду за ученике првог разреда.  

 Набавка намирница, за потребе реализације вежби, практичне и блок наставе 

обављана је редовно. 
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У складу са Правилником о реализацији практичне наставе и професионалне 

праксе, саставни део Годишњег плана наше школе за ову школску годину је и План 

реализације практичних облика наставе.  

Овим планом утврђен је број часова , које ученици могу реализовати  код 

послодаваца, за сваки разред и сваки образовни профил , код кога је било могуће 

организовати овај облик наставе.  У Плану реализације практичних облика наставе  

наведене су  области, опис активности, место реализације , начин реализације, обим , 

динамика , као и посебне напомене око реализације  за сваки образовни профил. 

Од  октобра 2022 .године  приступили смо закључењу  уговора са досадашњим  

сарадницима, као и закључењу уговора са новим сарадницима , тако да , за сада ,имамо 

закључене уговоре са 27  послодаваца , у чијим објектима  наши ученици могу да 

реализују практичне облике наставе . Током наредног периода приступићемо закључењу 

уговора и са осталим заинтересованим послодавцима . 

Списак послодаваца , са којима Школа до данашњег дана  има закључене уговоре о 

реализацији практичних облика наставе :  

 

Редни 

број 

Послодавац  Овлашћено лице  

28.  ДОО ''Плана Тоурс'', Велика Плана Живослав Васић 

29.  Туристичка агенција '' ГОЛД ЛАНД'', Велика Плана Марија Петровић 

30.  СЗТУР''Момент'', Велика Плана  Златко Николић 

31.  ТО Велика Плана, Велика Плана Горан Стефановић 

32.  ТД'' Фортуна травел''ДОО,  Велика Плана Оливера Ристић 

33.  ВИР ДОО Велика Плана Огранак ''Хотел ВИР'', 

Велика Плана 

Зоран Ђорђевић 

34.  Угоститељска радња Етно ресторан  '' Гиардино'', 

Смедеревска Паланка 

Драгослав Грашић 

35.  ПР Марија Коларевић, Угоститељска радња   '' Језеро 

Кудреч 1 '', Смедеревска Паланка  

Марија Коларевић 

36.  Маргус Минист ДОО, Велика Плана Драган Мишић 

37.  ЈКП'' Милош Митровић'', Велика Плана  Бојан Савић 

38.  ЈКП'' Градска топлана '', Велика Плана  Саша Раденковић 

39.  ОШ''Надежда Петровић'', Велика Плана Весна Илић 
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- Блок настава свих образовних профила ове школске године спровођена је на следећи 

начин : 

- Ученици одељења III-5, образовног профила Кувар реализовали су прву блок 

наставу, од 24. до 28. oктобра на тај начин што је једна група боравила   у објектима 

послодаваца , са којима имамо закључене уговоре о реализацији ПОН, а друга група 

наставу је реализовала у школским кабинетима, узимајући учешће у припреми 

оброка корисницима Народне кухиње.. Други блок овог одељења реализован је од 

19-23. децембра на исти начин као и први. 

- Ученици одељења II-5, образовног профила Кувар реализовали су прву блок 

наставу, од 31.10. до 04.11. Jедна група реализовала је наставу у објектима, . Друга 

група наставу је реализовала у школским кабинетима. 

 

- Ученици образовног профила Конобар, други и трећи разред  реализовали су блок 

наставу у објектима послодаваца. 

- Пријем ученика, организација њиховог рада у објектима и сарадња са особама, 

задуженим за рад са ученицима у самим објектима испунили су наше планове и 

40.  ПТП ДИС ДОО Продановић Димитрије  

41.  Општинска управа општине Жабари Небојша Миловановић 

42.  ОШ'' Свети Сава'' Велика Плана Марија Савић 

43.  Електра МиВ ДОО Велика Плана Милан Петковић 

44.  НАВИ МЕДИА ДОО Велика Плана Иван Сенић 

45.  Донић ДОО Велика Плана Ђорђе Донић 

46.  ПУ '' Дечје царство'' Велика Плана Марија Старчевић 

47.  Општинска управа општине Велика Плана Горан  Тасић 

48.  Центар за културу '' Масука '' Велика Плана Предраг Георгијев 

49.  Рачуноводствени центар Мирјана Мирјана Марковић 

50.  ОШ''Карађорђе'' Велика Плана  Александар Скачков  

51.  Агенција за рачуноводствене послове  Дамис Милисав Вељковић 

52.  Оптимум ДОО Смедеревска Паланка Милица Гојковић 

53.  Градска кафана '''Парк'' Иван Милојковић 

54.   Општинска управа општине Смедеревска Паланка Гордана  Костић 



94 

 

очекивања.Ученици оба разреда и профила  су похваљени у готово свим објектима, 

у којима су реализовали наставу 

- Први разред образовног профила Конобар и  Кувар реализовали су блок наставу у 

школским кабинетима. 

- На основу споразума о сарадњи са ПУ''Дечје царство '' наши ученици образовног 

профила Посластичар – трећи разред учествовали су у обележавању Дана хлеба .  

- Угостили смо предшколске групе ПУ''Дечје царство '' крајем децембра, када су , уз 

асистенцију наших ученика профила Кувар, Конобар и Посластичар имали прилику 

да одраде различите облике од теста и  да израђују новогодишње честитке.  

- Такође, ученици профила Конобар- реализовали су један дан професионалне праксе 

у Градској кући у Великој Плани, као и више часова професионалне праксе  у 

Центру за културу '' Масука '', Велика Плана  у оквиру Масукиних позоришних дана, 

а на основу Споразума о сарадњи. 

- Ученици другог разреда , образовног профила Туристичко хотелијерски техничар 

реализовали су прву блок наставу у кабинетима школе у периоду од 03. до 

07.10.2022. године. Другу блок наставу реализовали су у објектима послодаваца 

средином децембра. 

- Блок настава ученика другог разреда, профила Техничар обезбеђења – предмет 

Борилачке вештине у школској сали, на спортским теренима и у кабинету 

информатике у згради Гимназије. Први разред овог образовног профила реализовао 

је блок наставу из предмета Рачунарство и информатика средином  новембра у 

кабинетима информатике.   

- Ученици трећег разреда образовног профила Туристичко хотелијерски техничар 

реализовали су прву блок наставу од 17. до 21. октобра у објектима послодаваца , а 

другу половином новембра. 

- Ученици четвртог разреда образовног профила Туристичко хотелијерски техничар 

реализовали су прву блок наставу од 31.10.  до 04.11. у објектима послодаваца, као и 

другу блок наставу, реализовану крајем новембра и почетком децембра. 

Ученици овог одељења реализовали су 12 часова – два дана по шест часова 

практичне наставе  током децембра у  објектима послодаваца. 

 

- Ученици првог разреда образовног профила Туристички техничар од 5. до 9. 

децембра реализовали су блок наставу у кабинетима школе. 

- Ученици четвртог разреда образовног профила Финансијски администратор обавили 

су прву блок наставу – пет радних дана  у објектима послодаваца. Другу блок 

наставу почетком децембра реализовали су у трајању од 4 радна дана у објектима 

послодаваца.  

- Ученици трећег  разреда образовног профила Финансијски администратор обавили 

су прву блок наставу – четири  радна дана  у објектима послодаваца од 21. до 25. 

новембра, а 23.11.2022. године посетили су МИНД парк у Крагујевцу . 

 

 

Вежбе, практична и блок настава у потпуности су реализоване. Приликом 

оправданог одсуствовања појединих  наставника, организована је стручна замена, па није 

дошло до поремећаја у континуитету реализације вежби, практичне и блок наставе. 

Крајем првог полугодишта, са колегом , Јоцић Радованом, ангажована сам од 

стране ЗУОВ-а на изради практичног дела матурског испита за образовни профил 

Техничар обезбеђења.  
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Присуствовала сам обуци из прве помоћи у просторијама Црвеног крста у 

децембру 2022. године.  

Учествовала сам у реализацији посете Сајму туризма и у реализацији одласка на 

позоришну представу – Позориште на теразијама.  

Присуствовала сам угледним и огледним часовима, које су колеге реализовале 

током првог полугодишта. Учествовала сам у реализацији предавања припадника Војске 

србије, ако и представника полиције. 

Учествовала сам у раду тимова и присуствовала састанцима одређених стручних 

већа. 

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  и објектима социјалних 

партнера,  према плану и програму.  

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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9. Извештај о стручном усавршавању  
 

 

А) ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
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Име и 

презиме 

Програм стручног 

усавршавања 

трајање датум акредитација врста 

Јелена Симић Безбедно коришћење 

дигиталне технологије - 

превенција дигиталног 

насиља 

Devojčica Pipeta u svetu 

nauke i tehnike 

 

Mentalna stabilnost u 

nestabilnom okruženju - 

vebinar 

ОНЛАЈН И ХИБРИДНА 

НАСТАВА У 

ДИГИТАЛНО 

КОМПЕТЕНТНОЈ 

УСТАНОВИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА 

ДЕМОКРАТСКУ 

КУЛТУРУ И 

ПРОГРАМИ НАСТАВЕ 

И 

УЧЕЊА 

 

 

 

 

ПОДРШКА 

НАСТАВНИЦИМА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ИЗБОРНИХ 

ПРОГРАМА У 

16 

 

 

2 

 

 

 

32 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

16 

05.09.2022. 

 

 

25.10.2022. 

 

24.11.2022. 

 

октобар 

2022. 

 

14.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

01.12.2022. 

Оганизатор 

Министарство 

просвете 

 

organizator STEM 

zajednica       

Кlett       

 

 

 

 

Програм обуке 

стручног 

усавршавања је 

одобрио 

Министар просвете, 

науке и технолошког 

развоја, број решења 

151-00-00003/2022-07 

од 30. 08. 2022. 

године. 
  

Компетенција за 

поучавање и учење 

 

 

 

 

 

 

 

К1 

Приоритетна 

област П1                                                      
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ОБЛАСТИ 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

У ГИМНАЗИЈИ 

 

 

 

Станислав 

Дамјановић 

“За једнакост и једнаке 

шансе” 

 

8 10.12.2022.  кат.бр.55 

Сузана 

Дамјановић 

Безбедно коришћење 

дигиталне технологије - 

превенција дигиталног 

насиља" 
 

“За једнакост и једнаке 

шансе” 
 

 

16 

 

 

8 

20.09.2022. 

 

 

10.12.2022. 

Платформа Чувам те  

 

 

кат.бр.55 

Витеза 

Дабижљевић 

,,За једнакост и једнаке 

шансе“ 

 

 

 

Развијање 

комуникацијских 

вештина наставника, 

могућности тимског 

рада у настави и 

међупредметна сарадња 

 

8 

 

8 

 

 

 

10.12.2022. 

 

16.09.2022. 

 

 

 

 

 

Регионални центар 

Смедерево 

 

Регионални центар 

Смедерево 

кат.бр.55 

 

Каталошки 

број 1201-

67/2022. од 

28. 6. 2022. 

Компетенције 

наставника за 

комуникацију 
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Превазилажење 

проблема у настави 

српског језика у 

различитим модулима 

 

 

8 03.12.2022. и сарадњу 

(К4), П4. 

Приоритетна 

област П3, 

Компетенције 

К1 и К2. 

Весна 

Коларевић 

Етика и интегритет 

 

 

,,За једнакост и једнаке 

шансе“ 

 

8 

 

 

8 

Септембар 

2022.године 

 

10.12.2022. 

 П7 - јачање 

компетенција 

за 

организовање 

и управљање 

радом 

установе, К3, 

К4, К5, К6 

кат.бр.55 

Весна 

Миливојевић 

“За једнакост и једнаке 

шансе” 

 

8 10.12.2022.  кат.бр.55 

Сања 

Спасејевић 

„Иза огледала“, 

 

Референтни оквир 

компетенција за 

демократску културу 

 

 

8 

14 -

17.10.2022. 

 

11-

12.12.2022. 

Сремски Карловци 

 

 

Пружање 

подршке 

младима у 

области 

менталног 

здравља 

Компетенција 

за 

демократску 

културу у 

настави 
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Жаклина 

Петровић 

Имплементација 

програма заснованих на 

исходима (агенцијско и 

хотелијерско 

пословање) 

 

Достигнућа младих-

учешће на редовној 

годишњој конференцији 

наставника 

,,За једнакост и једнаке 

шансе“ 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

13.12.2022. 

 

 

 

 

9-

11.10.2022. 

 

10.12.2022. 

Врњачка Бања 

 

 

 

 

Врњачка Бања 

 

 

 

 

 

 

 

кат.бр.55 

Николета 

Николић 

Превазилажење 

проблема у настави 

српског језика у 

различитим модулима 

 

,,За једнакост и једнаке 

шансе“ 

 

8 

 

 

8 

3.12.2022. 

 

 

10.12.2022. 

Смедерево К1 и К2, П3 

 

 

кат.бр.55 

Александра 

Милосављевић 

Онлајн обука: Чувам те- 

Безбедно коришћење 

дигиталне технологије- 

превенција дигиталног 

насиља 

 

Онлајн предавање: 

„Размрдај вијуге и 

покрени друге“ 

 

Онлајн обука 

„Компетенције за 

демократску културу и 

програми наставе и 

учења“ 

 

Вебинар( Стручни 

скуп)-„ Девојчица 

пипета у свету науке и 

технике“ 

 

16 

 

 

1 

 

16 

 

 

 

2 

05.09.2022. 

 

 

06.10.2022. 

 

12.10.2022.- 

17.10.2022. 

 

 

15.10.2022. 

Организатор:Министа

рство просвете, науке 

и технолошког развоја 

 

 

Организатор: 

Институт за модерно 

образовање 

 

 

ЗУОВ 

 

 

 

 

 

Организатор: 

Образовни центар 

СТЕМ- Стем 

зборница 
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Снежана 

Шкорић 

“Обука за запослене -

породично насиље” 

Он лајн на платформи 

“Чувам те”  

„Етика и интегритет“ 

 

Научни скуп Наставне 

секције СХД са 

Милошем Козићем, 

председником ове 

секције преко гугл мита. 

 

 

16 

 

 

8 

08.10.2022. 

 

 

10.10.2022. 

 

08.11.2022. 

У организацији 

МПНТР 

 

Сузана Узелац САЗНАЈ И РАЗАЗНАЈ- 

летња школа за 

наставнике 
 

 

32 август 2022. IREХ Kopaonik К1 

 

Радован Јоцић Етика и ионтегритет 

Компетенције за 

демократску културу 

8 

16 

28.09.2022. 

10-11. 

децембар 

2022. 

 

 

 

Шифра 

обуке: KDK22-4816 
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Милица 

Матић 

Ка  савременој нстави 

српског језика и 

њижевности 

 

Превазилажење 

проблема у настави 

српског језика и 

књижевности у 

различитим модулима 

 

За једнакост и једнаке 

шансе 
 

8 

 

 

8 

 

 

8 

октобар 

2022.године 

 

 

 

 

 

10.12.2022. 

РЦС Смедерево 

октобар 

 

 

РЦС Смедерево 

 

 

 

 

К1 - Бр.5351 

 

 

 

 

 

кат.бр.55 

Сања 

Петковић 

Улога установа 

образовања и васпитања 

у борби против трговине 

људима – платформа 

„Чувам те“ 

 

Обука за запослене - 

Безбедно коришћење 

дигиталне технологије - 

превенција дигиталног 

насиља – платформа 

„Чувам те“ 

 

 

16 

 

 

 

16 

10.01.2023. 

 

 

 

10.01.2023. 

  

Александар 

Милорадовић 

За једнакост и једнаке 

шансе 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 
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Мира Ивковић Како изградити 

критеријуме оцењивања 

 

Етика и интегритет 

 

За једнакост и једнаке 

шансе 

 

Стратегија у уреду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

5 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

16 

28.09.2022. 

 

 

10.09.2022. 

 

 

10.12.2022. 

Вебинар –стручни 

скуп 

„ Еду софтвер плус“ 

Чачак 

 

АСК Република 

Србија 

 

 

 

 

 

10.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

к.бр. 55 

 

ЧУВАМ ТЕ  

Министарство 

просвете,наук

е и 

технолошког 

развоја 

Мишо 

Копривица 

Настава оријентисана ка 

исходима и стандардима 

„Вршњачки медијатор  у 

процесу ненасилног 

решавања сукоба“ 

6 

 

 

8 

9.11.2022. 

13.12.2022. 

 

10.12.2022. 

  

 

 

бр. 34 _ К3. 

К2, П3 

Дејан Арсић ОНЛАЈН И ХИБРИДНА 

НАСТАВА У 

ДИГИТАЛНО 

КОМПЕТЕНТНОЈ 

УСТАНОВИ 

Етика и интегритет 

ПРОГРАМ ОБУКЕ 

НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАСТАВЕ 

ОРИЈЕНТИСАНЕ 

КА ИСХОДИМА 

32 

 

 

8 

 

24 

27.09.2022. 

ОнЛајн 

 

05.10.2022. 

 

03.11.2021. 
ОнЛајн 

 153-00-

01084/2022-07 
К1, П1 

 

 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 
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УЧЕЊА 

 

Гордана 

Мирчић 

Како  израдити  

критеријуме оцењивљња 

Како да задовољите 

пажњу ученика   

 

Како учионицу 

претворити у 

лабораторију 
 

5 

 

1 

 

 

2 

28.09.2022 

вебинар 

 

18.11.2022 

вебинар 

 

23.11.2022 

вебинар 

  

Марко 

Миловановић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 

Онлајн предавање „Од 

древне рачунаљке до 

НАСА технологије” 

Онлајн предавање 

„Пројектна настава – 

примери добре праксе” 

Онлајн предавање 

„Кишобран као наставно 

средство” 

Онлајн предавање 

„Учење уз игру” 

Онлајн предавање 

„Размрдај вијуге и 

покрени друге” 

Онлајн предавање 

„Пројектна настава у 

8 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

10.12.2022. 

 

21.12.2022. 

 

16.12.2022. 

 

14.12.2022. 

 

 

02.12.2022. 

06.10.2022. 

 

25.11.2022. 

 

 к.бр. 55 
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пракси педагога школе 

Онлајн предавање „Бајка 

у дигиталном свету – 

учимо о опасностима на 

интернету” 

Онлајн предавање 

„Дечји судоку и друге 

игре на сајту 

LearningApps” 

Онлајн предавање „Како 

да задобијете пажњу 

ученика” 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

28.10.2022. 

 

 

10.11.2022. 

 

18.11.2022. 

Марија Илић Семинар ,,За једнакпсу и 
једнаке щансе`` 
 
Еуика и инуегриуеу 
 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

 

Светлана 

Радојковић 

Подршка остваривању 

слободних наставних 

активности у основној 

школи који се односе на 

област екологоје и 

одрживог развоја 

 

Компентенције за 

демократску културу и 

програми наставе и 

учења 

 

Кључни појмови новог 

програма грађанског 

васпитања у основној 

школи 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

24 

 

 

15.10.2022. 

 

 

 

14.10.2022. 

 

 

 

18.9.2022. 

 

 

 2282/2022/8 

К2,П3 

 

 

 

2049/2022/119

3 

К2,П3 

 

2283/2022/10 
К2,П3 

 

 



106 

 

 

Размрдај вијуге и 

покрени друге- 

 

Примери најбољих 

Steam наставних пракси 

у Србији 

 

Како је обележен 

Европски дан језика 

 

Народна традиција у 

савременој настави 

 

Дечји судоку и друге 

игре на сајту 

LearningApps 

 

Пројектна настава у 

пракси педагога школе 

 

Кишобран као наставно 

средство 

 

 

1 

 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

06.10.2022. 

 

 

29.09.2022. 

 

 

03.11.2022. 

 

14.09.2022 

 

- 

 

 

25.11.2022. 

 

 

14.12.2022. 

 

К2,П3 

 

 

К2,П3 

 

К2,П3 

 

 

К2,П3 

 

 

К2,П3 

 

К2,П3 

 

 

К2,П3 

Млађан 

Станковић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 
 

8 10.12.2022.  к.бр. 55  
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Горица Лакић „За једнакост и једнаке 

шансе“ 
 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Невенка 

Милосављевић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 
 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Биљана 

Ранчић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 

 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Александра 

Шиљић 

"Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима 

занемаривања и 

дискриминације, 

злостављања и насиља", 

Кампстер платформа за 

онлајн учење-Чувам те 

 

"Обука за запослене - 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању", 

Кампстер платформа за 

онлајн учење-Чувам те 
 

16 

 

 

 

 

16 

01.12.2022. 

 

 

 

 

15.12.2022. 
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Мима 

Златковић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Ивана 

Миловановић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 

„Одрживо 

предузетништво“ 

„Обука за запослене- 

безбедно коришћење 

дигиталне технологије- 

превенција дигиталног 

насиља“ 

„Како да задобијете 

пажњу ученика“ 

„Учење уз игру“ 

„Пројектна настава- 

примери добре праксе“ 

„Од древне рачунаљке 

до НАСА технологије“ 

8 

 

1 

16 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

10.12.2022. 

 

21.09.2022. 

27.09.2022. 

 

 

18.11.2022. 

02.12.2022. 

 

16.12.2022. 

21.12.2022. 

 к.бр. 55 

Бранко 

Тодоровић 
Комптенције за 

демократску културу и 
програми наставе и учења 

 

16 10-

11.12.2022. 

у 

Пожаревцу 

 
K1, 2, 3 
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Мирјана 

Рашковић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 

 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Далибор 

Денчић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 

 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Јелена 

Михајловић 

За једнакост и једнаке 

шансе 

 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Марија 

Миланов 

За једнакост и једнаке 

шансе 

 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Сања 

Спасојевић 

Летња школа „Сазнај и 

разазнај“-обука из 

области медијске и 

информационе 

писмености 

 

„Иза огледала“,група 

Хајде да 

 

 

4 

 

 

 

 

14-

18.8.2022. 
Копаоник 

 

14-

17.10.2022 
Сремски 

 429 
развој 

медијске  и  

информацион

е писмености 

и критичког 

мишљења 
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Референтни оквир 

компетенција за 

демократску културу 

 

 

 

8 

Карловци 

 

11-

12.12.2022 

Паланачка 

Гимназија 

Игор Сих Вршњачки медијатор у 

процесу ненасилног 

решавања сукоба 

 

8 10.12.2022.  103/2022 

Дејан 

Петровић 

„За једнакост и једнаке 

шансе“ 

 

8 10.12.2022.  к.бр. 55 

Милица 

Бижић 

Етика и интегритет 8 21.10.2022.   

Оливера 

Стошић 

Годишња 

конференција 

наставника у 

организацији 

Достигнућа 

младих,Врњачка Бања 

Стручни скуп број 

32022/128 

 

Дигитални алати у 

24 

 

 

 

 

9.10. - 

11.10.2022. 

Врњачка 

Бања 

 

 

1.8.-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дигиталне 
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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 

Маркетинг  Марко Миловановић и 

Оливера Стошић 

 

 

Присуство: Сузана 

Дамјановић, Ивана 

Миловановић 

 

 

Угледни час- „Маркетинг 

информациони систем и 

маркетинг микс“ 

 

Угледни час 8 

 

2 

  

      

17.11.2022. 

Радионица - 

Примена ИКТ 

алата у настави 

Марко Миловановић, 

Оливера Стошић, 

Сања Петковић 

 

 

 

Присуство: Весна 

Коларевић, Светлана 

Ковачевић, Сања 

Радионица - Примена ИКТ алата у 

настави  

 

Радионица 8 

 

 

 

 

2 

 

 

28.12.2022. 

области КВИС 

 

 

 

 

Дефинисање 

квалитетних исхода 

учења као предуслов за 

планирање међ. Моб. У 

средњем стручном 

образовању 

 

Ка квалитетним 

етвининг пројектима у 

циљу унапређења 

коришћења ИКТ у 

настави 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

5.8.2022. 

Пафос, 

Кипар 

 

29.10.2022.  

Крагујевац 

 

 

10.11.2022. 

Београд 

компетенциј

е 

 

 

 

 

 

495, К2, П 3 

 

 

 

 

 

561, К 

2,К6,К15,К19,

К23 

П3 
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Петковић, Невенка 

Милосављевић, 

Млађан Станковић, 

Мирјана Рашковић, 

Горан Станисављевић, 

Горица Лакић, 

Александра Шиљић, 

Мима Златковић, 

Ивана Миловановић, 

Јелена Михајловић, 

Марија Миланов, 

Милица Бижић 

Куварство Невенка 

Милосављевић и 

Млађан Станковић 

 

 

 

Присуство: Весна 

Миливојевић, Сања 

Павловић, Славица 

Филиповић-Лазић, 

Далибор Денчић, 

Ивана Миловановић, 

Мирјана Рашковић, 

Горан Станисављевић, 

Биљана Ранчић, 

Драгана 

Љубисављевић 

“Топла предјела крооз  српску 

гастрономију”-угледни час 

куварства 

 

Угледни час  28.11.2022. 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Жаклина Петровић Одељење 1/2- Пословна дотераност 

 

Присуство: Светлана Ковачеви, 

Јелена Михајловић, Ивана 

Миловановић 

Огледни час 8 

 

 

2 

29.09.2022. 

Финансијско 

рачуноводствена 

обука 

 

Жаклина Петровић Одељење 3/1 - Провера ученичких 

компетенција 

Огледни час 8 14.10.2022. 

Енглески језик Сања Стојиловић 

 

 

Присуство: Николета 

Николић, Александра 

Илић, Сања Павловић 

Огледни час Огледни час 8 

 

 

2 

18.10.2022. 

Дисиминација 

Еразмус пројекта 

за Кипар 

Николета Николић Дисиминација Еразмус пројекта за 

Кипар 

  децембар 2022. 

Агенцијско и Сања Петковић Маркетинг информациони систем и Огледни час 8 06.12.2022. 
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хотелијерско 

пословање - 

одељење 4/2  

 

 

Присуство: Мима 

Златковић, Сања 

Павловић, Марко 

Миловановић 

обрада фотографија за потребе 

промоције туристичких аранжмана. 

Пословна 

информатика - 

Рачунарство и 

информатика 

Сања Петковић, Марко 

Миловановић 

 

Присутна: Сања 

Павловић 

 Корелација - 

Угледни час 

8 14.12.2022. 

„Финансијско-

рачуноводствена 

обука“ – 

корелација  2/1 

Марко Миловановић, 

Оливера Стошић 

 Корелација  30.11.2022. 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање - 

одељење 2/2 

Марија Илић, Сања 

Петковић 

 Огледни час  09.09.2022. 

Конференција 

пројекта Примена 

ИКТ алата у 

КВИС, 

Унапређење 

дигиталних 

компетенцијa 

наставника, 

Превенција раног 

осипања ученика 

– превентивне 

стратегије“ 

Сања Петковић    25.12.2022. 

Психологија 

Огледни час у 2-3 

 

Лидија Стојковић  Огледни час  17.11.2022. 

Типови 

комуникације- 

Асертивна 

комуникација 

Оливера Стошић 

 

Присутни: Биљана 

Ранчић, Драгана 

Пауновић, Невенка 

Милосављевић, 

Мирјана Рашковић, 

Драгана 

Љубисављевић, 

Млађан Станковић, 

Далибор Денчић, 

Лидија Марковић, 

Горан Станисављевић, 

Горица Лакић, 

Асертивна комуникација  8 

 

2 

20.10.2022. 
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Оливера Стошић 

Практикум из 

Куварства за 

другу годину 

средњих стручних 

школа- 

презентација 

аутора Млађана 

Станковића и 

Светлане 

Марковић 

Млађан Станковић и 

Светлана Марковић 

 

Присутни: Биљана 

Ранчић, Драгана 

Пауновић, Невенка 

Милосављевић, 

Мирјана Рашковић, 

Драгана 

Љубисављевић, 

Млађан Станковић, 

Далибор Денчић, 

Горан Станисављевић, 

Горица Лакић, Сања 

Павловић, Славица 

Филиповић-Лазић 

   02.12.2022. 

 

 

 

Б) ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Наставни 

предмет 

Предметни 

наставник 

Наставна јединица/ 

Назив интерног 

усавршања 

Облик 

усавршавања 

Број 

бодова 

Датум и место 

реализације 

Маркетинг  Марко Миловановић 

и Оливера Стошић 

 

 

Присуство: Сузана 

Дамјановић, Ивана 

Миловановић 

 

 

Угледни час- 

„Маркетинг 

информациони 

систем и маркетинг 

микс“ 

 

 8 

 

2 

 

 

17.11.2022. 

Радионица - 

Примена ИКТ 

алата у 

настави 

Марко Миловановић, 

Оливера Стошић, 

Сања Петковић 

 

 

 

Присуство: Весна 

Коларевић, Светлана 

Ковачевић, Сања 

Петковић, Невенка 

Милосављевић, 

Млађан Станковић, 

Радионица - 

Примена ИКТ алата 

у настави 

 

 8 

 

 

 

 

2 

 

 

28.12.2022. 
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Мирјана Рашковић, 

Горан Станисављевић, 

Горица Лакић, 

Александра Шиљић, 

Мима Златковић, 

Ивана Миловановић, 

Јелена Михајловић, 

Марија Миланов 

Куварство Невенка 

Милосављевић и 

Млађан Станковић 

 

 

 

Присуство: Весна 

Миливојевић, Сања 

Павловић, Славица 

Филиповић-Лазић, 

Далибор Денчић, 

Ивана Миловановић, 

Мирјана Рашковић, 

Горан Станисављевић, 

Биљана Ранчић, 

Драгана 

Љубисављевић 

“Топла предјела 

крооз  српску 

гастрономију”-

угледни час 

куварства 

 

Угледни час  28.11.2022. 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Жаклина Петровић Одељење 1/2- 

Пословна 

дотераност 

 

Присуство: Светлана 

Ковачеви, Јелена 

Михајловић, Ивана 

Миловановић 

 8 

 

 

2 

29.09.2022. 

Финансијско 

рачуноводств

ена обука 

 

Жаклина Петровић Одељење 3/1 - 

Провера ученичких 

компетенција 

 8 14.10.2022. 

Енглески 

језик 

 

 

 

Присуство: Николета 

Николић 

Огледни час   

 

 

2 

новембар 

2022. 

Дисиминација 

Еразмус 

пројекта за 

Кипар 

Николета Николић Дисиминација 

Еразмус пројекта за 

Кипар 

  децембар 

2022. 

Агенцијско и 

хотелијерско 

Сања Петковић 

 

Маркетинг 

информациони 

Огледни час 8 06.12.2022. 
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пословање - 

одељење 4/2  

 

Присуство: Мима 

Златковић, Сања 

Павловић, Марко 

Миловановић 

систем и обрада 

фотографија за 

потребе промоције 

туристичких 

аранжмана. 

Пословна 

информатика 

- 

Рачунарство 

и 

информатик

а 

Сања Петковић, 

Марко Миловановић 

 

Присутна: Сања 

Павловић 

 Корелација - 

Угледни час 

8 14.12.2022. 

„Финансијск

о-

рачуноводст

вена обука“ – 

корелација  

2/1 

Марко Миловановић, 

Оливера Стошић 

   30.11.2022. 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање - 

одељење 2/2 

Марија Илић, Сања 

Петковић 

 Огледни час  09.09.2022. 

Конференциј

а пројекта 

Примена 

ИКТ алата у 

КВИС, 

Унапређење 

дигиталних 

компетенциј

a 

наставника, 

Превенција 

раног 

осипања 

ученика – 

превентивне 

стратегије“ 

Сања Петковић    25.12.2022. 

Психологија 

Огледни час у 

2-3 

 

Лидија Стојковић  Огледни час  17.11.2022. 

Типови 

комуникације

- Асертивна 

комуникација 

Оливера Стошић 

 

Присутни: Биљана 

Ранчић, Драгана 

Пауновић, Невенка 

Милосављевић, 

Асертивна 

комуникација 

 8 

 

2 

20.10.2022. 
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Мирјана Рашковић, 

Драгана 

Љубисављевић, 

Млађан Станковић, 

Далибор Денчић, 

Лидија Марковић, 

Горан Станисављевић, 

Горица Лакић, 

Оливера Стошић 

Практикум из 

Куварства за 

другу годину 

средњих 

стручних 

школа- 

презентација 

аутора 

Млађана 

Станковића и 

Светлане 

Марковић 

Млађан Станковић и 

Светлана Марковић 

 

Присутни: Биљана 

Ранчић, Драгана 

Пауновић, Невенка 

Милосављевић, 

Мирјана Рашковић, 

Драгана 

Љубисављевић, 

Млађан Станковић, 

Далибор Денчић, 

Горан Станисављевић, 

Горица Лакић, Сања 

Павловић, Славица 

Филиповић-Лазић 

   02.12.2022. 

 

Укупно су одржана 10 огледна и угледна часа и корелације  у 1. полугодишту школске 

2022/23. године. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

Директор школе 

_____________________ 

                                                                                                                                                                                  

Александра Илић             
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