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1.  УВОД 

                  
                Економско-трговинска школа у Параћину настала је 1955. год. Њен првобитни 

назив био је Школски центар за стручно и економско образовање, а образовала је кадрове 

за књиговодствене, комерцијалне и административне послове,  КВ  и  ВКВ  кадрове за 

потребе трговине. Касније, Центар је школовао и кадрове из области угоститељства. 

               Решењем Министарства РС, утврђено је да су испуњени прописани услови у 

погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и 

стручних сарадника у радном односу на одређено време и довољног броја ученика да 

Економско-трговинска школа у Параћину остварује наставне планове и програме за 

подручје рада економија,право, администрација и  трговина, туризам и угоститељство. 

     

               
 

НАЗИВ ШКОЛЕ:  Економско-трговинска школа 

СЕДИШТЕ ШКОЛЕ:  Параћин,  Др. 

Драгољуба Јовановића бр. 2 

         Тел: 035/ 563-170 

 e-mail: ekonomskaparacin@gmail.rs 
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2. САРАДЊА СА ИНПСЕКЦИЈСКИМ ОРГАНИМА И ШКОЛСКОМ 

УПРАВОМ 

 

 

10.12.21. просветна инспекторка Тијана Богдановић је извршила проверу поступка  

изборадва нова члана за Школски одбор из реда родитеља. Нови чланови су бирани јер 

су у међувремену два ученика завршила средњу школу па је њиховим родитељима, 

члановима Школског одбора, престао правни основ за чланове у Школском одбору. 

Добилисмозаписник о инспекцијскомнадзорудајепроцедура у реду. 

 

15.08.22. са начелником Школске управе је, као и сваког августа, одржан састанак у 

сали Поморавск огокруга у Јагодини, вези са припремом за почетак нове школске 

године. Састанку је присуствовао директор школе. Разматране су следеће теме: број 

одељења, ученика, потребе и вишкови међу запосленима, измене у броју одељења, 

разно. 

 

       25.08.2022. год. Са Полицијском управом у Јагодини одржан је састанак поводом   

активности Агенције за безбедност саобраћаја за децу 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ У ШК. 

2021/2022. 

15. септембра 2021. године, на дан пробоја Солунског фронта, обележили смо Дан српског 

јединства, слободе и националне заставе. Истакли смо заставу Републике Србије и тиме 

показали поштовање према застави као једном најзначајнијих елемената државности. 

Одржан је састанак са Филипом Грујићем из ДДОР осигурања. Састанак је имао циљ да 

за наше ученике обезбедимо квалитетнију организацију практичне наставе и 

професионалне праксе. 

Обележавање Дана примирја у Првом светском рату. На иницијативу Ученичког 

парламента школе, обележили смо унапред овај датум изложбом ученичких радова, коју 

смо симболично назвали Дан примирја – почетак мира. Наталијина рамонда, руке 

помирења, голубица са маслиновом гранчицом у кљуну и други препознатљиви мотиви о 

рату и миру, маштовито укомпоновани у ликовним и литерарним радовима ученика, 

позивали су посетиоце да застану и одају почаст онима у чије име говоримо и чије животе, 

рано прекинуте, живимо. 

 

Важна активност у овом периоду јесте промена начина представљања школе основцима 

завршних разреда. Угостили смо уживо ученике свих основних школа из града и основне 

школе из Сикирице. Ученици су били задовољни промоцијом, што је на крају дало добар 

резултат на упису у нову школску годину. 

Дан сећања на НАТО агресију. Ученици и наставници ЕТШ и ове године часове историје, 

грађанског васпитања и верске наставе посветили сећању на страдање и невине жртве. 
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Још једном смо освестили чињеницу да се против пропаганде и ратнохушкачких идеја 

једино можемо борити човекољубљем и слободарским васпитањем, као и образовањем, 

знањем, поштовањем традиције и породице. 

Посета Изложби слика и цртежа Милене Павловић Барили. Ученици наше школе 

посетили су Изложбу слика и цртежа Милене Павловић Барили која је представљена у 

Завичајном музеју. Ученике је са њеним стваралаштвом упознао Стефан Јовичић, 

дипломирани сликар. 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

Извештај о сарадњи са привредним друштвима 2021/2022 

 

                    Наша школа годинама остварује интезивну сарадњу са многим привредним 

друштвима. Ученици обављају практичну наставу,наставу у блоку и професионалну 

праксу у различитим превредним друштвима у зависности од образовног профила. 

Привредна друштва излазе у сусрет и обучавају наше ђаке,који стичу практично искуство. 

Увек када имамо прилике ,наша школа се захвали свим организацијама које нам излазе у 

сусрет. С обзиром на постојећу епидемиолошку ситуацију,школске 2021/2022.године 

ученици су  блок наставу,практичну наставу и професионалну праксу обављали у 

привредним друштвима и угоститељским објектима..Сва привредна друштва су пружила 

подршку наставницима и дала инструкције за спровођење праксе. Ученици су успешно 

добили потребно практично знање. 

Списак послодавца који су пружили подршку Економско-трговинској школи су: 
1.ПД "МАГНУМ" 

2."ЕУРО - ЛИН" д.о.о. 

3.АД "ПАРАЋИНКА"       

4.ВОДОВОД 

5.ОПШТА БОЛНИЦА  Параћин 

6.ПД "БАХУС" 

7.Пословни систем "МИХАЈЛОВИЋ" 

8.РАД  ММ   Књиговодствена агенција 

9.СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА – СФС 

10.СТР "ЈАНКОВИЋ" Поповац 

11.HIGI  EXTRA     Параћин  

12."РM"  СТУБИЦА 

13."ROFIKS'' ПОПОВАЦ 

14."ПОЛЕТ" Параћин 

15. "ЦЕНТАР МИКИ" Књиговодствена 

агенција  Ћуприја 

16. ПД "МАГНУМ" 

17. Ефикс ауто центар 

18. Ауто школа "Старт" 

19. "Белица" 

20. ДДОР Нови Сад     Локална 

канцеларија Параћин 

21. Сјај - Кочинац"         Технички преглед 

22. WIENER STADTISCHE  

23. Дунав Параћин 

24. OTP БАНКА  

25. Eurobank 

26. Директна банка 

27. Лили дрогерија 

28.ДМ дрогерија маркет 

29.Златни делишес 

30.Маркет Јагодњак 

31.Sport one 

32.Maxi 

33.Milenkovic DOO 

34.Tехнокомерц 

35.Гвожђара „Звезда“ 

36.“Фреш“ кућна хемија 

37.Сан Грего 

38.Металац 

39.Милојевић промет Доо 
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40.Икарус 

42.ТП Валога 

43.Хотел Петрус 

44.Централ кафе 

45.Ресторан Михајловић 

46.“Апис“ пицерија 

47.Експрес ресторан „Делишес“ 

48.“Плава лагуна „сплав Ћуприја 

49.“Зар“ресторан Ћуприја 

50.“Кафана на брду“ 

52.“Панорама“ 

53“.Европа“ Појате 

54.“Парк“ ресторан 

55.“035“ресторан 

56.“Кућа пива“ 

57.“Милошев конак“ Кафана 

58.СулБишко“кафана 

59.Културни центар 

60.“Марија травел“туристичка агенција 

61.“С травел“туристичка агенција 

62.“Fun travel“туристичка агенција 

63.Туристичка организација Параћин 

64.“Сјај“туристичка агенција 

65.“Еуропа турс“туристичка агенција 

66. У.Р „Плато“ 

           

Ове године смо остварили успешну сарадњу и са високообразовним установама,које смо 

успешно посетили ,које су нам пружиле низ корисних стручних предавања и које су нам 

обећале даљу сарадњу. То су :Економски факултет Ниш,Универзитет Сингидунум Ниш, 

МЕФ Београд и Висока школа модерног биниса Београд.Остварили смо сарадњу и са 

ДДОР осигурањем које је одржало предавање у нашој школи. 

         Надамо се успешној сарадњи и у наредном периоду. 

 

 

Организатор практичне наставе 

Сандра Богдановић 
 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

5.1. Извештај о раду Наставничког већа 

 

Седнице Наставничког већа са тачкама дневног реда: 

31.08.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

31.08.2022 2. Доношење одлуке о усвајању листе уџбеника за 2022/23. 

31.08.2022 3. Информације о распореду учионица, родитељском састанку и  1. 

разредном часу. 

31.08.2022 4. Анализа успеха на крају школске 2021/22. 

31.08.2022 5. Усвајање распореда за 2022/23. 

31.08.2022 6. Текућа питања 

17.08.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

17.08.2022 2. Информације о активностима у школи током одмора 
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17.08.2022 3. Информације о подели часова и технолошким вишковима 

17.08.2022 4. Организациона шема тимова за школску 22/23. годину 

17.08.2022 5. Припрема за Годишњи план рада и Извештаја о раду 

17.08.2022 6. Утврђивање предлога Школског програма за период од 2022. до 2026. 

године 

17.08.2022 7. Анализа успеха након завршетка наставе у јуну. 

17.08.2022 6. Текућа питања 

29.06.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

29.06.2022 2. Извештај о резултатима на  матурским и завршним испитима 

29.06.2022 3. Проглашење најбоље одељењске заједнице за школску 2020/21. 

29.06.2022 4. Текућа питања 

16.06.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

16.06.2022 2. Верификација резултата на  матурским и завршним испитима 

16.06.2022 3. Одлука о проглашењу носилаца Вукове дипломе 

16.06.2022 4. Избор ученика генерације 

16.06.2022 5. Ослобађање ученика  наставе физичког васпитања 

16.06.2022 6. Текућа питања 

14.04.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

14.04.2022 2. Анализа успеха ученика на III тромесечју 

14.04.2022 3. Ослобађање ученика од наставе физичког васпитања 

14.04.2022 4. Информације са републичких такмичења 

14.04.2022 5. Резултати пилотирања државне матуре 

14.04.2022 6. Припрема матурских и завршних испита 

14.04.2022 7. Упис у средње школе 

14.04.2022 8. Бодовање запослених 

14.04.2022 9. Текућа питања 

09.02.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

09.02.2022 2. Усвајање распореда писмених провера знања ученика у другом 

полугодишту 

09.02.2022 3. Информације о новом интерном документу о вредновању сталног 

стручног усавршавања  

09.02.2022 4. Ослобађање ученика од наставе физичког васпитања 

09.02.2022 5. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта 
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5.2.  Извештај о раду одељењских већа 

      Одељењска већа  разматрају и решавају сва питања везана за извођење образовно-

васпитног рада, као и питања од интереса за одељења. Садржај рада је реализован на 

седницама већа којима председава руководилац – одељењски старешина. Одељењска већа  

су одржавала на  редовним седницама.  Део седница је одржаван редовно у школи, а део 

путем онлајн састанака. У појединим одељењима одржани су ванредни састанци. 

      О реализацији планираних активности/тема одељењских већа води се евиденција кроз 

записнике у Књигама евиденције образовно васпитног рада за свако одељење посебно. 

 

5.3. Извештај о  раду Педагошког колегијума 

Састанци Педагошког колегијума са тачкама дневног реда: 

18.07.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
18.07.2022 2. Анализа уписа у школску 2022/23. годину 
18.07.2022 3. Разматрање листе изборних предмета 
11.05.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
11.05.2022 2. Припрема за прелиминарну поделу часова 
11.05.2022 3. Договор око покретања процедуре бодовања 
11.05.2022 4. Организација матурског и завршног испита 
11.05.2022 5. Текућа питања (измена правилника, матура, излет, екскурзија) 
08.02.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице 
08.02.2022 2. Усвајање документа о вредновању сталног стручног усавршавања у 

установи 
08.02.2022 3. Организација пробне матуре 
08.02.2022 4. Организација матурског и завршног испита 
08.02.2022 5. Организација прославе матурске вечери 
08.02.2022 5. Текућа питања (распоред писмених провера) 

 

5.4.  Извештаји о  раду стручних већа 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће 

посебно. 

У школи постоји 7 стручних већа: 

1. Стручно веће друштвених наука 

2. Стручно веће природних наука 

3. Стручно веће српског језика и књижевности 

4. Стручно веће страних језика 

5. Стручно веће  економске групе предмета 

6. Стручно веће  рачуноводства и обуке у бироу 

7. Стручно веће туристичке и угоститељске групе предмета 
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5.4.1. Извештај о раду Стручног већа друштвених наука 

 Извештај о раду тима: СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Руководилац: Сузана Милошевић 

 

 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ 

нереализованих 

активности – уз 

навођење разлога 

Оцена остварених 

активности (за сваку 

активност посебно 

Предлози за побољшање 

Усвојен је Годишњи  

програм рада за 2021/22. 

годину. 

  

Успешно остварена активност. 

Уколико се укаже потреба, ревидираће 

се програм. 

Потребно је остварити већу саредњу са 

осталим тимовима, при планирању 

активности. 

Утврђен је предлог 

прелиминарне поделе 

часова, а након уписа 

ученика првог разреда и 

предлог коначне поделе 

часова на чланове овог 

тима. Предлози су 

прослеђени директору. 

 

  

Планиране активности 

остварене су у потпуности. 

 

Извршен је избор 

уџбеника, приручника и 

друге литературе, 

неопходне за 

реализацију наставе. 

Утврђена је потреба за 

набавком нових 

наставних средстава. 

  

Успешно остварена активност. 

 

Потребна је већа сарадња тимова при 

избору литературе, потребне за 

реализацију наставе. 

На почетку школске  Успешно остварена активност.  
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године, чланови већа су 

израдили план тестова и 

контролних вежби. 

Остварена је сарадња са 

осталим стручним 

већима школе, у циљу 

координације и 

корелације предмета.  

 

 Успешно реализована 

активност. 

Интезивирати међусобну сарадњу 

стручних већа. Одржавање 

заједничких састанака доприноси 

подизању квалитета наставе и 

олакшава реализацију наставних 

планова. 

Стручно веће је радило 

на уједначавању 

критеријума оцењивања 

и развијању различитих 

модела и техника 

оцењивања.  

 Успешно се радило на 

уједначавању критеријума 

оцењивања, што се види по 

закљученим оценама. Није 

било притужби, а ни 

званичних приговора. 

Прилично се радило и на 

развијању различитих модела 

и техника оцењивања из 

појединих предмета. 

 

Усвајање различитих модела и техника 

оцењивања , од стране већег броја 

чланова тима. Интензивирати 

међусобну сарадњу. 

Анализа успеха ученика 

из свих предмета вршена 

након сваког 

класификационог 

периода, а са циљем 

побољшања успеха 

ученика. 

Анализа матурских 

испита. 

 

 Солидно реализована 

активност. Након сваког 

класификационог периода 

вршили смо анализу успеха 

ученика. Активности у другом 

полугодишту, обављале су се 

онлајн, због епидемиолошке 

ситуације. Чланови већа су 

активно учествовали  у раду.  

Извршена анализа матурских 

испита. 

 

Дискусија на састанку тима, уз 

заузимање ставова и усвајање 

закључака. Анимирање родитеља и 

подстицање сарадње у циљу 

побољшања успеха ученика. 

Припрема ученика за    
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такмичење. 

 

 

 

Припрема ученика за 

матуру. 

 

Солидно реализована 

активност 

 

 

 

Успешно реализована 

активност од стране, проф. 

историје уметности, 

Мирославе Иванковић и 

професора географије Јовице 

Јевтића 

 

 

 

 

Ученике анимирати за одржавање 

припремне наставе која би се одржала 

почетком другог полугодишта. 

Чланови тима 

предложили су семинаре 

који су неопходни за 

стручно и методичко 

усавршавање и 

образовање наставника 

 

Делимично 

реализована 

активност због 

техничких, 

организационих 

проблема и актуелне 

епидемиолошке 

ситуације 

(комбинована настава)  

 

 

Чланови већа који су похађали 

семинаре, информисали су 

чланове о сазнањима стеченим 

на обукама. 

Утврдити механизам контроле 

примене стечених знања на 

семинарима. 

Омогућити свим члановима тима 

стручно усавршавање. 

 

Тим је разматрао стручна 

питања васпитно-

образовног рада. 

Констатовано је да би 

извођење наставе 

грађанског васпитања 

било успешније уз 

кабинет где би се 

реализовала настава.   

 

 Успешно реализована 

активност.  

 

Питање извођења кабинетске 

наставе није разматрано због 

епидемије. 
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Остварена је 

комуникација и сарадња 

са представницима локал 

не самоуправе и 

васпитно-образовним 

установама и 

удружењима грађана. 

 Успешна сарадња са 

Завичајним музејем у 

организацији наставника 

историје. 

Изложба ликовних радова 

ученика поводом Дана 

општине – активност 

оргнизовала Мирослава 

Иванковић, наставник ликовне 

културе. 

 

 

 

Укључивање родитеља у 

школске активности, 

израда плана укључивања 

родитеља, стручњака 

одређених област. 

 

 

Активност није 

успешно реализована, 

због организационих 

проблема. 

 Анимирати родитеље. Укључити већи 

број чланова већа у ову активност. 

 

 

Реализација ваннаставних 

активности у циљу 

подстицања 

индивидуалних 

склоности, интересовања,  

неговања другарства, 

правилног коришћења 

слободног времена 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

Успешно реализована 

активност 

 

 

 

 

 

 

Укључити већи број одељења и 

ученика. Интезивирати сарадњу са 

координатором за ваннаставне 

активности. 
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Примена савремених 

метода и облика рада. 

 

 

 

Активност успешно 

реализована. 

 

 

  

Као пример добре праксе, овакав начин 

рада примењивати у настави 

Подстицати међупредметну повезаност 

и сарадњу са осталим стручним већима  

 

Стручно веће је одржало 

седам  састанака.  

 

 

 

 

Организација 

прославешколске славе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно реализована 

активност 

 Сви чланови су активно 

учествовали у раду и дали свој 

пун допринос. Одржан је мањи 

број састанака, али су сви 

чланови били у сталној 

интернет вези. 

 

 

 

 

Сви чланови већа су 

учествовали у организацији 

прославе.  

 

. 
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5.4.2. Извештај о раду Стручног већа природних  наука 

  

Извештај о раду тима: Природних наука Руководилац: Јасна Милојковић 

                                      за школску 2021./2022. годину 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ нереализованих 

активности – уз навођење разлога 

Оцена остварених активности    

(за сваку активност посебно) 

Предлози за 

побољшање 

 

Настава је у потпуности  

реализована. 

   

Добра.Сви наставници овог Тима 

су се трудили да успешно  реализују 

наставне јединице према посебном 

Наставном плану и програму , уз 

мале корекције, који примењују 

средње школе на територији 

Републике Србије у школској 

2021./2022., по препоруци ЗУОВ-а. 

Настава је реализована по посебном 

програму; најпре настава по 

комбинованом моделу, а у једном 

периоду (у време ванредне ситуације) 

као настава на даљину. О 

успешности наставе говоре просечне 

оцене. 

 

 

Реализовани су часови 

додатне и допунске 

наставе. 

 

 

 

 

 

 

 Добра. Наставници су реализовали 

часове додатне наставе у одељењима 

у којима је било заинтересованих 

ученика за продубљивање и 

проширивање знања.  

Допунска настава реализована је у 

одељењима у којима је требало 

помоћи ученицима у савладавању 

градива. Резултати рада видљиви су у 

добрим оценама . 
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Ваннаставне активности 

су делимично 

реализоване 

 

         Посета традиционалном 

републичком зимском семинару за 

наставнике и професоре математике 

и информатике који организује 

Друштво математичара Србије 

одржаног јануара 2022.   у Београду  

није реализована јер није било пара.  

 

 

 

 

Републичкo такмичењe из пословне 

информатике  je одржано, али  наши 

ученици нису учествовали.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Републичкo такмичењe из 

математике, одржано у Правно-

пословној школи у Нишу  је посећено 

од стране наших ученика. 

 Спортска такмичења су била 

редовно посећена, од стране наших 

ученика, са запаженим резултатима. 

 

 

 

 

Подизање квалитета 

наставе, корелација са 

другим предметима и 

усаглашавање 

критеријума оцењивања 

  

Висока. На састанцима Тима 

разговара се о константном подизању 

кавалитета наставе, евентуалним 

проблемима и њиховом 

превазилажењу, оцењивању.На крају 

сваког класификационог периода, 

анализира се успех и дају предлози за 

побољшање.  Корелација са другим 

предметима остварује се кроз 

консултације са колегама и кроз 

употребу литературе. Наставници су 

усагласили критеријуме оцењивања, 

што је резултирало приближно истим 

просечним оценама из истог 

предмета . 
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Број реализованих 

састанака 

 

 

 

 

 

 

 

 Ове школске године је одржано 3 

састанка Стручног већа природних 

наука. Посећеност састанцима је 

релативна . 

Није лоша, пошто неки чланови већа 

раде и у другим школама. 

 

 

Број реализованих 

угледних часова 

. 

 

 

 

Ове школске године реализован је 

један угледни час . Колега Горан 

Динић је одржао угледни час : И ово 

је алгоритам као и обуку за колеге на 

дигитрону CASIO. 

 

 

 

 

 Извештај са Републичког такмичења економских школа  

                 из математике за школску  2021./2022.год. 

 

Републичко такмичење економских школа је ове  године одржано 8./9. априла 2022. године  у Правно-пословној школи у 

Нишу. Ученици наше школе    екипно нису рангирани јер екипа није била потпуна. 

 

Појединачно резултати су следећи: 

 

1.разред : Невена Милетић 11 освојила  9.место (ментор Драгана Милојевић) 

2.разред :Никола Костић 21 освојио 7.место(ментор Јасна Милојковић) 

4.разред:Софија Богојевић 41 освојила 18.место (ментор Јасна Милојковић) 
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5.4.3. Извештај о раду Стручног већа српског језика и књижевности 

 

Извештај о раду  Стручног 

већа: 

Српски језик и књижевност Руководилац: Валентина 

Богдановић 

                                                          Школска година 2021/2022. 

 

Приказ 

реализованих 

активности 

Приказ 

нереализованих 

активности – уз 

навођење разлога 

Оцена остварених активности (за сваку 

активност посебно 
Предлози за побољшање 

Настава је  

реализована. 

  Сви наставници овог Већа успешно су 

реализовали наставне јединице према 

Наставном плану и програму уз сажимање 

градива у обиму који је предложило 

Министарство. Настава је у почетку 

одржавана по комбинованом моделу, при 

чему се користила платформа Гугл учионица. 

Осетан је благи пад у успеху који је резултат 

модела рада у овој школској години. 

Комбинована настава није пријала 

ученицима. Интересовање за учење и 

напредак знатно је мање него у нормалним 

условима рада. Поједини ученици нису ни 

имали адекватне услове за онлајн наставу, 

због техничких проблема и материјалног 

стања. Имајући у виду околности, матурски 

испит је био веома успешан уз мало нижу 

просечну оцену у односу на раније године. 

 

Снежана Даниловић Милутиновић и 

Валентина Богдановић у сарадњи са 

Ученичким парламентом, одржале су онлајн 

Актуелна 

епидемиолошка 

ситуација наметнула је 

другачији начин рада 

коме је требало да се 

прилагоде и наставници 

и ученици. Изненадни 

преласци на онлајн 

наставу, скраћивање 

полугодишта, сажимање 

градива утицали су на 

квалитет наставе и 

негативно се одразили на 

мотивацију ученика. 

Овакав начин рада сам 

по себи није добар и не 

даје добре резултате, па 

га није могуће ни 

побољшати. Осетио се 

знатан напредак када се 

кренуло са редовном 

наставом. У почетку 
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угледни час Виртуелна екскурзија Српски 

средњовековни манастири. Час је постављен 

у посебној Гугл учионици (од 11. 2. до 23. 2. 

2022.). 

ученици су били под 

притиском, јер су се 

одвикли од константног 

рада, али брзо су се 

уходали. Међутим, дуг 

период онлајн наставе 

оставио је озбиљне 

последице. Првенствено 

се односе на радне 

навике и пропуштено 

градиво. 

Реализовани су 

часови додатне и 

допунске наставе  

 Часови допунске и додатне реаљлизовани су 

по потреби. Проблем је што ученици слабо 

долазе на ове часове, а неопходни су за 

додатну подршку у учењу. 

Допунска настава је 

неопходна, јер има 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у раду. 

Посета 

Традиционалном 

републичком 

зимском семинару за 

наставнике и 

професоре српског 

језика и 

књижевности у 

Београду. 

 

 

Ваннаставне и/или    

(пригодне) 

активности  

 Ове године није било посете Републичком 

зимском семинару због недостатка средстава 

у буџету.  

Подаци о осталимобукама налазе се у 

досијеима наставника. 

 

Планирано је Књижевно вече поводом 

шездесетогодишњице Нобелове награде И. 

Андрића. Књижевно вече су организовале 

Снежана Даниловић Милутиновић, Ирена 

Соколовић и Валентина Богдановић, а 

учествовао је колега Дејан Стефановић. Све 

припреме су урађене, ученици извежбали 

своје задатке, али због недостатка термина у 

Културном центру и епидемиолошке 

ситуације стално је одлагано и није одржано. 

Остали подаци о ваннаставним активностима 
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налазе се у евиденцији Тима за ваннаставне 

активности. 

Такмичења и смотре 

(Књижевна 

олимпијада, 

Општинска смотра 

рецитатора и 

Такмичење из 

српског језика и 

језичке културе) 

 На Општинском такмичењу из Српског 

језика и језичке културе учествовале су 

ученице четвртог разреда: Милица 

Перушиновић и Андријана Божиновић 

(ментор Ирена Соколовић). Нису се 

пласирале на следећи ниво такмичења. 

На Општинском такмичењу Књижевна 

олимпијада учествовале су ученице четвртог 

разреда: Милица Перушиновић, Валентина 

Радосављевић и Андријана Божиновић 

(ментор Ирена Соколовић). Нису се 

пласирале на следећи ниво такмичења. 

Невена Милетић, трећи разред (ментор 

Валентина Богдановић) освојила је прво 

место са максималним бројем бодова. 

На Окружном такмичењу Књижевна 

олимпијада Невена Милетић, трећи разред 

(ментор Валентина Богдановић) освојила је 

треће место. Није се пласирала на 

Републичко такмичење. 

Настава по 

комбинованом моделу и 

онлај настава није 

додатно заинтересовала 

ученике за учешће на 

такмичењима. 

Учествовали су углавном 

ученици који су се и 

раније такмичили из овог 

предмета. 

 

Пројекти и 

учествовање у 

медијима 

 Ове школске године није било 

заинтересованих ученика за учешће на 

конкурсима. 

Треба додатно 

мотивисати ученике да 

учествују на конкурсима. 

Имамо много 

талентованих ученика 

који се у слободно време 

баве писањем, али нису 

заинтересовани за ову 

врсту активности. 

 

Реализација  Наставници су припремали ученике током  
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матурског испита целе школске године за матурски испит, дали 

предлог писаца и дела и саставили списак 

тема. Имајући у виду околности матурски 

испит је успешно реализован. 

Колективно 

учлањење ученика у 

Градску библиотеку 

 

  Ученици школе имају право на колективно 

учлањење у Градску библиотеку за умањену 

цену чланарине. Потребно је да најмање 10 

ученика буде на списку. Спискови су 

направљени и ученици су учлањени. Све 

средње школе раде по истом плану и 

програму, тако да се, отприлике, у исто време 

обрађују књиж. дела, па је у недостатку 

књига у Школској библиотеци ово одлично 

решење, како би се настава несметано и 

успешно одвијала. 

 

Подизање квалитета 

наставе, корелација 

са другим 

предметима и 

усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На састанцима Већа разговара се о 

константном подизању кавалитета наставе, 

евентуалним проблемима и њиховом 

превазилажењу, оцењивању, предлагању тема 

за писмене задатке... У онлајн настави 

наставници сарађују на изради наставних 

материјала, консултују се око начина 

оцењивања и начина праћења напредовања 

ученика.  

На крају сваког класификационог периода, 

анализира се успех и дају предлози за 

побољшање.   

Корелација са другим преметима остварује се 

кроз консултације са колегама и кроз 

употребу литературе из историје, географије, 

историје уметности... Због специфичности 

предмета, у односу на стручне и друге 

општеобразовне предмете, наставници су 

С обзиром на то да је 

члановима овог Већа 

основно средство за рад 

– књига, требало би 

сваке године 

проширивати 

библиотечки фонд. Ове 

године у буџету за то 

нису одобрена средства.  

Часови у школској 

библиотеци на којима су 

ученици имали прилике 

да слушају 

интерпретацију песама 

додатно мотивишу 

ученике за рад. 

Данашњим ученицима је 

пожељно као подстицај 
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усагласили критеријуме оцењивања, што је 

резултирало приближно истим просечним 

оценама. Такође, наставници подижу 

квалитет наставе и посећивањем семинара 

који нису уско стручни, али се везују за 

методику наставе. Стручно веће сарађује са 

осталим тимовима у школи.  

Посебна сарадња је остварена са Тимом за 

ваннаставне активности и Ученичким 

парламентом  

омогућити визуелни и 

акустични доживљај. 

Пожељно је да оваквих 

часова буде више. 

Кабинетска настава би то 

омогућила, јер много 

колега користи 

Медијатеку, па је теже 

уклапање у распоред 

коришћења и није 

могуће са већом групом 

радити у библиотеци.  

 
 

 

5.4.4. Извештај о раду Стручног већа страних језика 

 

Извештај о раду тима  наставника страних језика у       

школској 2021/22. 

   Председник:  Радичевић Тамара 

 

 
Приказ 

реализованих 

активности 

Приказ 

нереализованих 

активности – 

уз навођење 

разлога 

Оцена остварених активности (за сваку активност посебно Предлози за 

побољшање 

Усвојен је Годишњи 

програм рада за 

2021/22. годину; 

утврђена је подела 

часова наставника 

овог тима и 

 Након усвајања поделе часова, усвојени предлог је предат управи 

школе. Због пандемије вируса ковид 19,  наставници и ученици су 

прешли на комбиновани тип наставе, који је подразумевао да 

половина ученика иде у школу једне недеље, док друга половина 

добија наставни материјал онлајн. Затим је у једном периоду 

настава била само онлајн, а када се епидемијска ситуација 
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одржани су сви 

часови у школској 

години  

побољшала, ученици су кренули редовно да иду у школу. Било је 

доста изазова што се тиче прошле школске године. Наставници су 

се суочавали са разним проблемима, али су успевали да их 

решавају и да одрже квалитет наставе. Сви наставници су 

одржали часове по плану и програму. 

Усвојен је план 

одржавања 

писмених провера 

(диктата, тесова и 

писмених задатака); 

поштује се 

правилник о 

оцењивању; 

одржава се квалитет 

наставе  

 Што се тиче писмених задатака, неки су могли да се реализују у 

школи, док су неки реализовани онлајн, када је морало да се пређе 

на тај тип наставе због погоршане епидемиолошке ситуације у 

том моменту.Активности су успешно реализоване, План за израду 

тестова и писмених задатака је изложен на табли у холу школе 

тако да сви ученици унапред знају распоред одржавања истих. 

Такође је план предат и у електронској форми у есДневнику. 

Ученици су такође упознати са правилником о оцењивању, тако 

да није било проблема у вези са тим. 

Похвала свим 

наставницима 

који одржавају 

висок квалитет 

наставе и поред 

проблема са 

којима су се 

суочавали 

протекле године. 

Подстицање 

ученика 

разноврсним 

стратегијама учења 

и занимљивим 

радом на часу, како 

би што боље 

усвајали знање 

 Пошто је настава већим делом била онлајн, требало је више 

напора и времена да се ученици подстакну на такав вид наставе. 

Мислим да су наставници страних језика успели да разним 

активностима учине своје онлајн часове занимљивим и 

приступачним својим ученицима. Високом оценом би 

окарактерисали овај аспект нашег рада.Пошто су наставници 

прошли обуку на семинару о дигиталној настави и доста тога 

сазнали о разним онлајн алаткама које се могу користити, то 

знање и искуство су применили у раду са ученицима. Часови су 

занимљиви, методика рада у учењу страних језика дозвољава 

маштовитост, креативност и комбиновање многих метода учења.  

Настава би 

сигурно била 

још 

занимљивија и 

креативнија када 

би постојала 

могућност 

опремања бар 

две учионице 

које би, потом, 

служиле као 

кабинети за 

стране језике.   

 

Реализовани су неки 

едукативни часови, 

као и одрећени 

угледни часови 

 Наставница Мирјана Мијатовић реализовала је два угледна часа у 

просторијама кабинета за куварство, у сарадњи са наставником 

посластичарства, Драганом Денчићем. Часови су имали за тему 

спремање колача са рецептима на енглеском језику и одржани су 

почетком јуна 2022. 

Наставници су 

се потрудили да 

часови буду 

занимљиви и 

инспиративни за 
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Наставница Маја Јочић је водила ученике одељења 3-

3(туристички техничар) у Београд, где је одржан едукативни час 

~Холокауст на старом сајмишту, коме су присуствовали и 

јеврејска заједница Хаверн, где је одржано предавање о страдању 

Јевреја, Срба и осталих народа у периоду другог светског рата. 

Такође су у просторијама наше школе одржана два едукативна 

часа на тему `Дискриминација и толеранција` и ` Холокауст`, 

којима су присуствовали ученици 3-3. 

Наставница Душица Љубеновић  је у априлу водила ученике 1-

2(комерцијалисти) у посету Завичајном музеју у Параћину на 

изложбу сликарке Милене Павловић- Барили, у сарадњи са 

наставницом историје уметности Мирославом Иванковић. Такође 

је почетком маја реализована посета споменику Стеви Писару, са 

истим одељењем, тема је била `Културно наслеђе, Француска- 

Србија. 

ученике. 

Реализован је већи 

број часова 

допунске и додатне 

наставе у оним 

одељењима и са 

оним ученицима 

којима је била 

потребна оваква 

врста подршке. 

 Наставници су одржали часове допунске и додатне наставе према 

утврђеном плану за протеклу школску годину.Наставнице 

енглеског језика Тамара Радичевић и Кристина Којић-Петровић 

су одржале ове године већи број часова додатне наставе и потом 

направиле тест и одржале школско такмичење у просторијама 

школе. Шесторо ученика је учествовало на такмичењу од којих се 

четворо  пласирало даље за окружно такмичење. Сјајан резултат 

је остварила ученица 4-1 Валентина Радосављевић, која је 

освојила 2. место на окружном такмичењу у Јагодини и пласирала 

се на републичко такмичење, на ком је освојила 9. место. Успех је 

још већи с обзиром да се такмичимо са филолошким гимназијама, 

које имају знатно већи фонд часова од стручних школа. 

На овом месту 

оставњамо 

прошлогодишњи 

коментар, тј. 

сматрамо да би 

било јако 

корисно и за нас 

и за ученике да 

постоје тестови 

и за Школско 

такмичење који 

би били 

универзални, 

односно, које би 

Друштво за 

стране језике и 

књижевности 

слало школама. 
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Све је чешћа 

појава да 

ученици који су 

уписали средњу, 

уско стручну, 

школу на крају 

школовања 

одлучују да 

упишу 

Филолошке 

факултете, што 

говори о 

квалитету 

наставе страних 

језика у нашој 

школи! Ова 

чињеница би се 

могла 

искористити у 

рекламне сврхе 

наше школе. 

Настављено је са 

коришћењем 

припремне 

просторије за рад 

Стручног већа 

 Просторија је опремљена са полицама, цд плејерима и 

материјалима који су неопходни предметним наставницима за 

извођење наставе.  

Када се сав 

припремни 

материјал 

налази на једном 

месту, посао је 

знатно олакшан.  

 

Стручно веће је у току ове школске године одржало 5 састанака, од којих су два одржана онлајн. Најчешће су 

присуствовали сви чланови Већа. 
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 5.4.5. Извештај о раду Стручног већа економиста 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМИСТА  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ 

 

Стручно веће економиста на почетку школске 2021/22 године има 16 чланова: 

 

Редни 

број 

 

Презиме и име 

 

Старешинство 

 

Лиценца 

 

Ментор 

 

Рад са 

ментором 

 

1.  Анђелић Зорица IV1 + + Радовановић 

Јелена 

2.  Тасић  

Јасмина 

- +   

3.  Јовановић Горан - +   

4.  Вељовић Драгица - +   

5.  Станковић Јелена - +   

6.  Драгановић 

Александар 

(замена: Ивана 

Јанковић) 

 

 

- 

 

 

+ 

  

7.  Драгомировић Срђана 

(замена: Радовановић 

Јелена) 

 

- 

 

+ 

  

8.  Јовановић Бојан  II1 +  Милошевић 

Марија 

9.  Богдановић 

Сандра 

   - +   

10.  Браловић Александар II3 +   

11.  Младеновић Сања II2 +   

12.  Јаковљевић 

Маја 

(замена: Нешковић 

Марија) 

 

- 

 

+ 

  

13.  Милосављевић  

Јелена 

(замена: Милошевић 

Марија) 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 

 

14.  Бегуш Снежана - +   

15.  Милојевић Горан - +   
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16.  Илић Милоранка III4 -   

 

На првом састанку Стручног већа економиста (септембар 2021.год.) изабран је 

председник – Зорица Анђелић. У септембру је усвојен план рада Стручног већа за 

школску 2021/22 годину, а који је и реализован. Направљен је и усвојен план рада 

Стручног већа и достављен управи школе.  

У складу са предлогом из претходне године, комуникација између чланова већа, припреме 

за веће, обавештења, достављају се и у електронској форми, а што је потпуно изводљиво, 

и постало неопходно у условима пандемије COVID 19. 

Извршен је избор уџбеника и дата препорука Наставничком већу за набавку, као и избор 

стручне литературе, часописа.  

Организатор практичне наставе Богдановић Сандра и Милојевић Горан, обезбедили су 

уговоре са предузећима у којима се обављала блок настава и Практична настава, и 

извршили распоређивање ученика. Богдановић Сандра израдила је распоред блок наставе. 

Разматрана је могућност и прикупљени су предлози за стручно и методско усавршавање 

наставника, и достављени директору школе. Дефинисан је распоред допунске и додатне 

наставе, као и распоред тестова. Утврђена је корелација између предмета. 

Исказане су потребе за наставним средствима, материјалом, стручном литературом, ради 

израде финансијског плана, и достављене у писаном облику директору школе. 

У новембру су наставници упућени да онлине одрађују семинаре ради стручног 

усавршавања. Разговарало се о разради критеријума оцењивања, уједначавању 

критеријума оцењивања, развијању различитих модела и техника оцењивања. 

У децембру је одржан састанак са тачком дневног реда: уписна политика. Стручно веће се 

изјаснило за упис Финансијског администратора, Комерцијалисте, Туристичко-

хотелијерског техничара, Кувар-конобар (конбиновано) и Трговац-Посластичар 

(конбиновано) – трећи степен.  

Потребе су достављене у писменој форми директору школе.  

У јануару се веће бавило анализом успеха ученика на полугодишту и могућностима за 

његово унапређење. Разговарало се у уједначавању критеријума оцењивања и развијања 

нових техника и модела оцењивања.  

У фебруару се веће бавило припремама за матуру. Направљен је предлог и распоред 

активности свих чланова већа ради реализације матуре. 

У мају су формиране комисије за прегледање матурских испита, за дежурство. 

Разговарало се о подели часова у складу са изменама у Правилнику о степену и врстама 

образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 

у подручју рада економија, право и администрација, и подручју рада трговина, туризам и 

угоститељство. 

У јуну је по завршетку наставе, одржано Веће на којем је извршена прелиминарна подела 

часова. Недостаје норма за једног члана већа, Милојевић Горана. 

У августу је извршена коначна подела часова. Извршене су све припреме за нову школску 

годину. Направљена је листа уџбеника за школску 2022/23, дате информације потребне за 

израду глобалних и оперативних планова. Усвојен је план рада Стручног већа за наредну 

школску годину. Направљен је предлог потреба који ће бити достављен директору школе. 

Разговарало се о организацији наставе у условима евентуалне пандемије короне. 

                                                     Председник Стручног већа економиста 

Зорица Анђелић
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5.4.6. Извештај о раду Стручног већа бироа и рачуноводства 

 

Извештај о раду тима: Стручно веће Бироа и Рачуноводства Руководилац: Браловић 

Александар 

 

Приказ реализованих активности 

Приказ 

нереализован

их 

активности 

– уз навођење 

разлога 

Оцена 

остварених 

активности 

(за сваку 

активност 

посебно 

Пред

лози 

за 

побо

љша

ње 

У септембру је извршен избор уџбеника и дата препорука за набавку стручне 

литературе, часописа и предлаже наставничком већу да их усвоји. Наставници су 

предали своје оперативне и глобалне планове за предмете које ће држати ове 

године, такође дат је предлог извођења практичне наставе за профиле ФА, 

Комерцијалиста и са обзиром да у смеру ФА 4. година ученици имају три недеље 

практичне наставе у току године у првом полугодишту ученици ће ићи једну 

недељu а у другом полугодишту две недеље. Такође и ове године ће се 

реализовати практична настава за смер Службеник у банкарству и осигурању. То 

изискује веће напоре и ангажовање колега из овог Стручног већа да би се на прави 

начин организовала практична настава. Дат је предлог термина за одржавање 

допунске и додатне наставе, а у више термина дефинисана је корелација између 

предмета. 

 Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа. 

 

У октобру наставници оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на 

уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника 

оцењивања у оквиру Стручног већа, а и кроз сарадњу са осталим Стручним већима 

у школи. 

 Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа. 

 

У новембру је разматрана могућност држања угледних часова и дефинисање 

термина, и разговарало се о могућностима стручног усавршавања и учешћа у раду 

стручних друштава и удружања. Маркетинг тим школе углавном сачињен од 

 Све активности 

које су 

предвиђене су 
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чланова Стручног већа економиста (Стручно веће Рачуновподства и Бироа) 

наставио је несметано да ради и врши промоцију школе. 

 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа 

 

У децембру је посебно важна тема  састанка Већа била План уписа за наредну 

школску годину, због проблема мањег броја деце у генерацији за упис у средње 

школе. 

Све колеге су се сложиле да треба изаћи са предлогом да се тражи 5 одељења. 

Колеге су предложиле две варијанте:  

Прва варијанта подразумева 1-одељење Фин.администратор , 1-одељење 

Комерцијалиста, 1-одељење Тур. Хотелијерски –Техничар,  1-одељење Кувар и 1- 

одељење  Трговац 

Друга варијанта подразумева 1-одељење Фин.администратор , 1-одељење 

Службеник у банкарству и осигурању, 1-одељење Тур. Хотелијерски –Техничар,  

1-одељење Кувар и 1-одељење Трговац 

У договору са осталим колегама из актива Економиста се изашло са  предлогом на 

седницу Наставничког већа. 

. 

 

Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа 

 

У jануару смо разматрали  стручна питања васпитно-образовног рада , ради 

предузимања мера унапређивања рада побољшања организације, увођењем 

иновација и др. нпр: кабинетска настава, информише своје чланове о савременим 

облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада и примењују их у 

раду. Направљен је план одласка на такмичења, направљен је план припрема за 

полагање матуре где ће бити укључен већи број професора економске струке. . 

Што се тиче такмичења одржано је школско такмичење из Рачуновоства и ученик 

Вељко Јовановић са ментором Вељовић Драгицом  учествоваће на Републичком 

такмичењу у априлу. 

 Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа 

 

 

У фебруару је руководству школе прослеђен предлог у вези стручног усавршавања 

наставника који се огледа у томе да се наставницима омогући одлазак на семинаре 

од којих би имали користи и примењивали знања стечена на семинарима.Такође 

један од предлога је и да се колеге пријаве и на Оn-line семинаре, држе огледне и 

угледне часове и да своја знања пренесу на своје млађе колеге.Такође Стручно 

веће економиста је тражило да се одржи семинар који би био Стручан и само за 

колеге из Стручног већа економиста и дат је предлог да се контактирају 

 Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа 
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Економски факултет у Београду, Нишу, Крагујевцу и да се од њих тражи 

могућност да се колегама одрже семинари. 

 

У марту теку припреме матуре тако да су одређени су ментори за матуру за 

одељење IV/1 то су Браловић Александар и Богдановић Сандра, IV/2 то су 

Јовановић Бојан и Радовановић Јелена..Теме из Рачуноводства ће дати проф. 

Вељовић Драгица. Прелиминарни предлог за извођење матуре је прослеђен управи 

школе.  

У марту је организована посета ученика 4.разреда наше школе Економском 

факултету и Сингидунум факултету у Нишу као и МЕФ факултету у Београду. 

 

 

 

Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа 

 

  

 

 

У априлу месецу је коментарисан успех ученика на 3.класификационом периоду и 

које мере треба предузети да би успех био бољи, на веома важно питање 

изостајања са наставе такође су професори дали предлоге како да се сведе на 

најмању могућу меру . Врше се припреме за извођење матуре које теку несметано, 

и праве се тимови за посете основним школама и промоцију међу ђацима осмих 

разреда.  

Ученик Вељко Јовановић је са ментором Вељовић Драгицом освојио 7. место на 

републичком такмичењу из Рачуноводства 

Директору је достављено шта је све потребно да би матура била изведена на прави 

начин 

 Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа 

 

 

 

У мају месецу настављене су припреме за извођење матуре, ментори организују 

припреме за ученике. 

Такође врши се промоција наше школе и у промоцију су укључени сви чланови 

већа. 

 

 

 Све активности 

које су 

предвиђене су 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа 

 

 

У јуну је одржана матура која је прошла без проблема. Такође као и претходних 

година, одржано је заједничко Веће са Стручним већем Економиста на којем је 

договорена прелиминарна подела часова и прослеђена директору школе.  

 Све активности 

које су 

предвиђене су 
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У току школске године јављали су се одређени проблеми (епидемија корона 

вируса) који су у ходу решавани, све je то  омело редован процес наставе који је 

ипак уз велико ангажовање свих колега на крају приведен на прави начин. 

Стручно веће Рачуноводства и Бироа је остварило  планиране активности. 

урађене уз 

учешће свих 

чланова већа. 

 
 

5.4.7. Извештај о раду Стручног већа угоститељско-туристичке струке 

Извештај о раду   

Стручног   већа: 

Туризам и угоститељство 2021/2022. Руководилац: Поповић Ана 

 

 
Приказ реализованих 

активности 

Приказ 

нереализованих 

активности – уз 

навођење разлога 

Оцена остварених активности( за 

сваку активност посебно) 

Предлози за побољшање 

Израда Годишњег 

плана рада стручног 

већа, израда глобалних 

и оперативних планова 

наставника. 

Извршен избор 

уџбеника, приручника 

и друге литературе. 

Утврђивање  плана 

блок наставе и 

професионалне праксе 

План рада ИОП тима 

Одређивање 

менторства за 

новопридошле колеге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За школску 2021-2022. Наставни 

планови су благовремено урађени и 

прослеђени стручним сарадницима. 

 

 

Извршен избор уџбеника на основу 

каталога уџбеника и уписани у 

евиденцији дневника рада. 

 

Утврђен је распоред допунске и 

додатне наставе за школску годину. 

 Утвђен је план блок наставе и 

професионалне праксе у сарадњи са 

Организатором практиче наставе 

Сандром Богдановић. 

План рада ИОП тима предметни 

професори су одрадили 

персонализовани програм наставе и 

Презентовати планове на Стручном 

већу и вршити корекцију. 
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Додатне активности 

стручног већа узимање 

учешћа у оквиру 

обележавања Дани 

општине. 

Дани здраве хране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У овој школској 

години ученици 

нису узимали 

учешће у Данима 

општине како би 

израђивали мени и 

презентовали  јела. 

учења. 

Одређивање менторства је такође 

израђено и то тако: Снежана Симић 

ментор Владан Арсовски, Драган 

Денкић ментор Топлица Ђокић и 

Стефан Мијатовић ментор Топлица 

Ђокић . Колеге су завршиле присутво 

часовима и одрадили полагање часа у 

оквиру установе како би 

документација могла да се пошаље за 

полагање Стручног испита. 

 

 

 

 

 

18.10.2021. у оквиру обележавања 

дани здраве хране ученици су 

припремали јела и посластице и 

вршили презентацију уз помоћ 

предметних наставника. 

Стручно, педагошко-

психолошко и 

методичко 

усавршавање и 

образовање 

наставника. 

 Ове школске године сви запослени су 

одрадили обавезне семинаре од стране 

ЗУВ и то: дигитална учионица, настава 

орјентисана ка исходима учења као и 

етика и интегритет. 

Посета семинарима из области туризма 

и угоститељства. 

Стручно веће планира 

примену нових метода 

и облика рада 

Планирање отвореног 

угледног часа 

 

 

 

Примена планираних активних метода 

реализована у потпуности 

Угледни час је реализован на тему 

Шпанија у Економској као пројектна 

настава. 

Посета семинара на којима ће се 

наставни кадар још боље упознати са 

активним методам рада. 
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Утврђивање корелације 

међу садржајима и 

предметима и тимска 

настава 

 

 Корелација између појединих група 

предмета остварена. 

Још боља сарадња. 

Уједначавање и 

утврђивање 

критеријума и 

оцењивања 

Упознавање ученика и 

родитеља са 

критетијумима и 

методама оцењивања. 

План одласка на 

такмичење: Агенцијско 

и хотелијерско 

пословање,куварство и 

услуживање 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организована  

припрема за полагање 

матурског и завршног  

испита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученици и родитељи упознати са 

критеријумима и начином оцењивања. 

 

 

 

 

Такмичење за образовни профил кува 

је организовано од 25.-27.03.2022. у 

Крагујецву. Ученица Милица Бркић у 

дисциплини припрема јела по избору 

је освојила 13.место, а ученица 

Љиљана Степановић у дисциплини 

израда менија је освојила 16. Место. 

Такмичење образовног профила 

туристички техничар је тако 

реализовано у Великој Плани и 

ученица наше школе је заузела 7. 

место. 

 

 

Полагање матурског и завршног 

испита је протекла у најбољем реду у 

јунском року без икаквих проблема. 

Пет  ученика су остала за августовски 

испитни рок и два ученика  од њих 

нису  положили  завршни испит. 

 

Спровести упитник више пута у току 

школске године. 

 

 

 

 

 

Још бољи рад ментора и ученика за 

наредна такмичења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Још боља организација матурског и 

завршног испита није на одмету. 

Организована посета 

сајму туризма у 

 

 

Посета је реализована  у марту  2022.  

без икаквих проблема. 

Организовати посете свим 

манифестацијама које се односе на 
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Београду. 

Одлазак на сајам 

привреде  

 

Сајам привреде 

није организован 

ове школске 

огодине. 

Сајам туризма у 

Новом Саду  

такође није 

организован. 

 

Ове школске године организована је 

виртуелна шетња кроз Нови Сад , 

10.06.2022. 

туризам и угоститељство. 

 

 
 

5.5.   Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

 

Извештај о раду Стручног актива за  развојно планирање   Руководилац: Светлана Томић 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ 

нереализованих 

активности – 

уз навођење 

разлога 

Оцена остварених активности (за сваку активност 

посебно 

Предлози за 

побољшање 

Доношење План а рада СА  До 15. Септембра донет је план рада СА за развојно 

планирање. План рада је саставни део Годишњег плана 

рада школе.  

 

Праћење реализације РПШ  Чланови СА су израдили извештај ореализацији РПШ  

Учешће у самовредновању 

квалитета рада школе 

 Ове године је Тим за самовредновање вршио 

самовредновање области квалитета постигнућа ученика. 

Укључивали смо се по потреби. 

 

Учешће у изради ГП рада школе 

ради усклађивања РПШ са ГП  

 Ова активност је веома важна и за њу је задужена 

Светлана Томић. 

 

Учешће у припреми предлога 

Школског програма  

 Светлана Томић је пружила подршку руководиоцу СА за 

развој ШП.  

 

Припрема  акционог  плана за  Акциони план је урађен и саставни је део Годишњег плана  
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реализацију  развојних циљева и 

задатака планираних за сваку 

годину на  почетку школске 

године 

 

рада школе 

Сарадња са стручним органима и  

тимовима у процесу израде новог 

РПШ 

 Остварили смо сарадњу са стручним већима, СА за развој 

школског програма и Тимом за обезбеђивање квалитета и развој 

школе. Континуирана је сарадња са директором и  стручним 

сарадницима. 

 

 
Чланови СА за развојно планирање су се састали пет пута.  

 

 5.6.  Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 

.  

                           ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ.  

Реализација Годишњег плана школе се врши у току целе школске године. Директор и стручни органи на својим 

седницама имају обавезу да редовно прате реализацију утврђених задатака. 

Директор, као и Тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе дужни су: 

 да пажљиво прате реализацију  Плана, да похвалама подстичу, а у ситуацијама одступања ефикасно интервенишу ( у 

складу са овлашћењимa ), 

 да се у свим случајевима које живот намеће (а нису обухваћени овим Планом) реагује брзо и ефикасно увек имајући у 

виду крајњи циљ образовање и васпитање. 

 

 

 

Садржај 

 праћења и 

вредновања 

Приказ реализованих активности Приказ 

нереализованих 

активности  

Оцена и предлози за побољшање 

Полазне основе 

рада 

Провера  усклађености  школских докумената 

(општих подзаконских аката) са законским 

актима 

  / Сви школски документи су 

усклађени  са законским  

новинама, као и саконтролним 

листама које користе просветни 

инспектори 
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Материјално-

технички услови 

рада  

Обезбеђени су рачунари и интернет конекција у 

свим учионицама и кабинетима – за потребе 

вођења евиденције у Есдневнику, као и за потребе  

Извршена је поправка и репарација старог 

школског намештаја  

 Уређен је ходник на спрату и санирани  мокри 

чворови, расветаје замењена  –на основу 

аплицирања школе   пројектом код   

Министарства  просвете 

Учионице и кабинети задовољавају нормативе и 

потребе наших ученика и наставника 

Клима уређаји Планиране инвестиције  које је 

требало да финансира локална 

самоуправа нису реализоване због 

тешке ситуације у општини и 

ребаланса буџета. 

 

Кадровски услови 

рада 

Наставно особље је стручно заступљено, током 

године је мањи број наставника радио на 

одређено ради  замене одсутних наставника.. 

/  

/ 

Структура 40-

часовне радне 

недеље и 

распоред обавеза 

наставника 

Наставници су добили решења о 40 то часовној 

радно недељи која детаљно регулишу послове и 

задужења сваког наставника.  

 / Запослени коректно завршавају 

своје радне задатке 

Годишњи фонд 

часова  

Прегледом документације и извештаја о 

реализацији часова око 99% наставника је 

реализовало све часове. Од септембра  месеца 

настава се одвијала непосредно са периодима 

када су поједина одељења наставу реализовала 

комбиновано – непосредно и  на даљину.  

Наставници су користили платформу Гугл 

учионица, вибер групе и комуникацију путем 

мејла.. Матурски и завршни испит, као и разредни 

и поправни испити реализовани су у школи по 

посебним процедурама које су обезбеђивале 

превенцију заражавања вирусом.  

Мали проценат 

наставника није 

реализовао по час 

или два. 

Стручни сарадници и директор су 

пратили реализацију наставе. 

Координатори за Есдневник су 

такође пратили реализацију, 

указивали и подсећали на 

обавезе... 

Огледи у школи Ове године није било огледних одељења  Пратити новине и евентуално 

конкурисати за нове огледе 



Извештај о раду за школску 2021/22. годину                                                   ЕТШ   Параћин               
 

35 

 

Извођење 

практичне 

наставе и наставе 

у блоку у 

привредним 

друштвима 

Практична настава, професионална пракса и 

настава ублоку су реализоване  у школи и у 

привредним друштвима. Број привредних 

друштава – 45. 

  

План рада 

наставничког 

већа 

Наставничко веће се састајало   10 пута. Једна 

седница је  реализована на даљину. Реализоване 

су све планиране активности 

  

План рада 

одељењских већа 

Одељењска већа су радила уобичајено на 

класификационим периодима и ванредно у циљу 

решавања неких проблема или договора око 

израде ИОП 

  

План рада  

стручних већа 

Стручна већа су се бавила активностима 

предвиђеним РПШ, ШП и ГП. Сва стручна већа 

су поднела извештај о свом раду.  

Поједина стручна 

већа нису 

реализовала 

угледни/огледни 

час  

Радити на повећању мотивације 

запослених за реализацију што 

већег броја угледних часова. 

План  рада 

педагошког 

колегијума 

Педагошки колегијум је радио у оквиру својих 

надлежности. Број састанака 7. Записници се 

уредно воде  

  

План  рада 

Стручног актива 

за развојно 

планирање 

Стручни актив за развојно планирање је урадио 

Акциони план за 2021/22. и Извештај о 

реализацији.  

  

План  рада 

стручних 

сарадника 

Стручни сарадници педагог, психолог и 

библиотекар су остварили своје планове што се 

може видети из планова и извештаја о раду. 

  

План рада 

директора школе 

Директор школе уредно подноси полугодишње 

извештаје о раду. Увидом у извештај актуелног 

директора може се закључити да  у свим 

областима испуњава стандарде за рад диртектора. 

  

Индивидуални Наставници планирају свој рад по темама  или   
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наставни планови  месечно и планове у електронском облику 

достављају стручном сараднику педагогу 

ИОП израђују тимови за пружање додатне 

подршке ученику и налазе се код педагога и 

психолога школе 

Секције Због  пандемије секције су радиле повремено када 

су то услови дозвољавали 

 . 

Планови 

одељењских 

старешина 

Одељењске старешине су реализовале часове.  Одељењске 

старешине су 

доставили Планове 

рада одељењских 

старешина 

стручном 

сараднику 

Тим за квалитет је 

упутиоодељењске старешине у 

израду планова рада ОС 

Планови 

слободних 

активности 

Реализоване су планиране хуманитарне 

активности. Спортске секције су такође активно 

радиле. 

  

Ученички 

парламент 

Ученички парламент се састајао 9  пута. У 

извештају су побројане све активности. 

Најбројније су хуманитарне акције. 

Током године се 

јавља осипање 

ученика  

Радити на подизању свести код 

ученика о потреби већег 

ангажовања у раду УП 

Екскурзије 

ученика 

Екскурзије нису ни планиране нити реализоване.   

Посебни планови 

и програми 

(насиље, проф. 

Оријентација, 

здравствена 

превенција) 

Тим за заштиту ученика од дискриминације , 

насиља и злостављања је ове године имао  

неколико интервентних активности. 

Реализоване су и превентивне активности – 

презентације и радионице са ученицима 

  

Појачан је рад на превентивним 

активностима у  односу на прошлу 

годину. 

Пројекти Тим за пројекте је аплицирао на више конкурса.    

План стручног 

усавршавања 

запослених 

Докази: Извештаји о реализованим облицима 

облицима стручног усавршавања, сертификати 

наставника, извештаји о имплементацији знања 

Наставници су имали могућност похађања више 

Због тешке 

финансијске 

ситуације локална 

самоуправа је на 

Наставити  појачане  активности за 

стручно усавршавање у оквиру 

установе. 
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програма стручног усавршавања онлајн и 

бесплатно у организацији ЗУОВ, ЗВКОВ и 

МПНТР, што смо искористили. Обуке су биле од 

велике помоћи.. 

овој позицији 

веома рестриктивна 

Сви облици 

сарадње са 

родитељима 

На основу записника са родитељских састанака, 

савета родитеља, евиденција присуства родитеља 

на родитељским и индивидуалним састанцима 

можемо бити задовољни сарадњом са 

родитељима 

 Убудуће планирати нове начине 

укључивања родитеља у рад школе 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

На основу извештаја директора, Тима за 

маркетинг, стручних сарадника и  наставника 

практичне наставе  може се закључити да је 

школа отворена ка локалној средини и да је 

сарадња на задовољавајућем нивоу. Пандемија и 

ограничени контакти су ограничавајући фактор. 

 Појачати сарадњу са 

представницима привреде ради 

увођења дуалног образовања 

План рада 

маркетинга школе 

На основу извештаја о раду директора и Тима за 

маркетинг закључак је да су се са доласком новог 

директора повећале активности представљања и 

промоције школе у ближој и широј средини, као и  

да се аплицирањем пројектима на више конкурса 

успели смо да добијемо значајна средства 

(Министарство просвете...) 

 Даље радити на садржајима који 

се представљају на веб страници 

школе 

Извештај сачинила Светлана Томић 
 

 

5.7. Извештај о реализацији Развојног плана школе 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

Школске  2020/21. године је усвојен нови развојни план за период 2020 – 2024. Развојним планом школе предвиђено је 

континуирано праћење и вредновање остварености циљева у функцији побољшања квалитета рада школе. У ту сврху 

одређени су координатори задужени за прикупљање података и праћење остварености циљева, као и за сачињавање 

извештаја  и предају извештаја директору школе, који са Педагошким колегијумом разматра извештаје и даје предлоге за 

побољшања.  У овом извештају дајемо уопштен преглед реализованих активности предвиђених РПШ.  
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 Преглед реализованих активности предвиђених Развојним планом школе за школску 2021/22. годину: 

1. Област квалитета: Планирање, програмирање и извештавање 

Облас

т 

квали

тета 

Циљ 

промен

е 

Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Светлана Томић,  Бојан Јовановић и Мирјана 

Мијатовић 

носиоци време Критеријум/мерила/извори 

доказа 

1
. 
П

р
о
г
р

а
м

и
р

а
њ

е,
 п

л
а
н

и
р

а
њ

е 
и

 и
зв

еш
т
а
в

а
њ

е
 

-У
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л
ад

и
ти

  
д
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о
в
е 

 Ш
к
о
л
ск

о
г 

п
р

о
гр
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а 

и
 Г

о
д

и
ш

њ
ег

 п
л
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а 

р
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а 
са

 З
ак

о
н

о
м

, 
Р

П
Ш

  
и

  
п

о
тр
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а/
сп

ец
и

ф
и

ч
н

о
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и
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а 
 

ш
к
о
л
е 

-у
н

ап
р
ед

и
ти

  
п

л
ан

о
в
е 

 н
ас

та
в
н

и
х
 п

р
ед

м
ет

а
 

У плановима рада наставника 

временски и садржајно ускладити 

програме наставних предмета у 

оквиру разреда (корелација са 

садржајима других премета). 

Предметни 

наставници, 

стручна већа и 

одељењска 

већа 

До 

01.09. 

-управа 

школе -

Педагошк

и 

колегијум 

октоб

ар 

- Оперативни планови 

наставних предмета садрже 

неопходне елементе -

Записници стручних и 

одељењских већа 

Уградити активности из Акционог 

развојног плана у планове рада већа, 

тимова и појединаца 

Сви 

наставници и 

стручна служба 

До 

01.09. 

-управа 

школе -

Педагошк

и 

колегијум 

новем

бар 

- Сви оперативни планови 

наставника и стручних 

сарадника садрже неопходне 

елементе -Записници стручних 

већа и тимова 

У плановима рада наставника 

навести циљеве и исходе учења и 

образовне стандарде и предвидети 

проверу остварености стандарда. 

Предметни 

наставници и 

стручнавећа 

До 

01.09 

управашк

оле -

Педагошк

и 

колегијум 

септе

мбар 

-Сви годишњи иоперативни 

Планови наставних предмета 

садрже све неопходне 

елементе -Записници 

Педагошког колегијума 

У годишњим и оперативним 

Плановима наставних предмета 

предвидети начине прилагођавања 

Предметни 

наставници и 

одељењске 

До 

01.09. 

управашк

оле -

Педагошк

септе

мбар 

Планови наставних предмета 

имају планиране иницијалне 

тестове и динамику 
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рада специфичностима одељења и 

ученика. 

- Одељењско веће анализирало 

специфичности одељења 

старешине и 

колегијум 

прилагођену одељењу – НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 

-записник са седнице 

одељењског већа 

Користити међупредметне и 

предметне компетенције као и 

стандарде за глобално планирање 

наставе 

Предметни 

наставници 

До 

01.09. 

-управа 

школе -

Педагошк

и 

колегијум 

октоб

ар 

Сви глобални планови садрже 

међупредметне и предметне 

компетенције и стандарде 

Спровести анкету о интересовању 

ученика о ваннаставним 

активностима 

директор и 

одељењске 

старешине 

До 10. 

септемб

ра 

-

управашк

оле -

Педагошк

и 

колегијум 

октоб

ар 

Резултати анкете узети у 

обзир приликом планирања –

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНE У МАЊЕМ 

ОБИМУ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ 

 

 

 

 

2. Област квалитета: Настава и учење 

Облас

т 

квали

тета 

Циљ 

промен

е 

активности Носиоци  време Самовредновање реализованих активности 

Светлана Томић, Сузана Аранђеловић,  Славољуб 

Симић и Јовица Јевтић 

носиоци време Критеријум/мерила/ извори 

доказа 
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2
. 
Н

 а
 с

 т
 а

в
а
 и

 у
ч

 е
њ

е
 

-

Унапре

дити 

квалит

ет 

образо

вно- 

васпит

ног 

процес

а 

 

-

ефикас

није 

управљ

ање 

процес

ом 

учења 

на часу 

 

 

 

- 

Прилагодити рад на часовима 

избором метода у односу на циљ 

часа,  

-повезивати садржаје из различитих 

области 

предметни 

наставници 

стручни 

сарадници 

 

Током 

шк. 

године 

-управа 

школе 

 -Тим за 

самовредно

вање 

Токо

м шк. 

годин

е 

-Планови рада наставника 

 - Припреме за час 

- Протоколи са посећених 

часова -Извештај о 

самовредновању 

Наставници у свакодневном 

раду примењују разноврсне и 

адекватне методе, као и 

методе активног учења 

Подучавати ученике да поступно 

решавају проблеме 

-предметни 

наставници 

Током 

шк. 

године 

-управа 

школе 

 -стручни 

сарадници 

Токо

м шк. 

годин

е 

-Планови рада наставника 

 - Припреме за час  

- Протоколи са посећених 

часова 

-Извештај о самовредновању 

Наставне материјале прилагодити 

индивидуалним потребама и 

могућностима ученика 

(диференцијација наставе кроз рад у 

хомогеним и хетерогеним групама, 

ндивидуализација наставе и учења) 

-предметни 

наставници 

Током 

шк. 

године 

-управа 

школе -

стручни 

сарадници 

Токо

м шк. 

годин

е 

-Планови рада наставника - 

Припреме за час 

 - Протоколи са посећених 

часова 

Оспособљавати ученике да сами себи 

постављају циљеве учења и сами 

процењују сопствени напредак кроз:  

-предметни 

наставници 

 -стручни 

Током 

шк. 

године 

-управа 

школе  

-Тим за 

Токо

м шк. 

годин

-Планови рада наставника 

 - Припреме за час  
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прилаг

ођавањ

е рада 

образо

вно-

васпит

ним 

потреб

амауче

ника 

 

-

вредно

вање је 

у 

функц

ији 

даљег 

учења 

 

 

-

подсти

цање 

сваког 

ученик

-континуиран рад на часовима 

коришћењем програмираних и 

полупрограм. материјала, 

 -организовање предавања,  

-креативно-едукативне радионице 

сарадници самовредно

вање 

е - Протоколи са посећених 

часова -Eвиденција 

наставника о раду ученика 

 -Извештај о самовредновању 

Подстицати ученика да образложи 

како је дошао до решења, као и да 

процењују тачност одговора 

предметни 

наставници 

током 

шк. 

године 

-управа 

школе 

 -стручни 

сарадници 

током 

шк. 

годин

е 

-Припреме за час -Протоколи 

са посећених часова -

Eвиденција наставника о 

раду ученика 

Давати повратне информације и 

редовно похваљивати ученике за 

напредак у учењу и користити 

различите поступке за мотивисање 

ученика 

предметни 

наставници 

током 

шк. 

године 

-управа 

школе  

-стручни 

сарадници 

током 

шк. 

годин

е 

-Припреме за час -Протоколи 

са посећених часова -

Eвиденција наставника о 

раду ученика 

Унапредити планирање и 

реализацију редовне, допунске и 

додатне наставе уз што бољу 

корелацију свих видова наставе 

Стручна већа Током 

шк.год

ине 

-управа 

школе -

стручни 

сарадници 

Токо

м 

шк.го

дине 

-Планови редовне, допунске 

и додатне наставе; са свим 

елементима и усаглашени 

Поштовати потребну динамику 

оцењивања 

-предметни 

наставници –

одељ. 

старешине 

Током 

шк.год

ине 

-управа 

школе -

стручни 

сарадници 

Конт

инуир

ано 

током 

шк.го

дине 

Евиденција о динамици и 

начину вредновања 

(оцењивања) ученика 
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а да 

буде 

успеша

н 

-Формативно оцењивање ускладити 

са Правилником, -разменити примере 

добре праксе, -организовати обуке 

-предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници 

август/ 

септем

бар и 

током 

године 

управа 

школе -

Тим за 

самовредно

вање 

 

током 

годин

е 

-Евиденција наставника -

Записници стручних већа 

-Усагласити критеријум оцењивања 

на стручним већима и  

-усвојити на Педаг. колегијуму -

разменити примере добре праксе 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници 

август/ 

септем

бар 

управа 

школе 

 -Тим за 

самовредно

вање 

авгус

т/ 

септе

мбар 

-Записници стручних већа 

 -Записници Педагошког 

колегијума 

Обезбедити (омогућити) ученику да 

процени свој напредак и напредак 

осталих ученика 

-предметни 

наставници 

Током 

школск

е 

године 

ученици -

наставници 

Токо

м 

школ

ске 

годин

е 

- Евиденција ученика о 

сопственом напретку као и 

предложеним мерама за 

напредовање 

Увођење пројектне  наставе -предметни 

наставници 

Током 

школск

е 

године 

-управа 

школе 

Токо

м 

школ

ске 

годин

е 

- Реализован пројекат – 

најмање два – 

РЕАЛИЗОВАНА СУ ДВА 

ПРОЈЕКТА  

 

3. Област квалитета: Образовна постигнућа ученика 

Област Циљ Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 
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квалит

ета 

промене Јасна Милојковић,  Александар Браловић, Сузана 

Аранђеловић 

Носиоци Време Критеријум/мерил

а/извори доказа 

  
  
  
  
3
. 
О

 б
 р

 а
 з

 о
 в

 н
а
  
п

о
ст

и
г
н

 у
ћ

а
 у

ч
ен

и
к

а
 

Континуир

ани 

допринос  

школе 

бољим 

образовни

м 

постигнући

ма ученика 

– може се 

уочити 

педагошка 

додата 

вредност 

-Подстицати ученике за 

редовније похађање допунске 

наставе,  

-Ажурно водити евиденцију о 

присуству ученика и напретку 

предметни 

наставници

, родитељи 

 - од. 

старешина 

Током шк.го 

дине 

-стручни 

сарадници -

Педагошки 

колегијум 

други и 

трећи 

класифика

циони 

период 

Дневници рада,  

-Евиденција 

стручних 

сарадника  

-Евиденција 

наставника о 

напредовању 

ученика 

-ОТЕЖАНИ 

УСЛОВИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ДОПУНСКЕ И 

ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 

Подићи квалитет допунске 

наставе, кроз менторски рад и 

индидуализацију рада. 

предметни 

наставници

, родитељи 

 - од. 

старешина 

Током шк. 

године 

-стручни 

сарадници  

-Педагошки 

колегијум 

други и 

трећи 

класифика

циони 

период 

-Припреме за 

часове, 

 -Протоколи са 

посећених часова 
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Подићи квалитет припремне 

наставе за полагање 

матурских испита/ менторски 

рад,  

-као и радити на мотивисању 

ученика 

-предметни 

наставници

,  

-родитељи 

друго 

полугодиште 

-стручни 

сарадници  

-Педагошки 

колегијум 

јун Припреме за 

часове,  

-Протоколи са 

посећених часова 

-Евиденција са 

матурских испита 

Користити дигиталне ресурсе 

и системе  за наставу на 

даљину и онлајн учење 

-предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

-стручни 

сарадници и 

директор 

-стручна већа 

-педагошки 

колегијум 

Јул/август -припреме 

-електронски 

наставни 

материјали, 

задаци... 

-ученици показују 

напредак и 

изражавају 

задовољство 

квалитетом 

дигиталних 

садржаја 
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Чланови одељењског већа 

сарађују,  усклађују садржаје, 

прилагођавају рад 

специфичностима одељења и 

потребама ученика  

-чланови 

одељењско

г већа 

- на почетку и 

током 

школске 

године 

- на почетку и 

током школске 

године стручни 

сарадници и 

директор 

-стручна већа 

-педагошки 

колегијум 

Јул/август -припреме 

-Записници 

одељењских већа 

- резултати 

постигнућа 

ученика по 

одељењима су 

бољи 

Идентификовање даровитих и 

талентованих ученика, израда 

и рад по ИОП3 

-чланови 

одељењско

г већа 

-на почетку и 

током 

школске 

године 

- на почетку и 

током школске 

године 

Крај првог 

и другог 

полугодиш

та  

-ИОП3 

-персонализовани 

планови по 

предметима 

- задовољство и 

напредовање 

ученика је 

видљиво 

 

НИСУ 

ИДЕНТИФИКОВ

АНИ УЧЕНИЦИ 

ЗА ИОП3 
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4. Област квалитета: Подршка ученицима 

Област 

квалитет

а 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих 

активности 

 Јасна Милојковић, Горан Милојевић и 

Тамара Радичевић 

Носиоци Време Критеријум/ме

рила/извори 

доказа 

4
. 
П

 о
 д

р
ш

 к
 а

 у
ч

ен
 и

 ц
 и

 м
 а

 

-Унапређивање 

система 

додатне 

подршке 

ученицима 

-предузимање 

разноврсних 

мера за 

пружање 

подршке 

ученицима у 

учењу 

Извршити анализу подршке и 

предузетих мера 

Управа школе, 

стр.сарадници, 

наставници, 

родитељи... 

на 

крају 

школск

е 

године 

СА за 

РПШ, 

Тим за 

квалитет 

Почетко

м 

септемб

ра 

Извештај о 

реализацији 

Акционог 

плана РПШ 

Укључивање родитеља тј 

законских заступника у пружање 

подршке ученицима 

-одељ. старешина  

-Руководилац 

стручног тима за 

инклузивно 

образовање 

-од. 

стареш

ине -

предме

тни 

настав

ници 

Руководи

лац  

Стручног 

тима за 

инклузив

но 

образова

ње 

август Извештај о 

раду Стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање 

Све одељењске старешине 

организују активности за 

толеранцију и ненасиље кроз 

радионице и свакодневне 

-од. старешине -

психолог 

-током 

шк. 

године 

управа 

школе -

Тим за 

заштиту 

август Извештај о 

раду психолога 

Извештај о 

раду тима за 
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активности. од насиља заштиту од 

насиља... 

Промовисати здраве стилове 

живота кроз наставне, 

свакодневне активности и 

разговоре. 

-од. старешине  

-предметни 

наставници 

-од. 

стареш

ине -

предме

тни 

настав

ници 

Управа 

школе 

август Електронски 

дневник ОВ 

рада 

Извештај о 

раду школе 

Спроводити системске мере за 

редовно похађање наставе 

ученицима из осетљивих 

друштвених група. 

- од. старешине  

-стручни сарадници, 

 -наставници  

-родитељи 

Током 

школск

е 

године 

Стручни 

тим за 

инклузив

но 

образова

ње 

на 

полугод

ишту и 

крајушк. 

године 

Извештај о 

раду Стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање 
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У већој мери примењивати 

индивидуализацију ураду са 

ученицима 

-предметни 

наставници, 

 -стручни сарадници 

Током 

школск

е 

године 

Стручни 

сарадниц

и 

на 

полугод

ишту и 

крају 

шк. 

године 

-планови рада 

наставника  

- Припреме за 

часове, 

 -Протоколи са 

посећених 

часова 

Извештај о 

раду стручних 

сарадника 

Сарадња школе са релевантним 

инситуцијама и појединцима у 

подршци ученицима из 

осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима 

одељенски 

старешина -стручни 

сарадници 

-

одеље

њски 

стареш

ина 

-

стручн

и 

сарадн

ици 

Стручни 

тим за 

инклузив

но 

образова

ње 

Током 

школске 

године 

 

Извештај  

стручног тима 

за иннклузивно 

образовање 

Организовати компензаторске 

активности ради подршке 

ученицима из осетљивих 

друштвених група (посебна 

интензивна обука математике за 

Одељењске 

старешине, 

Стручни сарадници, 

Наставници 

По 

потреб

и 

Стручни 

сарадниц

и 

на 

полугод

ишту и 

крају 

школске 

- План 

реализације 

компензаторског 

програма – 

математика... 
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ученике који немају основна 

знања неопходна за наставак 

школовања, материјал за учење, 

књиге, подршка одељења...) 

математике године - припреме за  

часове 

- Извештај 

стручних 

сарадника 

ОТЕЖАНИ 

УСЛОВИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОВЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

5. Област квалитета: Етос 

 Област 

квалитет

а 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих 

активности 

Светлана Томић, Драгица Вељовић и 

Сузана Милошевић 

носиоц

и 

време Критеријум/м

ерила/извори 

доказа 

5
. 
E

т
о
с 

У школи се 

развијају, 

негују и 

промовишу 

квалитет, 

поштовање, 

Разрадити посебне поступке за 

прилагођавање новопридошлих 

ученика и наставника. 

-управа школе -

од. старешине,  

- стручни 

сарадници 

почетак шк. 

године и даље 

по потреби 

-Тим за 

самовр

еднова

ње 

крај шк. 

год. 

 - Поступци за 

рад са 

новопридошл

им ученицима 

и 

наставницима 
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толеранција, 

осећај 

заједништва, 

уважавање 

различитих 

мишљења и 

усмереност ка 

развоју и 

напретку свих, 

а посебно 

ученика  

- Извештај о 

самовреднова

њу 

Свеобухватно спроводити по 

плану превентивну активност 

на тему безбедности кроз 

предавања, радионице 

-од. старешине, 

 - стручни 

сарадници 

током шк. 

године 

-Пед. 

колегиј

ум 

крај шк. 

год. 

-Дневник рада  

-Годишњи 

извештај рада 

школе 

Осмислити интерни систем 

награђивања ученика и 

наставника за постигнуте 

резултате 

- Управа школе 

 - наставници 

током шк. 

године 

године 

-

стручн

а већа  

- 

директ

ор 

крај шк. 

год 

-извештаји са 

такмичења и 

постигнути 

резултати на 

истим 

-адекватне 

похвале и 

награде -

одлуке 

Организовање активности за 

запослене, ученике и родитеље 

који су директно усмерени на 

превенцију насиља 

- одељенски 

старешина 

 - стручни 

сарадници  

- Тим за 

спречавање 

насиља 

Током 

школске 

године 

- Тим 

за 

унапре

ђење 

квалит

ета 

школе 

- 

Управа 

крај шк. 

год 

Родитељски 

састанци 

 -Радионице 

на ЧОС-у 

 -Информ. на 

сајту школе 
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школе 

Подићи ниво сарадње 

руководећих, стручних и 

саветодавних тела кроз 

састанке и индивидуалне 

контакте. 

сви запослени Током шк.го 

дине 

-Тим за 

самовр

еднова

њ 

крај шк. 

год. 

- Извештај о 

самовреднова

њу. 

Укључити родитеље у 

оплемењивање школског 

простора 

- Управа школе Током 

школске 

године 

-управа 

школе 

-

родите

љи 

крај 

школске 

године 

Уређен 

школски 

простор 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВА

НО ЗБОГ 

ПАНДЕМИЈЕ 

Наставници пишу есеј, 

презентацију,  на тему  Моја 

школа некад и сад  (садашњи и 

бивши наставници ) 

Заинтересовани 

бивши и 

садашњи 

наставници  

У оквиру 

обележавања 

дана школе 

Тим за 

маркет

инг и 

промоц

ију 

школе 

децембар - сајт школе 

- Извештај 

Тима за 

маркетинг 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВА

НО 
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Укључивање у наставни рад  

бивших наставника (пензионера 

) или бивших ученика – у циљу 

заједничке обраде одређених 

садржаја 

Заинтересовани 

бивши 

наставници и 

ученици 

Новембар  Тим 

замарк

етинг и 

промоц

ију 

школе 

децембар - сајт школе 

-Извештај 

Тима за 

маркетинг 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВА

НО 

Уважавање мишљења ученика и 

одељењске заједнице – 

председници одељења 

присуствују састанцима 

Одељењских већа и учествују у 

раду 

-одељењске 

старешине, 

Председници 

одељњских 

заједница 

Током 

школске 

године 

-

стручн

и 

сарадн

ици 

Накрају 

школске 

године 

- Записник са 

састанка 

одељењског 

већа 

-Извештај о 

раду стручних 

сарадника 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВА

НО 
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Израда Протокола промоције 

успешности  

(ученика и наставника ) 

-савет 

родитеља 

-Ученички 

парламент 

-одељењске 

заједнице 

-Наставничко 

веће 

-Тим за 

квалитет 

-педагошки 

колегијум 

-Тим за 

маркетинг 

... 

У школској 

2020/21 

Тим за 

унапре

ђивање

е 

квалит

ета и 

развој 

школе 

Јун 2021. -Извештај 

Тима за 

квалитет 

-сајт школе 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВА

НО 
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У школи се организуjу 

различите активности за 

ученике у коjима свако има 

прилику да постигне 

резултат/успех – квизовање, 

књижевне вечери, уметничко 

стваралаштво ученика, вече 

страних језика, квизови... 

-Ученички 

парламент 

-Стручно веће 

наставника 

српског и 

страних језика 

- тим за 

маркетинг и 

промоцију 

школе 

- Тим за 

културне и 

спортске 

активности  

   ДЕЛИМИЧН

О 

РЕАЛИЗОВА

НО 

Наставак пројекта промоције 

успешних ученика «Караван 

успешних» 

- Одељењска 

већа,  

-Ученички 

парламент 

-Тим за 

макретинг и 

промоцију 

школе 

-Привредна 

друштва  

Напочетку 

другог 

полугодишта  

Тим за 

маркет

инг и 

промоц

ију 

школе 

на крају 

школске 

године  

-сајт школе 

-  Извештај 

тима за 

маркетинг 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВА

НО 
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6. Област квалитета: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 Област 

квалитет

а 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих 

активности 

Јасна Милојковић, Валентина 

Богдановић и Сандра Богдановић 

Носио

ци 

Време Критеријум/мер

ила/извори 

доказа 

6
. 
О

 р
г
а
н

и
за

ц
и

ја
  
р

а
д

а
 ш

к
о
л

е,
 у

п
р

а
в

љ
а
њ

е
 

љ
у
д

ск
и

м
 и

 м
а
т
ер

и
ја

л
н

и
м

  
р

ес
у

р
си

м
а

 

 

Стално 

унапређивање 

активности у 

области 

организације 

рада школе и 

руковођења 

 

 

функциониса

ње система за 

праћење и 

вредновање 

Директор прати рад свих органа, 

тимова и појединаца, са 

нагласком на:  

- потпуно преузимање 

одговорности свих запослених, -

уз јасно постављање радних 

захтева према запосленима. 

управа школе током године Тим за 

самовр

еднова

ње  

крај шк. 

год 

-Извештајо 

самовредновању 

-Извештај о раду 

директора 

Организовање садржаја 

предавања за родитеље према 

интересовањима родитеља и 

потребама школе и -њихово 

интезивирање. 

-директор,  

- родитељи, 

 -стручни 

сарадници и 

 од.старешине 

током године 

у више 

сусрета 

Тим за 

самовр

еднова

ње  

крај шк. 

год 

- Извештајо 

самовредновању 

-Извештај о раду 

директора 

 -Извештај о 

раду Савета 

родитеља 

НИЈЕ 
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квалитета 

рада  

РЕАЛИЗОВАНО 

Интезивирати инструктивни 

увид и надзор кроз посету часова 

свих наставника, уз налагање 

мера за побољшање рада. 

директор током године Тим за 

самовр

еднова

ње 

крај шк. 

год. 

-Извештај о раду 

директора 

Директор планира проф. развој 

на основу самовредновања. 

директор јул Тим за 

самовр

еднова

ње -

Школс

ки 

одбор 

август -Извештај о 

стручном 

усавршавању 

Усмеравати усавршавањена 

основу резултата 

самовредновања, -као и 

самовредновања по 

компетенцијама. 

-директор -стр. 

сарадници - 

Тимза 

самовредновањ

е 

-Тим за 

професионални 

развој 

јул -Тим за 

профес

ионалн

и 

развој 

август -План струч. 

усавршавања -

Извештај о стр. 

усавршавању -

Извештај о 

самовредновању 

Интензивирати рад свих 

наставника на примени 

новостечених знања. 

-сви 

наставници, 

посебно 

наставници 

општеобразов. 

током 

школске 

године 

-управа 

школе  

-

стручн

и 

током 

школске 

године 

-планови рада 

наставника 

 -Припреме за 

часове, 
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предмета сарадн

ици 

 -Протоколи са 

посећених 

часова -

записници 

стручних већа 

Интензивирати рад свих 

наставника на међусобним 

посетама часова (сваки 

наставник посети минимум пет, а 

одржи минимум један). 

предметни 

наставници у 

оквиру већа и 

ван њих 

током 

школске 

године 

-управа 

школе  

-

стручн

и 

сарадн

ици 

током  

 шко лске 

године 

-припрема за час 

-записници 

стручних већа 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 

Побољшати рад стручних 

сарадника на унапређењу наставе 

кроз посете часовима и  

-подршку наставницима у 

припремању часова 

-стр.сарадници током 

школске 

године 

-

директ

ор 

 -

Педаго

шки 

колегиј

ум 

крај шк. 

године 

-планови рада 

наставника  

-Припреме за 

часове, 

 -Протоколи са 

посећених 

часова 

Интензивирати коришћење 

постојећих наставних средстава у 

циљу подизања квалитета 

наставе. 

-наставници 

 -стручнавећа  

-стручни 

сарадници 

током 

школске 

године 

-управа 

школе 

 -

Педаго

шки 

крај шк. 

године 

-планови рада 

наставника 

 -Припреме за 

часове,  
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колегиј

ум 

-Протоколи са 

посећених 

часова 

Побољшати опремљеност 

наставним средствима, обогатити 

библиотечки фонд 

-управа школе  

 библиотекар 

током 

школске 

године 

-управа 

школе  

-

Педаго

шки 

колегиј

ум 

по 

обављеним 

активности

ма 

Записници 

стручних већа 

 - број књига у 

библиотечком 

фонду 

Формирање мултимедијалних 

учионица 

-директор 

школе 

током 

школске 

године 

-управа 

школе 

По 

обављеним 

активности 

ма 

-оспособљена 

мултимедијална 

учионица 

АКТИВНОСТ 

ЗАПОЧЕТА 

Хигијенско сређивање 

просторија школе (уређење 

ентеријера и екстеријера школе) 

Управа школе Током шк. 

године 

Управа 

школе 

По 

обављеним 

активности

ма 

Кречење школе 

Постављање  и обнова 

спољашњег и унутрашњег 

осветљења  

Управа школе Током шк. 

године 

Управа 

школе 

По 

обављеним 

активности

ма 

Постављено 

осветљење 

школе 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Мере за унапређивање образовно – васпитног рада на основу анализе резултата ученика на матурском и завршном испиту 

Р. 

број 

Мера Носиоци 

Светлана Томић 

Време 

1. Припремна настава за полагање матурског и завршног испита се планира и 

реализује најкасније од почетка другог полугодишта (најмање 5%укупног 

фонда часова за тај предмет ) 

Предметни 

наставници 

Сваке школске године 

2. Припремна настава се прилагођава индивидуалним могућностима ученика Предметни 

наставници 

Сваке школске године 

3. Приликом провере степена остварености исхода и постигнућа ученика  

припремати тестове по угледу на тестове са матуре 

Предметни 

наставници 

Сваке школске године –  

 

4. Оцењивање ученика засновано на интегративној и пројектној настави Предметни 

наставници 

Сваке школске године 

ПОТРЕБНО 

ПОБОЉШАЊЕ 

 

Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни профили средње стручне школе 

Р. 

број 

Мере Носиоци 

Сандра Богдановић 

Време 

1. Склапање уговора о реализацији практичне наставе,  

наставе у блоку, професионалне праксе, учења кроз рад  

Организатор практичне наставе 

Директор школе 

Директор привредног друштва 

Септембар сваке 

школске године  

2. Позивање послодаваца да присуствују школским манифестацијама – 

Дан школе... 

 

Задужени наставници и тимови 

 

Новембар сваке школске 

године 

3. Заједничке активности  послодаваца и наставника у школи: 

Округли сто, промоције, радионице, сусрети са ученицима и 

родитељима... 

Задужени наставници и тимови 

 

 Најмање једном у току 

школске године 

 

4. Учешће у припреми плана уписа ученика у први разред на нивоу 

локалне самоуправе  

Директор школе 

Директор или представник 

привредног друштва  

Децембар и јануар сваке 

школске године 

5. Промоција успешне сарадње са послодавцима – у локалним медијима, 

на сајту школе,  друштвеним мрежама 

Тим за маркетинг и промоцију 

школе 

Током школске године 
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Директор 

6. Реализација школског пројекта „Караван успешних“ Тим за маркетинг и промоцију 

школе 

Организатор практичне наставе, 

Директор 

Март сваке школске 

године 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 

7. Донације, финансијска помоћ и подршка, учешће у пројектима које 

организује ЦРХ за потребе набавке нових наставних средстава,  

опремање кабинета и уређење школског простора  

Тим за маркетинг и промоцију 

школе 

Организатор практичне наставе, 

Директор 

Током школске године 

8. Стварање основе за развијање дуалног образовања – учење кроз рад  Организатор практичне наставе, 

Директор 

Током школске године 

9. Учествовање у реализацији матурског/завршног испита  у својству 

екстерног члана испитне комисије 

Организатор практичне наставе, 

Директор 

Мај – јун сваке школске 

године 

 

Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и 

васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка 

Р. 

број 

Мере Носиоци 

Марија Ђорђевић 

Време 

1. За ученике који имају сметње у развоју и инвалидидтет школа обезбеђује 

отклањање физичких и комуникацијских препрека – приступна рампа, 

тоалети, доступност просторија, кабинета... 

Руководство школе Почетак школске године 

2. Идентификација проблема и активности пружања подршке ученицима при преласку  

из ОШ у СШ 

Одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Почетак школске године 

3. Укључивање родитеља/старатеља  у процес планирања  и реализације подршке 

ученицима  

Одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Почетак школске године, и током школске године по потреби 

4. Допунска, додатна, припремна настава, менторство и индивидуални рад са 

ученицима којима је то потребно  

Наставници Током школске године 

по потреби 

ОТЕЖАНА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

5. Појачан индивидуални саветодавни рад са ученицима  који имају потешкоће у 

учењу (недовољан успех...) 

Одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Током школске године 

по потреби 

ОТЕЖАНА 
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РЕАЛИЗАЦИЈА 

6. Појачан саветодавни рад у циљу пружања васпитне подршке ученицима Одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Током школске године 

по потреби 

ОТЕЖАНА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

7. Подршка ученицима који показују различите облике социјалне ускраћености и 

здравствених проблема    (ромска национална мањина, сиромашне породице, 

хроничне болести...) – менторски рад, аплицирање за стипендије, конкретна 

подршка у припреми материјала за учење, одећа, новчана помоћ  исл.      

Одељењске старешине , 

стручни сарадници, 

предметни наставници 

Током школске године 

по потреби 

ОТЕЖАНА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

8. У циљу подршке и у најбољем интересу ученика  школа остварује сарадњу са 

установама и институцијама у локалном окружењу  

Стручни сарадници, 

одељењске старешине 

Током школске године 

по потреби 

9. У циљу напредовања у образовању и припреми за свет рада  (а и у циљу 

промовисања успешних ученика ) школа организује реалне сусрете – директне 

контакте ученика са привредним друштвима и послодавцима ( нпр. Караван 

успешних,  представљање занимања...)  

Тим за маркетинг и 

промоцију школе 

Тим за каријерно вођење и 

саветовање 

 

Новембра и марта 

месеца сваке 

школскегодине 

 

10. Онлајн настава  за ученике који због сиромаштва или дужег болничког лечења 

не могу да долазе у школу 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

По потреби 

 

11. Настава на даљину и онлајн настава ( путем Гугл учионице) због спречавања 

заражавања ученика и запослених вирусом Ковид 19  

Предметни наставници, 

одељрењске старешине, 

стручни сарадници 

На основу препорука и 

одлука Министарства 

просвете и Кризног 

штаба 

12.  Унапређивање компетенција наставника за рад са ученицима  са сметњама  у 

развоју и инвалидидтетом, пре свега у погледу техника прилагођавања наставе 

према потребама деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и у погледу 

боље комуникације са овим ученицима 

Тим за инклузивно 

образовање, 

наставници 

Континуирано 

13. Индивидуализован рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 

(ИОП1, ИОП2, ИОП3 ) 

Тим за инклузивно 

образовање, Тимови за 

пружање додатне подршке 

ученицима,стручни 

сарадници 

Континуирано 
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План рада са талентованим и надареним ученицима 

Циљ Активност Носиоци активности 

 

временска 

динамика 

Критеријуми и мерила 

остварености циља 

Одговорна особа 

Ирена Милетић 

1.Почетна идентификација 

 талентованих и  

даровитих ученика 

 Процена постигнућа и 

потенцијала ученика на основу: 

прегледа књиге евиденције 

образовно-васпитног рада, 

прегледа целокупне 

документације о ученику; 

обавештавање наставничког 

већа и психолога школе 

Одељенске старешине у 

сарадњи са предметним 

наставницима (сваки 

одељенски старешина 

старешина има обавезу 

да ученике евидентира 

и потом обавести 

психолога 

октобар 

текуће 

школске 

године 

У књизи евиденције 

образовно васпитног 

рада одељенски 

старешина евидентира 

постојање или 

непостојање 

талентованих или 

даровитих ученика 

Oдељењске 

старешине 

 2.Идентификовани су 

талентовани и 

 надарени ученици 

Психолошка и педагошка 

процена потенцијала ученика, 

на основу психолошких 

инструмената и педагошких 

поступака за процену 

надарености 

Одељенски старешина 

ученика, родитељ 

ученика и психолог 

школе 

новембар 

текуће 

школске 

године 

У школи постоје 

надарени ученици 

према записнику Тима 

за ИО, постоји 

документација са 

испитивања у 

евиденцији психолога, 

проверава 

координатор Тима ИО 

психолог 

3. Израда ИОП3 

(Уколико има 

потребе) 

Модификовање наставних 

метода и исхода предмета за 

ученике код којих постоји 

таленат, процена од стране тима 

за  ИО;   Педагошки колегијум 

одобрава 

наставник предмета, 

одељењскистарешина, 

Тим за додатну 

подршку,  Тим  за ИО, 

Педагошки колегијум 

прво 

полугоди

ште 

текуће 

године 

Постојање 

модификованих 

планова наставе, 

проверавају ИОП3: 

педагог школе, 

руководилац 

Педагошког 

колегијума 

 

Тим за додатну 

подршку, Тим за 

ИО, педагог, 

педагошки  

колегијум 

4. Формиране су 

секције и ваннаставне  

активности у складу 

са потребама  

Идентификација потреба 

ученика. Укључење ученика у 

секције/ваннаставне активности 

које су формиране према 

Испитивање ученика 

(интервју или упитник) 

обавља одељенски 

старешина и 

Одељенск

и 

статреши

на и 

У педагошкој 

документацији 

наставника и 

одељенских 

Одељењски 

старешинаи 

наставници  
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талентованих и 

даровитих ученика 

идентификованим потребама наставници 

ваннаставних 

активности.  

 

Планирање и 

реализација 

ванаставних 

активности – 

наставници који по 

решењу о структури 

радне недеље имају 

секције. 

наставниц

и који 

реализују 

дате 

ваннастав

не 

активност

и. 

Октобар 

текуће 

школске 

године 

старешина постоје 

резултати испитивања 

потреба ученика; 

постоје годишњи и 

оперативни планови 

ваннаставних 

активности. 

Проверавају педагог и 

директор школе. 

5. Одржавање 

ваннаставних 

активности  

у функцији подршке и 

промоције 

 надарености и 

талентованости 

ученика 

- организација и реализација 

секција и припрема за 

такмичење  

- организација и реализација 

екскурзија, излета и путовања 

 -организација и реализација 

факултативних предмета и 

других ваннаставних 

активности 

 

- праћење и аплицирање за 

Еразмус пројекте размене 

ученика 

- наставници који имају 

планиране секције и 

додатну наставу  

 

Тим за пројекте 

Од 

почетка 

другог 

тромесечј

а до краја 

текуће 

школске 

године 

- У књизи евиденције 

ваннаставних 

активности постоје 

ученици који похађају 

секције. Проверава 

педагог.  

- Према резултатима 

самовредновања 

подршка ученицима 

постоји повећање 

задовољства ученика 

ставкама којесе 

односе на ваннаставне 

активности. 

Проверава 

координатор Тима за 

самовредновање. 

Наставници 

 

Тим за пројекте 
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План акција мера превенције и корака интервенције у случају насиља или сумње на насиље 

Циљ Активности Носиоци 

Сузана Аранђеловић и 

Ивана Лазић 

Време 

Информисање запослених о 

предвиђеним мерама против 

појава насиља 

Преузимање информација из Закона, Посебног 

протокола и других релевантних правних аката 

Запослено особље се 

самостално информише 

о свим новинама у 

правним актима и 

другим релевантним 

документима који се 

тичу превенције насиља 

Током школске 

године 

Информисање ученика о 

појавама насиља и повећање 

њихових компетенција 

против насиља 

Осмишљавање и планирање часова одељенске 

заједнице према плану рада одељенског 

старешине, а на којима се ученици информишу и 

уче како да реагују; реализација наведених часова 

и евидентирање у књиге евиденције 

Одељенске старешине Током школске 

године према плану 

рада одељенског 

старешине 

Повећање компетенција 

чланова вршњачког тима у 

погледу превенције насиља 

Осмишљавање и планирање часова на којима се 

ученици информишу и уче како да реагују; 

реализација наведених часова и евидентирање у 

књиге евиденције 

Стручни сарадници и 

одељенске старешине 

Друго тромесечје 

текуће наставне 

године 

Повећање компетенција 

запосленог особља у 

спречавању насиља у школи 

Избор, организација и реализација семинара и 

других облика усавршавања на тему превенције 

насиља 

Директор школе Током школске 

године 

Реаговање у случајевима 

сумње на насиље или 

евидентног насиља међу 

ученицима 

Процена нивоа ризика,    Прикупљање 

информација,  Спречавање насиља или тражење 

помоћи од запосленог особља у школи или 

организација ван школе,  Пријављивање насиља 

одељенском старешини или члановима Тима за 

превенцију насиља 

Сви актери школског 

живота имају обавезу да 

реагују: ученици и 

родитељи, наставно и 

ненаставно особље 

Током школске 

године 

Планирање и реализација 

заштите жртве насиља 

Осмишљавање поступака и активности којима се 

повећава безбедност ученика  ,Планирање и 

реализација сарадње са другим установама  

Планирање подржавајућих активности у одељењу 

Тим за заштиту ученика, 

одељенски старешина 

По потреби током 

школске године 
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и школи,  Писање плана,  Одређивање носиоца 

активности плана за заштиту жртве насиља,  

Праћење реализације плана и оцена његове 

успешности 

 

Планирање и реализација 

рада са ученицима који врше 

насиље 

Осмишљавање поступака и активности којима се 

умањује склоност насиљу ученика,  Планирање и 

реализација сарадње са другим установама,  

Планирање подржавајућих активности у одељењу 

и школи,  Писање плана,  Одређивање носиоца 

активности плана за заштиту жртве насиља,  

Праћење реализације плана и оцена његове 

успешности 

Тим за заштиту ученика 

од насиља у школи 

По потреби током 

школске године 

Реаговање у случају да се 

сумња или да насиље врши 

запослени 

обавештавање Директора школе Сви актери школског 

живота имају обавезу да 

реагују: ученици и 

родитељи, наставно и 

ненаставно особље 

Током школске 

године 

Вођење евиденције о 

појавама насиља на првом 

нивоу ризика 

Попуњавање формулара евиденције/пријаве 

насиља, чување евиденционих формуларау 

фасциклама 

Одељенске старешине. 

Руководилац Тима за 

заштиту 

Током школске 

године 

Вођење евиденције о 

појавама насиља на другом и 

трећем нивоу ризика 

Попуњавање формулара евиденције/пријаве 

насиља,  чување евиденционих формулара у 

фасциклама 

Одељенске старешине и 

Руководилац Тима за 

заштиту 

Током школске 

године 

Процењивање нивоа рузика 

за безбедност ученика у 

случајевима сумње на 

насиље или евидентног 

насиља 

успешно самостално спречавање насиља, насиље 

нижег степена први ниво ризика,  успешно 

спречавање насиља уз помоћ подршке из школе, 

насиље средњег степена, други ниво ризика, 

 успешно спречавање насиља уз помоћ 

организација ван школе насиље вишег степена, 

трећи ниво ризика 

Сви актери школског 

живота имају обавезу да 

направе процену у 

ситуацијама сумње или 

очигледног насиља 

(ученици родитељи, 

наставно и ненаставно 

особље)  

Током школске 

године 

Консултације у Установи прикупљање, обрада и анализа информација о Директор школе и Тим Током школске 
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поводом сумње на насиље 

или евидентне појаве насиља 

догађајима насиља  процена нивоа ризика за 

безбедност ученика , планирање превенције и 

интервенције и давање налога за њихово 

извршење 

за заштиту ученика, године 

Реализација планираних 

мера интервенције и 

превенције које је планирао 

Тим 

извршавање одлука Тима и Директора школе 

ради спровођења мера интервенције и превенције 

против појава насиља 

Интерна заштитна 

мрежа, одељенске 

старешине, Вршњачки 

тим 

Током школске 

године 

Сарадња са организацијама 

ван школе ради заједничких 

акција на превенцији насиља 

успостављање контакта са другим 

организацијама,  договарање начина сарадње,  

реализација планиране сарадње,  вођење 

евиденције о сарадњи 

Директор школе 

Секретар школе 

Руководилац Тима за 

заштиту 

Током школске 

године 

Акције ученика на 

спречавању насиља 

осмишљавање и планирање акција,  реализација 

акција 

Ученички парламент  

Руководилац тима за 

заштиту 

Током школске 

године 

Истраживања појава насиља планирање истраживања, реализација 

истраживања,  обрада и анализа података, писање 

извештаја и обавештавање органа школе 

Тим за заштиту ученика  Током школске 

године 

Евалуација превентивних и 

интервентних мера на нивоу 

школе 

планирање начина анализе постојећих мера,  

спровођење анализе према утврђеном плану,  

писање извештаја, обавештавање стручних органа 

школе 

Тим за заштиту ученика 

Ученички парламент 

Током школске 

године 

Анализа Програма за 

заштиту ученика 

Истраживање степена реализације програма и 

евалуација према Програмом утврђеним 

процедуром 

Директор Август сваке  школске 

године 

Ревизија Програма за 

заштиту ученика 

Мењање програма према резултатима његове 

анализе и евалуације 

Тим за заштиту ученика Август сваке  школске 

године 
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Мере превенције осипања броја ученика 

Активност Динамика Носилац 

Драгана Милојевић и Светлана Томић 

Обезбеђивање  пријатне и подстицајне атмосфере  за рад и учење – 

школска клима  подстицајна за све - која: пружа могућност за 

усвајање пожељних норми и вредности, посебно оних на локалном 

нивоу; подстиче ученике да учествују у животу школе кроз процес 

одлучивања и међусобног размењивања идеја; обезбеђује 

развијање (социјалних) веза између ученика, заснованих на 

другарству и пријатељским односима, уважавању и толеранцији, 

међусобној сарадњи у оквиру школских и ваншколских 

активности, као и веза (односа) између ученика и наставника 

заснованих на поверењу, међусобном уважавању и спремности 

наставника да помогне ученику; 

 

Током 

школске 

године 

Директор, педагог, психолог, одељењске 

старешине, наставници, ученици, родитељи... 

школски колектив 

Идентификација ученика  лошег  материјалног стања –  Септембар, 

октобар 

сваке 

школске 

године 

Одељењске старешине 

Идентификација ученика који припадају осетљивим групама Септембар, 

октобар 

сваке 

школске 

године 

Одељењске старешине, педагог, психолог 

Успостављање сарадње са институцијама и предузећима која могу 

да помогну идентификованим ученицима ( обезбеђивање уџбеника, 

приручника и  прибора за учење ) 

 

Током 

школске 

године 

Директор, педагог, психолог, одељењске 

старешине 

Спровођење различитих акција пружања помоћи ученицима      

(прикупљање уџбеника, гардеробе, новца...) 

 

Током 

школске 

године 

Директор, педагог, психолог. Одељењске 

старешине 

Континуирана подршка ученицима приликом суочавања са  одељењске старешине, наставници ,педагог, 
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школским и животним проблемима Током 

школске 

године 

психолог 

Подизање свести о важности редовног похађања наставе  

Током 

школске 

године 

одељењске старешине, психолог ,педагог, 

Тим за подршку,Тим за каријерно вођење 

Систем каријерног вођења – ученици се припремају  за изазове и 

напредовање у каријери и животу 

 

Током 

школске 

године 

Тим за каријерно вођење 

Индивидуална подршка учењу  као активност  која је усмерена на 

индивидуалне потребе ученика, мотивацију за учење и развијање 

самопоуздања. За неке ученике ће бити потребан и ИОП 

Планирање 

до средине 

новембра 

сваке 

школске 

године , 

реализација 

током 

школске 

године 

Тим за подршку ученицима  

Допунска и додатна настава, Ваннаставне активности,менторски 

рад са ученицима у ризику 

Током 

школске 

године 

Тим за подршку, стручни сарадници 

Могућност ванредног дошколовавања/доквалификације и 

преквалификације 

Према 

утврђеним 

испитним 

роковима 

Наставници 

Укључити Савет родитеља школе у решавање проблема ученика у 

ризику од осипања 

Током 

школске 

године 

Директор, Савет родитеља 

Стална сарадња са родитељима/старатељима ученика – 

оснаживање за пружање додатне подршке, подизање свести 

 

Током 

одељењске старешине, родитељи 
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родитеља о важности завршетка школовања школске 

године 

Сарадња са локалном самоуправом, удружењима грађана  и 

Центром за социјални рад – мултисекторски приступ у анализи и 

планирању, као  и реализацији мера. 

Током 

школске 

године 

ЛС, Центар за социјални рад, Локална 

удружења – особа са инвалидитетом и сл. 

 

Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај појединих наставних предмета  

Садржај рада 
Време 

Ирена Соколовић 

I Прославе и активности  које школа организује самостално  

1. Свечаност поводом пријема нових ученика (за ученике и родитеље првог разреда) До 10. Септембра 

2. Прослава Дана школе (садржаји се планирају сваке године) новембар 

3. Присуство молитви за почетак школске године (у цркви) септембар 

4. Обележавање 8. Новембра – Дана просветних радника Србије (најчешће у виду дана 

замењених улога – ученици у улози наставника) 
новембар 

5. Пригодним текстовима, паноима и сл. Обележавају се државни празници (Дан сећања на 

српске жртве у 2. Светском рату – 21.10., Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма – 22.4., Дан победе – 9.5. 

 

6. Свечано обележавање школске славе – Свети Сава (резање колача, пригодан програм који 

се планира сваке године) 

27. јануар 

«светосавска недеља» 

7. Свечаност поводом завршетка школске године и уручивање диплома и похвалница јуна 

8. «Квизовање» - програм који живи од 2014. и веома је интересантан ученицима – учествују и 

ученици и наставници – приказивање талената, стваралаштва и знања из опште културе и 

информисаности) 

Најмање два пута годишње 

и више у зависности од 

интересовања  

9. Промоција ученичког стваралаштва ( објављене књиге, романи, збирке песама...) 

У зависности од броја 

ученика који се баве 

књижевним стваралаштвом 

10. Спортски дан – такмичење у занимљивим играма између ученика и наставника 
Дан пред одлазак на 

пролећни распуст 
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Садржај рада 
Време 

Ирена Соколовић 

11. Припрема промо материјала, филмова, презентација школе и презентовање школе 

ученицима ОШ, као и за време локалних манифестација 
Током године 

12. «Караван успешних» - промоција ученика који постижу одличне резултате у учењу и 

школским активностима кроз сарадњу са привредним друштвима 
Март  

12. Осмишљавање и реализовање програма активности у оквиру пројеката размене ученика – 

уколико их буде (спортске игре, културно-уметнички програм, квизови, радионице 

упознавања, презентације и сл) 

Уколико их буде 

13. Новогодишњи програм за децу радника школе приликом доделе пакетића децембар 

II Културне и јавне активности које се спроводе у сарадњи са ЛС  

1. Учешће ученика образовног профила туристички техничар и кувар/конобар у 

манифестацијама које се организују у општини – у сарадњи са туристичком организацијом – 

Дани вина – март, Сајам привреде – октобар, Џигеријада , Међународни шаховски турнир. 

Такође у сарадњи са ТО ученици учествују на Сајму туризма у Београду и сл. 

У току године 

2. Учешће у активностима поводом обележавања Дана општине (спортске, културне, 

ангажовање ученика турсистичког и угоститељског образовног профила и сл.) 
новембар 

3. Учешће у активностима које организује ЛС поводом сарадње са збратимљеном општином 

Мурска Собота из Словеније 
Током године 

4.Присуство ученика презентацијама, пројекцијама, трибинама и сл. које организује ЛС и 

Канцеларија за младе (као и Полицијска управа, Црвени крст...) 
Током године 

III Посете сајмовима:  

У организацији наставника економске, туристичке и угоститељске групе предмета и других 

наставника) ученици школе ће посетити различите сајамске манифестације – Сајам туризма, 

Сајам књига... 

у време трајања сајма 

III Посете привредним друштвима, банкама, осигуравајућим друштвима и другим 

институцијама - факултетима: 
 

У организацији наставника економске групе предмета и других наставника  ученици школе ће 

посетити различита привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва  и друге  институције – 

Народна банка, Берза, факултети или организовати њихов долазак у школу... 

у току године 
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Садржај рада 
Време 

Ирена Соколовић 

IV Учешће на сајмовима виртуелних предузећа  ( организују се у земљи и у земљама региона  

Сајмови виртуелних предузећа могу бити ревијалног или такмичарског карактера. У време организације 

V Учешће у решавању студије случаја ( студије случаја које предлажу факултети или израда 

студије случаја наше школе ) – Тим за развој међупредметних компетенција 
 

 Једном или двапут годишње 

 

План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања (матурски, завршни испит и др.) 

Активност Носиоци 

активности 

Јасмина Тасић и 

Светлана Томић 

Динамика Извори  доказа 

Упознавање ученика  завршних разреда са 

Правилником о полагању матурског , односно, 

завршног испита 

Предметни 

наставник, 

одељењске 

старешине 

 

1. полугодиште 

Евиденција у дневнику 

образовно васпитног рада 

Упознавање  родитеља на родитељским састанцима 

са Правилником о матурском и завршном испиту 

Одељењски 

старешина и 

наставник који 

учествује у 

матурском испиту 

 

1. полугодиште 

Записник са родитељског 

састанка 

Упознавање Савета родитеља са концептом 

матурског и завршног испита 

Директор  

2. полугодиште 

Записник са седнице  Савета 

родитеља  

Формирање Испитног одбора за спровођење 

матурског, односно завршног испита 

Наставничко веће Јануар текуће 

школске године 

Записник са седнице  

Наставничког већа 

Одређивање ментора за припрему ученика за 

матурски, односно завршни испит 

Директор Фебруар-март 

текуће школске 

године 

Решење директора 

Израда и објављивање распореда припремне 

наставе за матурски, односно завршни испит 

Директор, секретар 

Испитног одбора 

Април текуће 

године 

Распоред припремне наставе 
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Реализација припремне наставе , 5% од укупног 

годишњег фонда часова у предмету 

Ментори Април-мај 

текуће године 

Књига евиденције осталих 

облика образ. васп. рада 

Одређивање техничког лица задуженог за 

преузимање и умножавање теста 

Директор Мај текуће 

године 

Решење директора 

Обезбеђивање материјалних и техничких услова за  

спровођење матурског, односно, завршног испита 

Директор, лице 

задужено за 

одржавање  

рачунара, секретар 

Испитног одбора 

Април – мај 

текуће године 

Сви услови су испуњени за 

полагање матурског и 

завршног испита 

 

План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других запослених у школи 

Развојни период  Области компетенција Области приоритета 

2021/2022.  К2 – Компетенције за поучавање и 

учење 

К3 – Компетенције за подршку развоју 

личности ученика 

П3 – унапређивање компетенција 

наставника у области планирања и 

реализације наставе оријентисане на 

исходе учења (подизање нивоа 

методичких знања релевантних за 

циљеве и исходе предмета/ области,  

формативно и сумативно оцењивање ) 

П1 – унапређивање дигиталних 

компетенција и употреба 

информационо-комуникационих 

технологија у реализацији образовно – 

васпитног рада 

П2 – методика рада са ученицима којима 

је потребна додатна образовна подршка 

( рад са ученицима из осетљивихгрупа, 

са сметњама у развоју и тешкоћама у 

учењу, мигрантима...) 
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План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

активност Носилац Јовица Јевтић Временска динамика Извори доказа 

Информисање наставника о поступку 

стицања звања и подстицање на 

укључивање у ову процедуру 

Тим за професионални 

развој 

Октобар 2020. Записник са 

Наставничког већа 

Пријављивање заинтерсованих наставника 

подношењем захтева 

Наставник, стручни 

сарадници, директор 

Током школске 

године,најкаснијечетири 

месеца пре краја другог 

полугодишта 

Поднет захтев 

установи 

Израда плана активности у вези са 

напредовањем и стицањем звања 

Наставник, стручни 

сарадници, директор 

Након подношења захтева План активности 

Спровођење поступка Наставник, стручни 

сарадници, директор и 

други органи унутар школе 

и ван школе, по потреби и 

према Правилнику 

Након утврђеногплана Документација и 

евиденција 

 

План укључивања родитеља, односно другог законског заступника, у рад школе 

Активност Носиоци 

Сања Младеновић и Јасна 

Милојковић 

Динамика 

Индивидуални разговори-са родитељима ученика који 

имајупроблеме у школском напредовању или у 

Одељењски старешина, педагог , 

психолог, директор школе 

Током целе школске године 
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понашању 

Родитељски састанци-информисање о успеху ученика 

као и о целокупном животу и раду школе 

Одељењски старешина На почетку  школске године 

и на крају сваког 

класификационог периода 

Помоћ од стране родитеља у реализацији практичне и 

наставе у блоку 

Родитељи који су заинтересовани Током целе школске године 

Учешће у остваривању програма ваннаставних 

активности –уважавање и разматрање иницијатива, 

предлога,потреба... 

Родитељи који су заинтересовани Током целе школске године 

Учешће у унапређењу квалитета  образовно-васпитног 

рада – праћење задовољства родитеља и давање 

могућности за изношење идеја и предлога 

Родитељи, одељењске старешине Током целе школске године 

Сарадња у оквиру Тима за додатну подршку ученику Родитељи ученика по ИОП Током целе школске године 

Сарадња родитеља са стручним сарадницима у циљу 

подршке и давања стручне помоћи за превазилажење 

развојних и ситуационих проблема и потешкоћа 

ученика 

Стручни сарадници, заинтересовани 

родитељи 

Током  школске године по 

потреби 

Друге  активности и акције у које школа реализује, 

пратећи потребе ученика и њихових породица (нпр. 

хуманитарне акције ) 

Заинтересовани родитељи Током целе школске године 
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План сарадње са другим школама, привредним друштвима и организацијама од значаја за рад школе 

Социјални партнери План активности 

Топлица Ђокић  и Славољуб Симић 

Носиоци активности 

 

 

 

Школе у оквиру Заједнице стручних 

школа из области економије, права, 

администрације, трговине, угоститељства 

и туризма 

-предлози за измене наставних планова и 

програма образовних профила 

 

-израда плана републичких такмичења 

 

 

-реализација републичких такмичења  

-директори школа 

-управни одбор Заједнице 

 

 

-директори школа 

-управни одбор и скупштина Заједнице 

 

-ученици и наставници школе 

удружених у заједницу 

 

 

 

 

 

Средње школе у Параћину 

-решавање питања технолошких вишкова 

 

-усаглашавање предлога плана уписа 

ученика у развојном периоду 

 

-коришћење заједничких просторних 

ресурса 

 

-директори средњих  школа 

-наставници који су на листи 

технолошких вишкова 

-директори средњих  школа 

-локална самоуправа и други социјални 

партнери 

-директори 

 

 

Основне школе у Параћину 

-промоција школе и образовних профила 

 

-учешће на сајму образовања 

-Тим за културне и спортске активности 

и представници основних школа 

-Тим за културне и спортске 

активности, НСЗ и ученици и 

наставници основних школа 

Високошколске установе -промоција високошколских установа-

професионална оријентација ученика 

-представници високошколских 

установа, педагог школе 

 

ЗАКЉУЧАК:  Већим делом активности из Акционог плана су реализоване.  Због пандемије Ковид 19 нису реализоване 

активности које су подразумевале непосредно присуство у школи или у привреди, као и активности које су подразумевале 

окупљања. Такође, нису реализоване активности са талентованим и надареним ученицима. Такође, ниједан наставник није 

аплицирао за стицање звања.  

Упркос отежаним условима, већина активности су прилагођене и коректно 
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5.8. Извештај о самовредновању 

 

 

Извештај о раду  тима за самовредновање за школску 

2021/2022.г 

Руководилац: Бојан 

Јовановић 
 

 

 

По плану за школску 2021/22. године вредновала се област 3. Образовна постигнућа 

ученика. 

Оно што је специфично и за ову школску годину 2020/21. је да се настава одвијала у већем 

периоду непосредно, али и комбиновано, услед вируса КОВИД-19. 

Из тог разлога резултати самовредновања ове кључне области се морају узети са резервом 

због немогућности квалитетне упоредивости са претходним периодима. 

 

Такође, пошто докази за процену остварености показатеља могу бити различити 

(разговори, састанци, анкете, школска документација, непосредно посматрање,анализа 

тестирања, такмичења и сл.), Тим је направио договор да вреднује на основу анкета 

ученика, родитеља и наставника и  на основу анализе школске документације. 

 

Табела успех ученика школске 2021/22. 
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График: Успех ученика јун 2022.    График: Успех ученика август 2022.  

 

 

 

 

 График: Успех ученика по разредима; јун 2022.                   График: Упоредни преглед успеха  

        Школске 2021/22. године 
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На основу упоредне анализе видимо да је успех ове школске године слабији у односу на 

прошлу школску годину, али и у односу на школске године непосредно пре избијања 

пандемије КОВИД 19. С' тим да је управо слабији резултат ове године условљен и 

делимично пандемијом претходних година, али да се свакако морају предузети одређене 

мере кроз акциони план за побољшање успеха. 

 

 

1. Резултати матурског и завршног испита у целости и по деловима школска 2020/21 

 3/4 3/5 4/1 4/2 4/3 4/4  школа 

Српски језик и књижевност   3,63 3,72 3,44 4,14  3,73 

Тест 3,20 3,64 3,52 3,82  3,54 

Практични задатак -  биро 3,90 3,44 3,80 4,64  3,95 

Завршни испит 2,69 4,13      3,41 

М. Испит у целости 

 

 

М. и З. у целости 

  3,58 3,60 3,59 4,20  M 

3,74 

M иЗ 

3,63 
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Резултати матурског и завршног испита шкоске 2021/22. 

 

 3/4 3/5 4/1 4/2 4/3 школа 

Српски језик и књижевност   3,73 3,30 3,83 3,62 

Тест 3,58 2,83 4,53 3,65 

Практични задатак -  биро 4,00 2,78 4,17 3,65 

Укупно  3,3 4,64 3,77 2,97 4,18         3,77 

Завршни испит 3,3 4,64    3,97 

М. Испит у целости 

 

 

М. и З. у целости 

     M   3,64 

 

M иЗ 

      3,77 
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Генерално слабији резултат на матурском испиту у односу на прошлу годину – сада је 

просечна оцена 3,64, а прошле године је била 3,74, претходне 4,05. 

Ситуација са  резултатима на завршном испиту je нешто боља –сада је 3,97, прошле 

године је 3,41, претходне године је била 3,65. 

Укупно – матурски изавршни испит – сада је 3,77, прошле године 3,63, а претходне 3,98 

И даље је приметан тренд благог пада просечне оцене на матурском  испиту. Потребно је 

радити на додатној мотивацији ученика за озбиљнији приступ у учењу и припреми за 

матурски и завршни испит. Услед ситуације изазване опасношћу од вируса Ковид 19 и 

реализације наставе на даљину, приметан је пад мотивације у учењу код ученика. Како је 

иста ситуација била и претходне две године, са тенденцијом  даљег пада и ове године, 

можемо закључити да се ради о тренду и да је потребно  радити на мотивацији ученика за 

боља постигнућа. 

Анализа стандарда  3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнућима 

 

Стандард 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима је 

оцењен на основу Google упитника, којим су анкетирани  ученици, родитељи и 

наставници. Обухваћено је 157 ученика (од 1. до 3. разреда), 127 родитеља и 33 

наставника 
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Анализа спроведене анкете са ученицима  
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Извештај о раду за школску 2021/22. годину                                                   ЕТШ   Параћин               
 

83 

 

 

 
 

Анализа спроведене анкете са родитељима 
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 Анализа спроведене анкете са наставницима 
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Упоредна анализа одговора на анкету, ученика, родитеља и наставника 
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На основу спроведене анализе примећујемо, да без обзира на слабији успех ове школске 

године, ученици, родитељи и наставници позитивно оцењују допринос школе бољим 

образовним постигнућима ученика.  Просечна оцена ученика 3,57, родитеља 3,71 и 

наставника  3,71. Такође, што је позитивно, сем малих разлика код једног питања, 

одговори и ученика и родитеља и наставника се слажу, што говори о објективности. 

Простор за побољшање успеха свакако постоји, а то видимо и из одговора о одржавању 

допунске и додатне наставе (оцена 3), код свих анкетираних учесника.  

Анализа области „Постигнућа ученика“ у нашој школи углавном одговара опису који се 

вреднује као ниво 4, али пошто треба узети у обзир нешто слабији успех у односу на 

претходне школске године и неке показатеље који нису били апсолутно вреновани оценом 

4, сматрамо да је ниво остварености између 3 и 4. Наравно, овај Извештај о 

самовредновању кључне области „Постигнућа ученика“ послужиће нам као показатељ 

оних активности које у школи можемо унапредити, али и оних активности , које ћемо 

наставити да примењујемо како бисмо сачували и одржали квалитет наше  школе.
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Акциони план Тима за самовредновање; област 3. Образовна постигнућа ученика; Школска година 2022/23. 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Подстицати ученике за редовније похађање 

допунске наставе 

 

- Мотивисати ученике на редовним 
часовима 

- Разговарати са ученицима на часовима 
одељењског старешине 

- Информисати родитеље о предностима 
похађања допунске наставе 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 - од. старешина 

Септембар-јун 

2022/23. 

Ажурно водити евиденцију о присуству ученика 

и напретку 
- Редовно уписивати часове допунске 

наставе 
- Редовно уписивати активности ученика 

на часовима допунске наставе 
- Редовно информисати родитеље о 

присуству ученика часовима допунске 
наставе и напретку 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 - од. старешина 

Септембар-јун 

2022/23. 

Подићи квалитет допунске наставе, кроз 

менторски рад и индидуализацију рада. 
- Радити индивидуализацију на часовима 

допунске наставе 

предметни 

наставници, 
Септембар-јун 

2022/23. 

Подићи квалитет припремне наставе за полагање 

матурских испита/ менторски рад и радити на 

мотивисању ученика 

- Раније отпочети припреме за матутски 
испит и одредити  менторе 

- Информисати ученике о значају 
матурског испита  

- Информисати родитеље о 
ангажованости ученика на припремној 
настави 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 - од. старешина 

Новембар-јун 

2022/23. 

Идентификовање даровитих и талентованих 

ученика, израда и рад по ИОП3 
- Радити индивидуализацију са 

даровитим ученицима на редовним 
часовима 

предметни 

наставници, 
Септембар-јун 

2022/23. 
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5.9. Извештај о  раду Тима за развој школског програма 

Извештај о  раду Тима за развој школског програма 

                          ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

                                                         2021/22.год. 

       

  Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава 

ученике ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и 

запошљавање, успоставља организациону структуру 

засновану на тимском раду и одговорности сваког запосленог за 

остваривање утврђених циљева, као и повезивање са послодавцима  и 

удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој 

друштвене средине. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник 

планира, програмира и реализује свој рад. 

Тим сачињавају следећи чланови: 

1) Аранђеловић Сузана-координатор  

2)Милошевић Сузана 

3)Богдановић Валентина 

4)Радичевић Тамара 

5)Анђелић Зорица 

6)Поповић Ана 

7)Милојковић Јасна 

8)Браловић Александар 

              Број састанака  Тима  у овој школској  години је 3. 

      Рад Тима се састојао из два дела: 

1)Праћење реализације остварења предходног Школског програма 

2)Израда новог Школског програма 

                                                   1.део 

Тим за развој Школског програма је обављао  следеће активности: 

 1. Праћење реализације Школског програма 

2. Израда табеле (тзв. „чаршав“) како би се на прегледан начин презентовали сви часови за 

следећу школску годину . 

3)Измену и допуну школског програма(анекс) 

 

       Наставни планови и програми су реализовани у потпуности и то на два начина 

класично у учионицама, кабинетима, на блок настави а због опасности од ширења заразне 

болести COVID-19 у складу са мерама и препорукама Министарства просвете  прешло на 

on line наставу и на комбиновану наставу када се за то указала потреба. Комуникација у on 

line настави је остваривана преко различитих друштвених група(Viber,WhatsApp, Google 

Classroom) за ученике, родитеље, одељења. Наставници и ученици су се снашли и 

успешно испунили план за ову школску годину. За ученике који су  били упућени на 
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полагање разредних и поправних испита, исти су били организовани у школи према 

урађеном распореду. 

       При реализацији часова се водило рачуна о циљевима и исходима стручног 

образовања  за сваки профил. 

      Настава у блоку, практична настава и професионална пракса су реализоване  на исти 

начин као и остала настава. Наставна година је протекла према утврђеном Календару 

образовно-васпитног рада средњих школа и Годишњем плану рада школе. 

     Матурски и завршни испит реализовани су према плану у школи. 

          Часови допунске, додатне и припремне наставе и осталих облика ваннаставних 

активности (припреме за такмичења и сл.) су такође рализовани о чему постоји евиденција 

у есДневницима. Друштвене активности ученика су реализоване кроз рад Ученичког 

парламента, а рад родитеља кроз Савет родитеља. 

      Ваннаставне,  слободне активности као и такмичења  ученика су и ове године  

редуковане због актуелне епидемиолошке ситуације.   

     Школске  2021/2022. г.  проценат ученика који се упућује на полагање  поправног и 

разредног испита знатно се повећао у односу на предходне школске године, тако да је 56 

ученика са 1 или 2 недовољне оцене упућено на полагање поправног а 30 ученика на 

полагање разредног испита, од чега 5 ученика није са успехом завршило разред. Матурски 

испит нису положила 3 ученика одељења 4/2, а завршни 2 ученика 3/5. Ови ученици се 

упућују на јануарски испитни рок. 

           Факултативне активности- Екскурзије нису реализоване. 

Реализовани су часови из општенародне одбране на часовима одељењских старешина 

ученике завршних разреда. 

             Извршена  је измена  и допуна Школског програма  у делу општеобразовних, 

стручних и изборних  предмета и начина остваривања  програма за профил економски 

техничар. 
             
                                                            2.део 

 

На основу  „Службенoг  гласника РС“, број 101/2017 и „Службенoг гласника РС“, број 

129/2021 чланови овог Тима су израдили нови Школски програм који ће се примењивати у 

периоду од 2022. до 2026.год. Исти је разматран и усвојен на седницама Наставничког 

већа, Савета родитеља и Школског одбора. 

 Задатак тима у следећој школској години  је да прати реализацију овог програма и да, 

уколико је потребно поједине делове школског програма иновира  и надограђују у току 

његовог остваривања тј. ради анексе програма. 

 Тим ће пратити реализацију  следећих садржаја Школског програма: 

 

1) циљеве школског програма 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и 

језик на коме се остварује програм 

3) обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним профилима и разредима 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда  образовних 

постигнућа  , начин и поступак остваривања прописаних планова и програма наставе и 
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учења, програма других облика стручног образовања и врсте активности у образовно- 

васпитном раду 

5) програм допунске, додатне и припремне наставе 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа 

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се 

остварују 

8) програм културних активности школе 

9) програм слободних активности 

10) програм каријерног вођења и саветовања 

11) програм заштите животне средине 

12) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције 

других облика ризичног понашања и програм заштите од дискриминације  

13) програм школског спорта 

14) програм сарадње са локалном самоуправом 

15) програм сарадње са породицом 

16) програм излета и екскурзија 

17) програм безбедности и здравља на раду 

17а) смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке  

18) друге програме од значаја за школу. 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма.
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5.10. Извештај о раду стручног  сарадника – педагога 

 

  

  Извештај о раду стручног  сарадника - педагога 

Рад педагога у школи, према Правилнику о програму свих облика рада стручних  сарадника (Сл. Гл. Бр 5/2012.)  обухвата 

седам подручја и то: 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Структура извештаја о раду базира се на прегледу реализованих активности  по подручјима рада. 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

У оквиру овог подручја рада, узела сам велико учешће у изради    Годишњег плана  рада школе. Годишњи план рада школе 

завршен је у прописаном  року, представљен Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.  

Решењем директор задужена сам за уношење података у ЈИСП  као одговорно лице за унос података заједно са колегом 

Јовановић Бојаном. 

Припремила сам преглед часова на нивоу школе, у циљу пружања помоћи стручним већима око поделе часова за следећу 

школску годину. 

Активно сам сарађивала са Стручним активима и пружала помоћ око израде годишњих и оперативних  планова.  
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Као руководилац Tима за квалитет и развој школе пружила сам подршку Тиму за самовредновање у изради  упитника за 

родитеље, ученике и наставнике  за спровођење самовредновања области квсалитета постигнућа ученика.Урађен је план рада 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Урађен је Годишњи план и програм рада стручног сарадника – педагога који је конципиран према подручјима рада и детаљно 

разрађен на оперативном нивоу  по месецима. Годишњи план и програм рада стручног сарадника – педагога је  ушао у 

годишњи план рада школе. 

 Услед повременог преласка на наставу на даљину у складу са прописима у вези вируса Ковид 19 учествовала сам у 

планирању и извештавању, као и организацији  наставе на даљину. 

 Урађен је у сарадњи са тимом за инклузију педагошки профил -  Образац 1 ИОП 1 –педагошки профил за 3 ученика, ИОП 2 

– за 2 ученика и план мера индивидуализације за 4 ученика. 

 Урадила сам распоред полагања матурских и завршног испита, као и упутства дежурним наставницима и члановима 

комисија у вези са спровођењем матурског испита у  одељењима – 4/1,4/2,4/3 и 4/4 и и завршног испита ( кувар/конобар и 

трговац ) у одељењима 3/4 и  3/5. 

Од стручне периодике пратила сам часопис Настава и васпитање. 

       

2.   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

    

 Директор школе, у сарадњи са педагошко-психолошком службом прати реализацију часова додатне и допунске наставе. 

Урађен је распоред допунске и додатне наставе               

Пратила сам учешће ученика у ваннаставним активностима, остварених резултата на такмичењима, остварених резултата на 

матурским и завршним испитима. 

 Пратила сам реализацију наставе на даљину. 

За Годишњи извештај о раду школе припремила сам следеће извештаје: Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 

и  извештај о раду педагога, као и извештаје о раду библиотекара и тимова у којима сам руководилац (СА за РПШ, Тим за 

квалитет...) 

На седницама Одељењских већа и Наставничког већа учествовала сам у анализирању извештаја о успеху и изостајању  

ученика и презентовала резултате успеха на матурским и завршним испитима. 

Активно сам учествовала у изради Акционог плана на основу Развојног плана школе. 

Пружала сам помоћ руководиоцима тимова око припреме плана рада тимова. 

 Пружала сам помоћ директору школе  у раду на одржавању и подизању квалитета рада школе. 
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3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

 Пратила сам рад наставника на платформи гугл учионица у периоду када је реализована настава на даљину. 

Током школске године посетиласам часове 6 наставника, укупно 12 часова. 

У оквиру педагошко-инструктивног рада педагог школе  је током првог полугодишта посетила следеће наставнике и часове 

(10 наставника и 22 часа) : 

- Миомир Марковић – АХП – 2/3 и обука у осигуравајућем друштву – 3/2 

- Саша Дуловић – Рачунарство и информатика 1/4 

- Горан Динић – Рачунарство и информатика – ¼ 

- Александар Браловић –АХП – 1/3 

- Марија Ракић – АХП – 1/3 

- Марија Милошевић – Рачуноводство - 2/2 

- Бојан Јовановић – канцелсаријско пословање – 1/2 

- Јелена Станковић – канцеларијско пословање – 1/2 

- Снежана Бегуш обука у осигуравајућем друштву – 3/2. 

- Нада Михајлов – здравствено васпитање ¼ и 1/5 – у другом полугодишту 

 

Ради се о предметима који се реализују  по групама. Желели смо да стекнемо увид у квалитет и обим сарадње међу 

наставницима који предају исти предмет, али различитим групама у одељењу.  Овог пута посету смо обавили заједно 

директор, психолог и педагог.  

Настава се одвија по  1 моделу ( у одељењима ½, 1/3, ¼ и 3/2 ) и 2 моделу (комбиновано: онлајн и непосредна настава у 

школи са групама од по 15 ученика – 2/2 и 2/3 ). Часови трају 45 минута.  

 Овога пута нисмо остварили увид о раду наставника и ученика на платформи за извођење наставе на даљину – гугл 

учионица 

Циљ посета часовима је био праћење дидактичко-методичке утемељености часа, атмосфере на часу. Желимо и да проверимо 

усклађеност критеријума праћења и оцењивања ученика. 

Припрема за час: Наставници су имали припрему за часове. Из прегледа припрема може се видети да садрже све елементе: 

међутим, и даље се уочава појава да наставници, поред циља часа, издвајају образовне, васпитне и функционалне задатке, као 

и исходе, што их додатно оптерећује и указује на то да је потребно сугерисање, тј. стручно оспособљавање о захтевима 

наставе оријентисане на исходе учења. Након обављених разговора, као и праћењем тока часа, ово се потврдило, јер је 

настава била углавном традиционална, предавачка, са понеким питањима. Питања која су постављана ученицима су 

коректна, у функцији су учења и разумевања садржаја. Припреме садрже план тока часа, имају јасну структуру. 
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Наставницима смо сугерисали да се приликом реализације часова фокусирају на суштински важне елементе – кратко, јасно, 

прегледно, систематично, смислено повезано вођење кроз садржаје наставне јединице. Планирати задатке за  ученике :који 

ће уједно бити и упутство и обучавање техникама учења (нпр. Мапе ума, задаци по станицама, истраживачки задаци, 

пројектни задаци...). 

Планиране методе и технике: на свим часовима су се примењивале методе, разговора, усменог излагања, илустративно – 

демонстративна, практичног рада. Примена ових метода доприноси ефективности рада на часу, јер се за краће време обраде 

садржаји. Ипак, сугестија је да се методе активне наставе више примењују.  

Облици рада: уочена је примена фронталног, рада у пару и индивидуалног облика рада. 

У анализи структуре часа, осврнули би смо се на уводни део часа. У посматраним часовима јасно је изражена структура – 

уводни део, главни и завршни део Код ученика се постиже сазнајна спремност. У посматраним часовима наставници истичу 

назив наставне јединице, повезују претходне садржаје са новом настсвном јединицом, али не у довољној мери и циљеве и 

могуће исходе. Неопходно је ученицима изложити јасно који ће резултат њиховог рада на часу бити – која ће знања стећи, а 

то се може постићи занимљивим увођењем ученика у рад ( нпр. ситуацијским и  проблемским задацима, неким 

занимљивостима у вези са н. јединицом...). Тиме ће се успоставити, не само сазнајна, већ и емоционална и мотивациона 

спремност ученика за рад и учење. 

 Уважавање дидактичких принципа је коректно.   

 Како смо посетили часове вежби, ученици су (осим из рачуноводства ) радили за рачунарима. У кабинетима је довољан број 

рачунара за сваког ученика.   

 Наставни материјали: За учење на даљину, а у појединим предметима (услед недостатка уџбеника) наставници припремају 

материјале у дигиталном облику. Садржаје је потребно дидактички обрадити и прилагодити узрасту ученика. За овај посао је 

потребно додатно ангажовање  стручних већа и тимски рад. 

Активности ученика на часу су углавном аудитивне, визуелне и практичне. У малом проценту су заступљене мисаоно-

сазнајне активности и на то треба обратити пажњу. Применом иновативних метода и методских поступака то је могуће 

остварити. 

Стил рада наставника и успостављена атмосфера  су на задовољавајућем нивоу. Преовлађује демократски стил рада 

наставника, односи уважавања и међусобног поштовања, ученици су дисциплиновани, постигнута је радна атмосфера. 

Наставници се међусобно договарају приликом припремања часова, договорили су, и ученицима презентовали, критеријуме 

оцењивања.  Примећује се да наставници формативне оцене бележе у својим педагошким свескама, док то спорадично чине у 

есдневнику. 

Препоруке: наставници су добили савете и упутства од стручних сарадника и директора. Ми ћемо и убудуће бити отворени 

за пружање помоћи. Сви наставници почетници имају менторе, и потребно је да интензивно са њима сарађују. Потребно је 

пружити подршку наставницима о питањима која се односе на оцењивање ученика – нарочито на формативно оцењивање. 
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За почетак, упознати су са Правилником о оцењивању, Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о основама 

система образовања и васпитања. 

 Потребно је да  се у оквиру стручних већа побољша сарадња  на изради квалитетних наставних материјала за учење и 

побољшање формативног оцењивања. 

Потребно је да у непосредном раду наставници обрате пажњу на развој међупредметних компетенција. Запажамо да је на 

посећеним часовима било прилике ( и да је веома важно ) развијати и одговоран однос према здрављу (уочава се неправилно 

држање и положај тела приликом рада на рачунарима...). 

База података о стручном усавршавању наставника наше школе се редовно ажурира.. 

Са одељењским старешинама сам сарађивала по потреби.  Најчешће сам обављала саветодавни рад са ученицима и 

родитељима по молби одељењског старешине.  Ове године сам била у овом сегменту доста ангажована, што због пружања 

континуиране подршке одељењским старешинама првог разреда, што због мењања одељењских старешина који су морали да 

користе боловање због заражавања вирусом.     

Као координатор за Есдневник помагала сам и одељењским старешинама и наставницима око примене ове новине. Наиме, 

наша школа је од школске 2019/20. г. прешла на вођење евиденције о образовно-васпитном раду  у електронском облику. Са 

другим координатором реализовале смо радионицу за наставнике и одељењске старешине на почетку школске године као 

помоћ за отварање нове школске године. 

 Интензивирана је сарадња са наставницима;  утврдили смо  ефикасне канале комуникације – ( путем мејла и вибер групе ), 

наставници су на време били информисани о свим важним питањима и темама. Веб страница школе се  и даље редовно 

ажурира, као и фејбук и  инстаграм страница, највише захваљујући директору школе. 

 Потребно је радити на подизању вере наставника у своје компетенције, као и на подизању кредибилитета професије. Ово је 

веома комплексно питање и захтева систематски приступ. Једна од могућности је организовање радионица на нивоу 

Стручних већа. 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

 

У раду са ученицима се педагог посебно ангажовала, што је сасвим разумљиво обзиром да је ово подручје рада педагога 

средишње и најодговорније. Најчешће је то био саветодавни рад са ученицима ( појединцима или са одељењима) који  имају 

проблеме у учењу и понашању у школи. 

Индивидуални саветодавни рад је био континуиран током школске године.  Ове године су ученици  долазили на разговоре по 

препоруци наставника или одељењског старешине, као и самоиницијативно, када су имали проблема у учењу или у 

комуникацији са друговима и наставницима, или када се радило о проблемима емотивне природе.  

Педагог уредно води  документацију о предузетим мерама, исказаним проблемима ученика, и начинима решавања.Почетком 

школске године (септембар октобар), у сарадњи са психологом, интензивно сам радила и на обавештавању, прикупљању, 

сређивању и прослеђивању документације ученика који су се пријавили на Конкурс МП за стипендије. Конкурисало је 36 
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ученикa, од тог броја 30 ученика је остварило право на стипендију. Током године сам радила са ученицима ромске 

националности и помагала у прикупљању документације за стипендију.  

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

Овај сегмент рада је остварен  кроз рад са Саветом родитеља, индивидуалним разговорима са родитељима који су се 

обраћали за савет. Интензивно сам сарађивала са родитељима ученика који раде по ИОП. 

Препозната   потреба  већег повезивања школе са родитељима, предвиђена и  Развојним планом школе није могла да се 

реализује кроз паниране активности због пандемије. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

 

Током школске године интензивно сам сарађивала са директором: израда ГПШ, ШП. Извештаја, у вези са проблемима 

ученика, у вези са упознавањем и применом нових прописа...  Такође у континуитету сам сарађивала са родитељима  ученика 

које раде по ИОП-у. 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 Стручни сарадник – педагог је узела учешће у раду свих стручних органа у школи, кроз праћење, упознавање и повремено 

укључивање... Урадила сам Извештај о резултатима на матурском и завршном испиту.  Активно сам учествовала у раду 

Стручног већа друштвених наука. Активно сам учествовала у раду Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за инклузивни 

развој школе, Стручног актива за развојно планирање и самовредновање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе.  

       

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

 Налазим се на листи ЗУОВ за оцењиваче рукописа уџбеника, као и  на листи чланова Централне и обласних/предметних 

комисија који ће учествовати у припреми предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2022/2023., 2023/2024. и 2024/2025. годину. 

 

 Од 2019. године, поводом јавног позива Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања налазим се на листи 

спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 

 У школи сам са тест администратором 15. марта 2022.  релизовала ПИСА  истраживање. 
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 Сарађивала сам са школским полицајцима. 

Интензивно сам сарађивала и са тимом Центра за социјални рад.    

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Документација о свим сегментима рада педагога се уредно води  нешто у писаној форми и нешто у електронској форми. 

 Током ове школске године интензивирана је сарадња са наставницима, потребно је побољшати сарадњу са родитељима, док 

је сарадња са ученицима на јако високом нивоу, интензивно сам радила на пословима унапређења рада школе ( 

организациона шема, тимска структура, евалуација, контролинг...) . Највећи број сати и  у овој школској години ( и највише 

резултата) постигнуто је у сегменту Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Налазим се на листи Оцењивача рукописа уџбеника, На листи сарадника ЗУОВ за одобравање програма сталног стручног 

усавршавања, као и на листи спољњих сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 

 Редовно пратим  стручну литературу и периодику на интернету.  

 

 Током ове школске године   остварила сам 55 бодова за стручно усавршавање у установи и 58 бодова стручног 

усавршавања ван установе.   

Светлана Томић – стручни сарадник  педагог 
      

     

 

5.11. Извештај о раду стручног сарадника – психолога 

 

ЦИЉ 

        У школској 2021/22.год.психолог школе  је применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке 

доприносила остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи у складу са циљевима и принципима 

образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања 

васпитања, као и посебним законима.  

       

ЗАДАЦИ  

- Стварање оптималних услова за развој ученика и остваривање васпитно-образовног рада,  

- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

- Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,  
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- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању 

ефикасности, економичности и флексибиолности рада школе,  

- Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и 

предлагање мера за унапређивање,  

- Подршка отворености школе према педагошким иновацијама,  

- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља,  

- Сарадња са другим  институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за 

школу,  

- Стално стручно усавршавање и праћење развноја психолошке науке и праксе. 

 

Психолог је свој рад обављала у оквиру 9 области рада у току школске 

2021/22.год. распоређујући своје активности према потребама школе и измењеним условима рада . 

Те области су: 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

4. РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА  

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

6.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  
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Радни задаци 

 

Време 

реализације 

 

Сарадници 

 

 

Припремање плана посете психолога 

часовима 

септембар  

Израда плана личног стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

септембар  

Израда распореда:дежурстава 

професора,додатне и допунске 

наставе,полагања 

ванредних,разредних,поправних, 

завршних и дипломских испита 

август 

септембар 

током године 

одељењске старешине 

Учешће у изради Извештаја о раду школе 

у школској 2021/22.год. 

август 

септембар 

директор 

педагог 

руководиоци тимова 

наставници 

колега Бојан 

Јовановић 

Учешће у изради Извештаја о 

самовредновању рада школе 

Јул, 

август, 

септембар 

педагог 

Учешће у праћењу и вредновању 

образовно-васпитног рада и предлагање 

мера за побољшање 

ефикасности,економичности и 

успешности школе у задовољавању 

образовних и развојних потреба ученика 

током школске 

године 

директор 

наставници 

Учешће у истраживањима која се 

спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе 

током школске 

године 

педагог 

Праћење процеса оцењивања и 

предлагање мера за његово побољшање и 

ефикасност 

током школске 

године 

наставници 

Праћење реализације наставног 

процеса(посете часовима) 

током школске 

године 

 

Праћење и вредновање учешћа и 

постигнућа ученика у ваннаставним 

активностима 

током школске 

године 

ученици 

Саветодавни рад ка стварању 

психолошких услова за подстицање 

целовитог развоја ученика 

током школске 

године 

одељењске старешине 

родитељи 
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3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

 

Радни задаци 

 

Време 

реализације 

 

Сарадници 

Пружање помоћи наставницима у планирању и реализацији 

непосредног образовно-васпитног рада са ученицима 

током 

школске 

године 

наставници, 

стручна већа 

Саветовање наставника о индивидуализацији образовно-

васпитног рада 

током 

школске 

године 

наставници 

стручна већа 

Пружање подршке јачању компетенције наставника у 

областима:комуникације и сарадње, конструктивно 

решавање сукоба, подршка развоју личности ученика, 

подучавање и и учење, организације средине и дидактичког 

материјала 

током 

школске 

године 

наставници 

Саветовање наставника за рад са ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка 

током 

школске 

године 

наставници 

Oснаживање наставника за рад са обдареним,талентованим 

ученицима 

током 

школске 

године 

наставници 

Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих 

друштвеник група и развијање  

интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који 

доприносе њеном развоју  

Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код 

којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних 

облика понашања и предлагања 

 мера за њихово превазилажење  
 

током 

школске 

године 

наставници 

Пружање подршке одељењским старешинама у раду са 

ученицима одељења и њиховим родитељима  

 

током 

школске 

године 

наставници 

Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима,старатељима 

током 

школске 

године 

 

Оснаживање наставника за тимски рад током 

школске 

године 

 

Саветодавни рад са наставницима давањем повратних 

информација о оцењивању и изостајању ученика са 

њихових часова 

током 

школске 

године 

 

Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни 

рад са приправницима у процесу увођења у посао и 

лиценцирању 

током 

школске 

године 

директор 

стручна већа 
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Усмеравање наставника у креирању њиховог плана 

стручног усавршавања и професионалног развоја 

током 

школске 

године 

педагог 

 

Запажања са посете часовима 

Сви професори су имали квалитетно  урађену писану припрему, која им је омогућила да 

часови буду  ефектни тј. није долазило  до импровизација. Што се тиче типа часа којима 

смо присуствовали углавном су били часови обраде, мање утврђивања. Од облика рада су 

заступљени равноправно и фронтални и групни, рад у паровима, мада се задњих година 

примећује тенденција поновног враћања на класичну наставу, па су и методе углавном 

биле вербалне(монолошке и дијалошке). 

Професори су задовољили васпитне и образовне задатке које су предвидели за одређени 

час  тј. уочили смо да да код ученика развијају  и негују позитивне особине као што 

су:истрајност, уредност, систематичност, логичко размишљање, хуманост(васпитни), а 

образовни задаци су се базирали  на обавезним садржајима које треба презентовати 

ученицима према томе шта ученици треба да науче, схвате, усвоје, утврде. 

Ученици су у раду учествовали активно, пошто су предходно били мотивисани од стране 

професора, било повезивањем са предходним лекцијама, стављањем у ситуације из 

свакодневног живота, корелацијом са другим предметима, а на појединим часовима 

ученици су унапред добијали потребан материјал за рад (електронски или папирни). На 

крају часова се проверавало осигурање знања. 

Посете су поновљене код две професорке чијим часовима нисмо били задовољни 

приликом предходнoг обиласка. Професорке су прихватиле добронамерне савете, тако да 

се види велики напредак у њиховом раду, како у писању припрема, тако и у организацији 

часа. Све похвале. 

Професори Горан Милојевић и Снежана Танић једно време нису били директно везани за 

наставни процес, али, пошто се ради о људима са дугогодишњим позитивним искуством,  

то није могло да се примети у њиховом раду.  Организовали су активну наставу са 

великим успехом. 

Што се тиче приправника мало више сугестије смо дали  Ивани Савић. Директор јој је 

сугерисао могућност употребе савремених средстава у настави и више повезивања градива 

са свакодневним животом, док је Никола Денчић веома успешно одржао часове иако се 

ради о одељењу 3.степена. Лично, била сам изненађена знањем и питањима које су 

ученици постављали у жељи да сазнају нешто више и код професорке Наде (одељење 1/5) 

и професора Николе (одељење 1/4). 

Ученици су на часовима професора Стефана Мијатовића (куварство) показали да вешто 

баратају у кухињи  и да су их њихови професори практичне наставе добро обучили. 

                Главна примедба код већине часова је да се не користе довољно савремена 

средства у настави, тј. да њихову употребу треба појачати. 

 

 

4. РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА И 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

Радни задаци Време реализације Сарадници 

Саветодавно – инструктивни рад са 

ученицима код којих су уочене 

током  школске 

године 

одељењске старешине 

родитељи 
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одређене потешкоће и сметње: у 

адаптацији на нову средину, неуспех у 

школи, емоционални проблеми, 

породични проблеми, криза 

идентитета, повреде кућног реда 

школе  

 

Пружање помоћи ученику, групи, 

одељењу у акцидентним ситуацијама 

током школске 

године 

директор 

тим за заштиту 

ученика од насиља.... 

одељењске старешине, 

родитељи 

Учешће у појачаном васпитном раду 

са ученицима који врше повреду 

правила понашања у школи 

током школске 

године 

директор 

тим за заштиту 

ученика од насиља.... 

одељењске старешине, 

родитељи 

Рад на превазилажењу 

интерперсоналних конфликата 

током школске 

године 

директор 

тим за заштиту 

ученика од насиља.... 

одељењске старешине, 

родитељи 

Идентификација, праћење и 

подстицање напредовања даровитих 

ученика 

током школске 

године 

одељењске старешине 

родитељи 

Учешће у праћењу напредовања у 

развоју, учењу и постигнућима 

ученика 

током школске 

године 

предметни наставници 

Пружање подршке учеником 

активизму и партиципацији у 

школском животу 

током школске 

године 

предметни наставници 

Ученички парламент 

Организовање и реализовање 

предавања и радионица за 

ученике(актуелне и значајне теме за 

адолесценте) 

током школске 

године 

педагог 

Пружање подршке развоја 

професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и 

саветовањем 

2.полугодиште колеге Владан 

Арсовски 

Тим за каријерно 

вођење и 

професионалну 

оријентацију 

Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група 

током школске 

године 

директор 

одељењске старешине 

Примена стандардизованих 

психолошких мерних 

инструмената(по потреби,али и жељи 

током школске 

године 

Тим за каријерно 

вођење и 

професионалну 
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ученика због наставнка 

школовања,пријемних испита...) 

оријентацију 

предметни наставници 

Прикупљање података од родитеља, 

старатеља који су од значаја за 

упознавање ученика и праћење 

његовог развоја  

током школске 

године 

родитељи 

Саветодавни рад са родитељима, 

старатељима ученика који имају 

различите тешкоће у развоју, учењу 

и понашању  

Психолошко образовање родитеља, 

старатеља ради бољег разумевања 

адолесцентних дилема и проблема 

(родитељски састанци)  
 

током школске 

године 

 

Саветодавни индивидуални рад и 

усмеравање родитеља, старатеља 

ученика који врше повреду правила 

понашања у школи и којима је 

одређен појачан васпитни рад  

током школске 

године 

 

Сарадња са Саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља и 

давањем предлога по питањима која 

се разматрају на Савету  

током школске 

године 

Директор 

председник савета 

родитеља 

 

6.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Радни задаци 

Сарадња са директором у припреми и 

изради школских докумената,извештаја 

и анализа 

Време 

реализације 

 

током  школске 

године 

Сарадници 

 

директор 

Сарадња са директором у 

организовању предавања и радионица 

за ученике,наставнике и родитеље 

током  школске 

године 

директор 

Педагошки колегијум 

 

Сарадња са директором у припреми и 

реализацији стручног усавршавања 

наставника у школи 

током  школске 

године 

директор 

Педагошки колегијум 

Сарадња са директором по питању 

приговора и жалби ученика и њихових 

родитеља и старатеља на оцену из 

предмета и владања 

током  школске 

године 

директор 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао наставника 

током  школске 

године 

Комисија за проверу 

знања 

Истраживање-настава на даљину април директор 
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7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

Радни задаци Време реализације Сарадници 

 

Учешће у раду Наставничког већа, 

стручних већа, Тимова по образовним 

профилима, Школског одбора, Савета 

родитеља, Ученичког парламента 

(давањем саопштења, информисањем 

о резултатима обављених анализа, 

истраживања и других активности од 

значаја за образовно – васпитни рад и 

јачање наставничких компетенција)  

 

током  школске 

године 

директор, 

Тимови 

Председник Школски 

одбор 

председник Савета 

родитеља 

председник Ученичког 

парламента 

Учешће у раду школских тимова који 

су формирани ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта, посебно тимова: за 

безбедност ученика и запослених, за 

инклузивно образовање ,за каријерно 

вођење…. 

 

током  школске 

године 

Тимови 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Радни задаци Време 

реализације 

Сарадници 

 

Сарадња са образовним 

институцијама(ОШ,СШ,факултети) 

током  

школске 

године 

Представници из 

ОШ,СШ,факултета 

Сарадња са здравственим институцијама  

(Дом здравља ) 

новембар Дом здравља – 

Саветовалиште за 

младе, Завод за 

заштиту менталног 

здравља  

Сарадња са социјалним 

институцијама(Центар за социјални рад) 

током  

школске 

године 

Центар за социјални 

рад 

Сарадња са Полицијском управом 

Параћин(редовне,превентивне и 

интервентне мере безбедности и 

заштите,школски полицајац) 

током  

школске 

године 

 

 

новембар 

Полицијска управс 

Сарадња са Црвеним 

крстом(eдукације,волонтери…) 

током  

школске 

године 

Црвени крст 

волонтери 
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новембар 

Сарадња са  

Националном службом за запошљавање  

Сарадња са Управом за образовање, 

културу, омладину и спорт, и  

Одсеком за превенцију болести 

зависности  

током  

школске 

године 

Национална служба за 

запошљавање 

 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Радни задаци Време 

реализације 

Сарадници 

Вођење евиденције о сопственом раду 

кроз документацију 

током  школске 

године 

 

Прикупљање,чување и заштита 

материјала са личним подацима 

ученика 

током  школске 

године 

 

Припреме за све послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога 

 

током  школске 

године 

 

Израда извештаја,анкета,табела и 

упитника спроведених у току школске 

године 

током  школске 

године 
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5.12 Извештај о радустручног  сарадника – библиотекара 

Извештај о раду стручног  сарадника - библиотекара 

Рад стручног сарадника библиотекара, према Правилнику о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл. Гл. Бр 

5/2012.)  обухвата седам подручја и то: 

10. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

11. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

12. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

13. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

14. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

15. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

16. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

17. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

18. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Структура извештаја о раду базира се на прегледу реализованих активности  по подручјима рада. 

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

 На пословима стручног сарадника библиотекара у школској 2021/22. ангажоване су Светлана Томић (50%),  Мирјана 

Мијатовић (33 %) и Слађана Гајић (након њеног одласка у пензију новембра месеца Јелена Савић 17% . 

Урађен је годишњи план рада стручног сарадника библиотекара. 

Урађен је план рада  са ученицима у библиотеци. 

 Урађен је план рада на вођењу евиденције  библиотечког фонда у електронском облику. 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

      У оквиру припреме годишњег плана рада школе библиотекари су помагали Светлани Томић, која је била носилац 

активности за израду Годишњег плана рада школе. 

Мирјана Мијатовић је уносила податке о ученицима за Еупис на платформи Министарства просвете. 

3. Рад са наставницима 

      У сарадњи са наставницима српског језика и књижевности планирали смо обраду лектире – како не би дошло до 

ситуације да поједини ученици остану без лектире,  радили смо на промоцији читања и књиге, као и на припреми и 

реализацији часова српског језика и књижевности у библиотеци.  

4. Рад са ученицима 

Реализовали смо пет  посета ученика првог разреда библиотеци. Циљ упознавање ученика са библиотеком и библиотекарима. 
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 3.  Национални дан књиге и Дан Народне библиотекеСрбије обележили смо акцијом «Читајмо гласно» 

Планирана активност није реализована због болести библиотекара и ситуације изазване Ковидом. 

5. Рад са родитељима, односно са старатељима 

 У овој области није реализована ниједна активност, осим појединачног саветовања неколико родитеља у вези са 

коришћењем литературе. 

 Са мајком ученика  који се образује по ИОП2 смо сарађивали у вези литературе за наставу. 

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

Сарадња са директором школе је континуирана. Набављена је стручна литература за наставнике. 

Са стручним сарадницима смо узели учешћа у припреми и организовању културних активности – изложбе, конкурси. 

За школски сајт смо припремили   прилог  о активностима библиотекара. 

7. Рад устручним органима и тимовима  

Светлана Томић је руководилац Тима за квалитет и унапређивање рада школе, као и Стручног актива за развојни план школе. 

Такође интензивно ради са тимом за Инклузивни развој школе и ИОП тимовима, као и у тиму за спречавање насиља, 

дискриминације,  злостављања и занемаривања. 

Мирјана Мијатовић је била веома активнау Тиму  за културне и спортске активности. 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

  У овом сегменту рада настављамо сарадњу са Матичном службом НБС из  Јагодине. И ове године смо у апликацији МБС 

унели податке о нашој школској библиотеци. 

 Остварили смо сарадњу са Друштвом школских библиотекара Србије учешћем у акцији Читајмо гласно. 

19. Вођењедокументације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Мирјана је активно радила на платформи за електронску евиденцију и рад библиотеке.  

Инсталиран је софтвер који  подржава све потребне функције за рад библиотеке. 

Програм подржава унос, брисање и измену сваког записа, приказ комплетног инвентара, евиденцију и историју задужења 

записа.Корисници књига се могу разврстати по категоријама (наставници, ученици одређеног разреда, особље, итд...) 

Уз помоћ софтвера се може претаржити било који наслов и видети његов статус. 

Статистика олакшава преглед тренутног стања уз помоћ које се може видети који број књига је тренутно издат, и то по 

групама које су унапред дефинисане.  

Софтвер омогућава штампање електронских чланских картица и картица са баркодовима за наслове. 

У току школске године смо водили документацију и евиденцију о издатим књигама. Библиотечки фонд је 5.476 књига 

У наредном периоду је  пожељно  учешће на скуповима, семинарима или саветовањима за школске библиотекаре. 

 

Извештај сачиниле: Светлана Томић и Мирјана Мијато
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6.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА  

6.1 Извештај о раду директора школе 

Извештај о раду директора школе за период од септембра 2021. до августа 

2022.  

 

Директор школе подноси извештај два пута у току школске године. Ове године су урађени 

за период од септембра 2021. до јануара 2022. и од фебруара до августа 2022, тако да су 

комплетни извештаји доступни, а овде су дати кратки изводи. 

Нова школска 2021/22. година је, због епидемије вируса Ковид, почела са новим 

правилима организације наставе:  

„Први модел припада потпуно сигурном окружењу где образовно-васпитни рад може да 

се одвија у школи, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута, деца седе 

заједно у клупама, носе маску само док разговарају. Вакцинисани наставници не носе 

маску све док не приђу ученику на 1.5 метар растојања. Други  или комбиновани модел, 

представља организацију наставе путем непосредног рада и онлајн. Одељења су 

подељена на групе до 16 ученика, један дан су у школи, а други наставу слушају на даљину. 

Трећи модел резервисан је за најугроженије општине, односно оне, који по поменутим 

факторима, представљају велики степен ризика по здравље опште популације у тој 

конкретној средини“.  

Упутство које су школе добиле од министарства, дало је школама могућност да одмах 

реагују и по потреби пребацују појединачна одељења са једног на други модел, у 

зависности од броја позитивних ученика. Школа је сваке среде путем упитника 

извештавала министарство о броју заражених ученика, а Тим за школе је, на основу 

података из целе Србије, петком обавештавао школе о променама модела по општинама.  

Оно што је посебно обележило овај период јесте реализација три пројекта који су, 

уређењем школског простора и увођењем нове инфраструктуре рачунарске мреже, 

ученицима и запосленима обезбедили квалитетније услове за рад .  

Пројекат „Текуће одржавање школе“ реализован је са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја. Извршена је замена подова у холовима, окречени су ходници, 
канцеларије и фискултурна сала, офарбани су сви радијатора и замењена је стара расвета 
новом ЛЕД расветом. 

Пројекат „Повезане школе“ реализован је са Министарством трговине, туризма  и 
телекомуникација. Направљена је потпуно нова инфраструктура за рачунарску мрежу са 
најсавременијом опремом, која је преко АМРЕС-а повезана на оптички интернет. 

Пројекат замене олука и поправка оштећене фасаде на улазу у школу, реализован је 
средствима локалне самоуправе. 



[Извештај о раду за школску  2021/2022.]                         

 

112 

 

Овим пројектима, као и стављањем акцента на активно-оријентисану наставу,  школа 
прати европске трендове и задржава једно од водећих места међу најсавремнијим 
школама у Србији. 

Друго полугодиште школске 2021/22. године је почело према упутству Тима за праћење и 

кординисање примене превентивних мера у раду које се односе на утврђени модел наставе 

за школе. Као и у првом полугодишту, први модел припада потпуно сигурном окружењу 

где образовно-васпитни рад може да се одвија у школи, за све ученике у одељењу 

истовремено. Други  или комбиновани модел, представља организацију наставе путем 

непосредног рада и онлајн. Одељења су подељена на групе до 16 ученика, један дан су у 

школи, а други наставу слушају на даљину. Трећи модел резервисан је за најугроженије 

општине, односно оне, који по поменутим факторима, представљају велики степен ризика 

по здравље опште популације у тој конкретној средини.  

Наша школа је поштовала упутство министарства, тако да смо одмах реаговали и по 

потреби пребацивали поједина одељења са једног на други модел, у зависности од броја 

позитивних ученика. Школа је сваке среде путем упитника извештавала министарство о 

броју заражених ученика, а Тим за школе је, на основу података из целе Србије, петком 

обавештавао школе о променама модела по општинама.  

Успели смо да остваримо све прописане наставне планове, али због ограничења која су 

последица поштовања прописаних мера заштите ученика и запослених од вируса, део 

ваннаставних активности са ученицима није испуњен у потпуности. Ово се посебно 

односу на стручне посете ученика.  

Управо због горе наведеног, директор је посебну пажњу у извештаваном периоду 

посветио овој теми, да ученици „изађу“ из школе. Сарадњом са организаторима практичне 

наставе и планирањем заједничке блок наставе за завршне разреде, побољшали смо 

сарадњу са факултетима и остварили планове Тима за каријерно вођење ученика. 

Директор се мејлом обратио факултетима у окружењу, са намером да се, на обострано 

задовољство, укључе у пројекат.  

Друга важна активност у овом периоду јесте промена начина представљања школе 

основцима завршних разреда. Угостили смо уживо ученике свих основних школа из града 

и основне школе из Сикирице. Ученици су били задовољни промоцијом, што је на крају 

дало добар резултат на упису у нову школску годину. 

На крају школске године, организовани су матурски и завршни испити, урађени су 

послови повезани са почетком нове школске године, упис ученика у први разред, 

бодовање запослених, подела часова и решавање технолошких вишкова. 

Током летњег распуста окречена су два кабинета која су доста оптерећена, сређен је улаз 

испред школе и постављене две ИП камере за видео надзор, на најфреквентнијим 

позицијама у школи. Једна на самом улазу прати све улазе у школу (главни улаз, улаз из 

дворишта и улаз ка Технолошкој школи). Друга прати дешавања на улазу са кеја и испред 

тоалета и фискултурне сале која је такође оптерећена. 

 

Директор подноси посебан извештај о раду. 
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7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА 

 

7.1.  Извештај о раду школског одбора за школску 2021/2022.год. 

 

Седнице Школског одбора са тачкама дневног реда: 

25.08.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице 

25.08.2022 2. Усвајање измена у финансијском плану после ребаланса, за 2022. годину 

25.08.2022 3. Усвајање Школског програма за период од 2022. до 2026. године 

25.08.2022 4. Текућа питања 

21.06.2022 Усвајање измена у финансијском плану за 2022. годину 

19.05.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице 

19.05.2022 2. Усвајање Измене Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених 

19.05.2022 3. Усвајање Правилника о испитима за редовне ученике 

19.05.2022 4. Усвајање Правилника о испитима за ванредне ученике 

19.05.2022 5. Давање сагласности на правилник о организацији и систематизацији 

послова 

19.05.2022 6. Именовање комисије за утврђивање запослених за чијим је радом у 

потпуности или делимично престала потреба са пуним или непуним радним 

временом 

19.05.2022 7. Текућа питања 

06.05.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице 

06.05.2022 2. Усвајање Измена Статута ЕТШ 

25.02.2022 1. Усвајање Записника са претходне седнице 

25.02.2022 2. Усвајање Завршног рачуна за 2021. годину 

25.02.2022 3. Измена финансијског плана и Плана и програма рада за 2022. 

25.02.2022 4. Усвајање измена Пословника о раду Школског одбора 

25.02.2022 5. Усвајање Анекса Годишњеш плана рада за школску 2021/22. 

25.02.2022 6. Предлог одлуке Школског одбора о решавању електронског отпада. 

25.02.2022 7. Текућа питања. 
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8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ТИМОВА 

8.1. Извештај о раду Тима за   сарадњу са Ученичким парламентом 

 

 

 

Извештај о раду Тима за сарадњу са Ученичким 

парламентом 

 Руководилац: 

 

Снежана Даниловић 

Милутиновић 

 

Школска година: 2021/2022. 

 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ нереализованих 

активности – уз 

навођење разлога 

Оцена остварених активности (за 

сваку активност посебно) 

Предлози за 

побољшање 

Већина планираних 

активности су успешно 

реализоване. 

 

 

1. Избор 

председника, 

секретара, 

радних тела, 

чланова 

Ученичког 

парламента за 

Школски одбор, 

као и члана 

Парлмента за 

Стручни актив 

за развојно 

 

Нереализоване 

активности нису могле 

бити спроведене због 

епидемиолошке 

ситуације и спровођења 

онлајн и комбиноване 

наставе.  

 

1. Тренинг 

асертивне 

комуникације 

2. Књижевно 

вече - Тим за 

сарадњу са 

Ученичким 

парламентом, 

  

 

1. На првој седници Ученичког 

парламента изабрани су 

председник, секретар, као и 

чланови Парламента за поменуте 

тимове. Чланови су активно били 

укључени у рад ових тела. 

 

2. На седницама Ученичког 

парламента разматрали су се 

извештаји о успеху ученика на 

крају класификационих периода, 

Годишњи план и Извештај о раду 

школе, и разматране су мере за 

побољшање успеха ученика. 

Усвојена је и листа уџбеника за 

- Сарадња са 

осталим 

тимовима, 

- сарадња са 

ученичким 

парламентима 

других школа, 

- сарадња са 

културно-

уметничким 

друштвима, 

спортским 

друштвима, 

- сарадња са Домом 

омладине, 

- учешће у 

културним 
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планирање и 

Тима за 

превенцију 

вршњачког 

насиља из реда 

ученика 

 

 

2. Разматрање 

Годишњег 

плана, 

Извештаја о 

раду школе, 

извештаја о 

успеху ученика 

на крају 

класификациони

х периода; 

усвајање листе 

уџбеника 

 

3. Разматрање 

односа и 

сарадње ученика 

и наставника, 

васпитача и 

сарадника и 

атмосфере у 

школи; 

 

4. Обавештавањ

а ученика о 

питањима од 

представници 

Стручног већа 

за српски 

језик и проф. 

Дејан 

Стефановић 

припремали 

су књижевно 

вече поводом 

60. година од 

доделе 

Нобелове 

награде Иви 

Андрићу. 

Вече није 

организовано, 

јер тадашња 

епидемиолош

ка ситуација 

то није 

дозволила. 

школску 2021/2022. годину. 

 

3. На седницима се разговарало и о 

односима између ученика и 

наставника, наставном процесу и 

атмосфери у школи. Ученици су 

задовољни организацијом наставе, 

посебно у новонасталој ситуацији 

(онлајн и комбинована настава). 

 

4. На редовним седницама ученици су 

обавештавани о питањима од 

посебног значаја за њихово 

школовање и о активностима 

Ученичког парламента; 

 

5. Ученици су били укључени у све 

наведене активности. 

 

 

6. 13. 9. 2021, у сарадњи са Зорицом 

Анђелић, руководиоцем Тима за 

маркетинг, организована је берза 

половних уџбеника у школском 

дворишту. 

 

7. Покренута је хуманитарна акција 

за прикупљање средстава за лечење 

девојчице Ленке Јовановић. Акцију 

су покренуле ученице Милица 

Атанацковић и Теодора Јевтић, 

представнице Парламента одељења 

4/3. Сав прикупљен новац је 

догађајима и 

манифестацијам

а 
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посебног значаја 

за њихово 

школовање и о 

активностима 

Ученичког 

парламента; 

 

5. Активно 

учешће у 

процесу 

планирања 

развоја школе и  

самовредновању 

школе 

 

 

6. Организовање 

берзе половних 

уџбеника 

(сарадња са 

Тимом за 

маркетинг) 

 

7. Хуманитарна 

акција за 

прикупљање 

средстава за 

лечење 

девојчице Ленке 

Јовановић 

 

8. Обележавање 

Дана примирја у 

уплаћен на рачун девојчице. 

 

8. Обележавање Дана примирја у 

Првом светском рату - Дан 

примирја је обележен изложбом 

ликовних и литерарних радова, 

које су израдили представници 

одељења на часовима одељењског 

старешине. Изложбу је пратио 

пригодан програм, који се састојао 

од неколико елемената: уводне 

речи проф. Мирославе Иванковић, 

читање реферата о рату и миру 

проф. Ненада Секулића, неколико 

песама ученика Елене Делчев и 

Петра Вукадиновића, чланова 

школског оркестра, за чији рад је 

задужен проф. Јовица Јевтић, као и 

филма са антиратном тематиком. 

Филм су осмислили и монтирали 

ученици Вељко Јованић 2-5 и 

Константин Стефановић 2-3 са 

професорком Снежаном 

Даниловић Милутиновић. 

 

 

 

 

9. Професорке Снежана Даниловић 

Милутиновић и Мирослава 

Иванковић, чланови Тима за 

сарадњу са Ученичким 

парламентом, биле су део Тима 
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Првом светском 

рату 

 

9. Обележавање 

Дана школе – 

интервју са 

пензионисаним 

директорима и 

наставницима 

школе; интервју 

са ученицима 

 

10. Хуманитарна 

акција „Слаткиш 

за осмех“ 

 

11. Обележавање 

Светосавске 

недеље – 

витруелна 

екскурзија 

„Српски 

средњовековни 

манастири“ 

 

12. Хуманитарна 

новогодишња 

изложба и 

декорисање 

школског 

простора 

 

 

који је учествовао у организацији 

Дана школе. Снежана Даниловић 

Милутиновић је урадила видео-

интервју са пензионисаним 

директорима и наставницима наше 

школе, док је проф. Мирослава 

Иванковић са председником 

Парламента Ивом Николић 

урадила интервју са ученицима 

свих образовних профила у писаној 

форми. 

 

10. Хуманитарна акција “Слаткиш за 

осмех” 

На иницијативу Иве Николић, 

председнице Ученичког 

парламента, Хуманитарна 

акција “Слаткиш за осмех”, која 

се организује сваке школске 

године, ове је организована у 

такмичарском духу. 

Прикупљено је 137 пакетића, 

одељења која су освојила 1. 2. и 

3. место добила су дипломе, док 

су сва одељења која су 

учествовала добила захвалнице. 

Пакетићи су предати Црвеном 

крсту, а они су их уручили 

ђацима са посебним потребама у 

Основној школи “Стеван 

Јаковљевић” са представицима 

Парламента одељења 4-1 и 4-3, 

Вељком Јованићем, Јованом 
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13. Осмомартовс

ка изложба – 

Жена као 

инспирација 

 

14. Новинарска 

секција - 

школски 

електронски 

часопис - први 

број 

електронског 

часописа 

Ученичког 

парламента 

Економско-

трговинске 

школе 

 

 

15. Пројекат 

Шпанија у 

Економсој“ 

 

16. Организација 

матурске вечери 

 

Све активности реализоване 

су у складу са важећим 

епидемиолошим мерама и 

препорукама. 

Николићем, Милицом Гајић, 

Милицом Атанацковић и проф. 

Мирославом Иванковић. 

 

11. Обележавање Светосавске недеље - 

виртуелна екскурзија “Српски 

средњовековни манастири” 

Виртуелна екскурзија, која је 

представила неке од 

најзначајнијих средњовековних 

манастира, презентована је кроз 

Гугл учионицу, јер тадашња 

епидемиолошка ситуација није 

дозволила да се организује 

уживо. Присуствоање 

презентацији и учествовање у 

дискусији послужили су као 

стручно усавршавање 

запослених у оквиру установе. 

Виртуелну екскурзију су 

припремале професорке 

Снежана Даниловић 

Милутиновић и Мирослава 

Иванковић, чланови Тима за 

сарадњу са Ученичким 

парламентом, као и професорка 

српског језика и књижевности 

Валентина Богдановић. У овој 

активности учествовали су 

следећи ученици одељења 1-2, 

1.5 и 2-3. 

 

12. Украшавање школе - 
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новогодишња изложба 

Чланови Ученичког парламента 

предложили су да се направи 

новогодишња изложба, од које 

ће сав прикупљен прилог ићи у 

хуманитарне сврхе за Ленку 

Јовановић. Одељења 1-1 и 1-5 

(економски техничар и 

посластичар) су правила 

новогодишње честитке, док су 

посластичари друге године 

спремали медењаке. Свако ко је 

желео да се послужи могао је да 

остави добровољни прилог. 

Школу су украсили 

представници одељења 1-1, 1-5 

и 2-4 са председницом 

Парламента Ивом Николић. Сав 

прикупљен новац је уплаћен на 

рачун корисника. 

 

13. Осмомартовска изложба - Жена као 

инспирација 

Поводом обележавања Дана 

жена, на иницијативу Ученичког 

парламента, организована је 

изложба на тему Жена као 

инспирација. Одељења су се 

бавила женама које су познатим 

уметницима послужиле као 

инсирација за стварање великих 

дела. Одељења су израђивала 

одељењске плакате. 
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14. Школски електронски часопис - 

први број електронског часописа 

Ученичког парламента Економско-

трговинске школе 

Након осмомартовксе изложбе 

направљен је и истоимени 

електронски часопис. У изради 

су учествовали проф. Снежана 

Даниловић Милутоновић и 

представници одељења 2-4, 4-2, 

2-1, 1-2, 1-5, 2-5, 1-3, 1-1 и 1-4. 

 

15. На иницијативу Ученичког 

парламента реализован је пројекат 

Шпанија у Економској 

У изради пројекта учествовале 

су професорке Снежана 

Даниловић Милутиновић и 

Мирослава Иванковић, чланови 

Тима за сарадњу са Ученичким 

парламентом, као и сви чланови 

Стручног већа за туризам и 

угоститељство: Марија Ракић, 

Ана Поповић, Снежана Симићм 

Дејан Стефановић, Топлица 

Ђокић, Драган Денкић, Стефан 

Мијатовић и Владан Арсовски. 

У  пројекат, чија је припрема 

трајала месец дана, били су 

укључени ученици одељења 3-3, 

3-5, 2-4, 2-5, 1-5, 4-3 и 4-2. 

Пројекат је презентован уживо 
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окупљеним ученицима и 

наставницима у оквиру стручног 

усавршавања запослених у 

установи. 

Некон презентације витруелне 

екскурзије о средоземном 

приморју Шпаније, која је 

направљена у програму Google 

Earth, присутни су упознати са 

начином припреме шпанских 

кулинарскох специјалитета и 

воћних бола, а затим су, уз 

звукове традиционалне шпанске 

музике, били у прилици да их 

дегустирају.  

„Ми смо исписали прве 

странице једног новог поглавља, 

које подразумева пројекте који 

повезују значајан број 

наставника и ученика, а који се, 

с обзиром на профиле које наша 

школа уписује (пре свега 

мислим а туристичке и 

угоститељске смерове), могу с 

лакоћом организовати сваке 

школске године на веклико и 

неизмерно задовољство свих 

учесника. Значајно је 

напоменути да се у овакве 

активности могу укључити сви 

заинтересовани наставници и 

ученици, без обзира на предмет 

који предају и смерове које 
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похађају, јер креативност, 

инспирација и добра воља не 

знају за границе. 

Међупредметне корелације су 

увек могуће за оне који их желе 

пронаћи, а у исто време и 

неизмерно значајне за сам 

наставни процес и целоживотно 

учење.“ (С. Даниловић) 

 

16. Организација матурске вечери 

Директор је са представницима 

Парламента завршних разреда 

организовао прославу матурске 

вечери, која је обухватала избор 

фотографа, бенда, сликање за 

табло и сл. 

 

Детаљније информације о 

реализованим активностима 

објављене су на сајту школе, 

као и на званичној фејсбук и 

инстаграм страници. 

 

 

 

 

 

 

 

Подносилац Извештаја, 

Координатор Тима за сарадњу са Ученичким парламентом, 

Снежана Даниловић Милутиновић 
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8.2. Извештај о раду тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

 

 
Извештај о раду 

тима: 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Руководилац: Сузана Аранђеловић 

 

 
 

Извештај о раду тима за безбедност ученика и запослених. 

Извештај о остваривању програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској             

2021/22.години. 

 

 

Током целе школске године реализовали смо низ различитих превентивних мера: 

- упознавање ученика и родитеља свих разреда са правилима понашања ученика у школи, на почетку школске 

године 

- обавезна дежурства наставника и помоћних радника током школске године 

- постојећи видео надзор у функцији 

- интезивна сарадња са представницима ПУ Параћин (школски полицајац у редовним обиласцима школе, 

инспектори јединице за сузбијање малолетничке деликвенције) 

- на часовима грађанског васпитања ученици су савладали неопходне вештине: ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање сукоба, асертивно реаговање и друго 

- часови одељењског старешине и одељењске заједнице на којима су обрађиване теме о ризицима од различитих 

облика насиља у школи и ван ње и редовна подсећања на правила понашања ученика у школи 

- размена искустава, мишљења и ставова на седницама тимова по образовним профилима, Тима за безбеност 

ученика и запослених, као и Наставничког већа, о конкретним ситуацијама из школског живота и процени 

ризика, али и о примерима добре праксе у препознавању и решавању конфликтних ситуација (истицање значаја 

појачаног васпитног рада, али и понављање изрицања васпитних мера док се не дође до задовољавајућих 

резултата, прихватљивог и примереног понашања) 

- развијање нулте толеранције за насиље – одлучно и доследно 

- нетолерисање било ког вида насиља од стране запослених и ученика 

- појачана сарадња са родитељима и социјалним партнерима 

 Разумевање и прихватање личне одговорности од кључног је значаја за успешну  превенцију насиља  и развој једне 

другачије културе- културе ненасиља. 
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Спроведене активности: 

А) Подсећање и  презентација директора школе и  вође Тима за заштиту  од  НЗЗиД   одељењским старешинама  о 

изменама  Правилника о протоколу поступања као одговор на насиље, злостављање , занемаривање и дискриминацију. 

Б) Ђачки парламент је у оквиру превентивних активности са Тимом за заштиту  од  НЗЗиД  спроводио активности  које 

указују  на значај  толеранције, емпатије,  ненасилног решавања конфликата, ненасилне  и конструктивне 

комуникације.Осим ових  Парламент  се позабавио  питањем коме се обратити у случају када до насиља ипак дође тј. 

обрађена  су питања унутрашње и спољашње заштитне мреже   

Ц) Реализација радионица са свим ученицима на часовима одељењске заједнице 

Школски психолог је  прошле школске године одељењским старешинама послала сценарио за две радионице које  треба 

да ураде на часовима одељењског старешине са сугестијом да једну од радионица ураде у току фебруара, а другу у току 

месеца марта континуирано у току сваке школске године. 

Д) Радило се на сузбијању дигиталног, родно заснованог и сексуалног насиља у партнерским односима младих, посебно 

оснаживања девојака и њиховом подстицању да се супроставе насиљу.  

          Све ове превентивне мере, а једним делом и актуелна епидемиолошка ситуација су довеле до тога да ове године, за 

разлику од предходних немамо инцидентне ситуације које би требало решавати на нивоу Тима, пошто су се решавале у 

оквиру одељењске заједнице, појачаним радом одељењског старешине и стручних сарадника. 

 

 

 
8.3. Извештај о раду стио тима за школску 2021/2022. годину 

 

Извештај о раду тима за инклузивни развој школе за школску 2021/2022. год. 

 

Чланови тима:  Мирослава Иванковић – координатор тима 

Стручни сарадници: Сузана Аранђеловић, психолог 

                                    Светлана Томић, педагог 

                                    Сања Младеновић, професор 

                                    Милоранка Илић, професор 

                                    Др Нада Михајлов, професор 

 

Састанак тима је заказан путем мејла а одржан је 11. 03. 2022. у 13.10 

 

Тема: 

1. Примена ИОП 

2. Вредновање ИОП 
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Тим за инклузивни развој школе током 2021/2022 године радио је у складу са потребом за пружање подршке у раду 

ученицима који раде по ИОП1 и ИОП2. 

Руковођење тимом као координатор преузела сам од колеге Горана Милојевића, на почетку нове школске 2021/22. године. 

 

Због специфичности ситуације, онлине наставе, први састанак сам сазвала и одржала 11.03.2022. године.  

 

Пре одржавања самог састанка, састали су се ИОП тимови одељења у којима постоје ученици који раде по ИОП.  

 

УЧЕНИЦИ ПО ИНКЛУЗИЈИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. 

 

Мере индивидуализације: 

1. Лазар Цветковић 1/5 – Снежана Даниловић Милутиновић  

2. Александар Трнинић  3/4 – Милоранка Илић 

3. Саманта Накоинз  3/5 – Владан Арсовски 

 

ИОП 1 

1. Филип Величковић  1/1 – Сузана Милошевић 

2. Александар Андрејић 1/5 – Снежана Даниловић Милутиновић, Математика  

3. Александар Марковић 1/5 – Снежана Даниловић Милутиновић, Математика 

4. Никола Миловановић 2/1 – Бојан Јовановић 

5. Анђела Максимовић 3/5 – Владан Арсовски, Математика 

 

ИОП2 

 

1. Валентина Петровић 1/4 – Топлица Ђокић 

2. Марија Обрадовић 1/5 – Снежана Даниловић Милутиновић 

3. Немања Обрадовић 2/4 – Снежана Симић 

4. Немања Ристић 2/4 – Снежана Симић 

5. Богдан Милосављевић 2/4 – Снежана Симић 

6. Тамара Батак 3/5 – Владан Арсовски 
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Педагог школе је прикупио потребну документацију и израдио педагошки профил и  предметни наставници су упознати са 

појединачним могућностима ученика и неопходним прилагођавањем исхода и стандарда постигнућа. 

 

У првом разреду је утврђено, у сарадњи са родитељима и одељенским старешином, да постоји потреба за пружање додатне 

подршке за ученике који ће радити по ИОП2.  

За ученике другог разреда стручни сарадник је такође израдио педагошки профил, а предметни наставници су доставили 

одељенском старешини персонализоване планове. 

За ученике трећег разреда стручни сарадник је такође израдио педагошки профил, а предметни наставници су доставили 

одељенском старешини персонализоване планове. 

 

Одељенске старешине одељења у којима су ученици похађали наставу по ИОП програмима, обавили су појединачне 

родитељске састанке са родитељима ученика.  

На тим састанцима представили су родитељима ученика припремљене мере прилагођавања и од њих добили сагласност, или 

извршили и поједине измене и допуне које су родитељи предложили родитеља. 

 

На састанку ИОП тима одржаном 11.03.2022. године извршена је евалуација постигнућа ученика који раде по ИОП.  

 

Одељенска већа за сва одељења где има ученика по ИОП су одржана и вођена је дискусија о њиховим резултатима. Код 

већине ученика постављени исходи углавном су остварени. Поједини наставници су изнели запажања где треба да се обрати 

више пажње да би резултати ученика били још бољи: нпр.смањење изостајања, укључивање и других ученика, посветити 

више пажње појединим ученицима на часу.  

На састанку је предложено да одељенске старешине обаве разговоре са предметним професорима и сагледају постоје 

тешкоће у реализацији персоналних планова, да пронађу начин да исте отклоне или побољшају уз сарадњу са ученицима и 

родитељима. 

Поред ученика по ИОП, у школи су током ове школске године предузете мере индивидуализације за троје ученика, јер је 

утврђено да им је потребна додатна подршка, обзиром да долазе из социјално угрожених породица и живе у лошим 

условима.  

На крају школске године постигнућа свих ученика вреднована су позитивно. Настава се у првог полугодишту одвијала на 

даљину и комбиновано, а ученици су постигли углавном исте резултате, док поједини ученици су и много боље резултате 

него у првом полугодишту. 
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8.4. Извештај о раду Маркетиг тима:Школска 2021/2022. година 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАРКЕТИНГ ТИМА 

Школска година 2021/22 
 

Чланови Маркетинг тима: 

1. Снежана Даниловић Милутиновић 

2. Маја Јочић 

3. Драган Денкић 

4. Зорица Амнђелић – руководилац тима 

Присуство пандемије COVID 19 је условило да се највећи део комуникације чланова тима одвијао онлине. 

На почетку школске године у школи одржан је састанак ради конституисања тима, и договора, предлога активности које тим 

може да има у оваквим условима. 

За ФБ страницу школе задужена је Зорица Анђелић а за Инстаграм  Снежана Даниловић Милутиновић. Сајт школе уређује 

директор школе Славољуб Симић. 

Све активности и дешаавања у школи праћење су преко ових медија. 

Обележен је Дан здраве хране. 

Обележен је Дан школе.  

Обележен је Дан примирја у Првом светском рату. 

Најзначајнија је била организација и реализација кампање за упис у нашу школу. У договору са директором школе креирани 

су плакати и флајери за штампу.  

Зорица Анђелић 
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8.5. Извештај о раду тима за пројекте и партнерства 

 
Извештај о раду тима: Тим за пројекте и партнерства Руководилац: Марија Ракић 

 

 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ нереализованих 

активности – уз навођење 

разлога 

Оцена остварених активности 

(за сваку активност посебно 
Предлози за побољшање 

На конкурсу МПНТР 

одобрен је пројекат 

„Радова текућег 

одржавања“ у износу од 

13.572.948,00 динара. 

  Планирана је израда  комплетне  

лед расвете, фарбање радијатора, 

кречење.... Након реализације 

овог пројекта, наша школа је 

добила  квалитетније услове за 

рад. 

 

 Школско партнерство – 

сарадња са школом из земље и 

из окружења није реализовано 

због епидемије вируса 

КОВИД 19. 

 Уколико дође до побољшања 

епидемиолошке ситуације у 

земљи и окружењу 

реализоваће се и  сарадња са 

другим школама.  

 Организовање феријалне 

праксе. 

 Уколико дође до побољшања 

епидемиолошке ситуације у 

земљи и окружењу 

реализоваће се и  сарадња са 

хотелима.  
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8.6. Извештај о раду тима за заштиту животне средине 

 
Извештај  о раду тима: Tим  за заштиту животне средине Кординатор: Гордана Алексић 

2022/2022. 

 

Приказ реализованих активности 

Приказ нереализованих 

активности – уз навођење 

разлога 

Оцена остварених 

активности (за сваку 

активност посебно) 

Предлози за 

побољшање 

   

  Због пандемије која се  продужила и школске  2022-

23 у Србији је било комбиноване наставе, тако да је 

мало тога што смо предвидели ,могли и да 

реализујемо као тим – За заштиту животне средине. 

Међутим ,једини што смо успели, јесте да завршимо 

последњи део ПРОЈЕКАТ-МОЈА ВИЗИЈА,а то је 

било у оквиру изложбе слика у КУЛТУРНОМ 

ЦЕМТРУ-Параћин. 

На изложби су учествовали уценици из свих средњих 

школа који су учествовали у горе наведеном пројекту. 

Највећи допринос овоме ,као и свему што је 

пртходило ,јер је пројекат имао четири фаза ,дали су 

ученици четвртог разреда ,смер Комерцијалиста.Они 

нису више ученици наше школе али им се овом 

приликом још једном захваљујемо. 

 

   

 

 

   

Све битне датуме које смо 

требали на наведен начин да 

обележимо ,нисмо 

реализовали. 

Светски дан хране 

16.10.2021. 

Дан Земље 22.4.2022. 

Дан воде 22.3.2023. 

 Надам се да ћемо ове године 

то успешно реализовати. 

 

 

 

  Једино у целој овој 

причи је добро што 

смо овај започети 

пројекат ,успешно 

завршили ,предивном 

иложбом фотографија 

где су деца ,учесници 

пројека из свог угла 

видели лепу и ружну 

страну простора у 

коме живе. 

Урадили су предивну 

репортажу ,где и код 

деце који су одлуцили 

да се баве нечим 

сасвим другим, 

успешно и са пуно 

маште и креативности 

могу да одговоре на 

тему екологије и 

заштите животне 

средине. 

Простор за 

ефикаснији и 

бољи рад овог 

тима постоји. 

Један ,по 

мени разлог 

неефикасност

и тима јесте 

,да су чланови 

тима 

наставници 

који мали 

проценат раде 

у Економско-

трговинској 

школи,самим 

тим 

разлицитим 

данима су у 

школи ,тешко 

их је окупити 

све . 

Деца у нашој 



[Извештај о раду за школску  2021/2022.]                         

 

130 

 

У прилогу достављам 

фотографије које су 

виђене на изложби. 

школи су 

креатина и 

заинтересован

а  

   за ове 

предложене 

теме. 
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8.7. Извештај о раду тима за развој међупредметних  компетенција и предузетништвa 

 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ 

нереализованих 

активности – уз 

навођење разлога 

Оцена остварених активности 

(за сваку активност посебно 

Предлози за 

побољшање 

 -планом је 

предвиђено да се ове 

године представи 

пројекат  на 

Тему:Дигиталне 

компентенције 

банкарског 

службеника кроз 

интернет банкарство 

у сарадњи са 

Народном банком 

Србије, термин за 

одржавање био је 

2.05.2022. 

 - треба радити на 

корелацији  

   предмета 

Многе активности као тим нисмо 

могли да планирамо, па  да и 

реализујемо због болести и других 

околности које су нам 

онемогућиле да реализујемо 

планирани пројекат. 

  -надам се да ће ова 

година бити много 

успешнија. 

 

Извештај о раду тима: 

За развој међупредметних  компетенција и 

предузетништвa 

Руководилац: Сања 

Младеновић 
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8.8. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе       

 
Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе       Руководилац: Светлана Томић 

Приказ реализованих активности 

Приказ 

нереализованих 

активности – 

уз навођење 

разлога 

Оцена остварених активности (за сваку активност посебно 
Предлози за 

побољшање 

Доношење План а рада Тима  До 15. Септембра донет је план рада. План рада је саставни део 

Годишњег плана рада школе.  

 

Сачињавање извештаја о раду  Извештај о раду Тима је сачињен до 15. септембра и саставни је 

део Извештаја о раду школе. 

 

Припрема упитника за наставнике, 

родитеље и ученике  за спровођење 

истраживања у оквиру припреме 

Извештаја о самовредновању школе 

 За потребе  самовредновања Тиму за самовредновање je пружена 

помоћ у припреми упитника за родитеље, ученике и наставнике. 

 

Праћење квалитета Наставе и 

анализирање резултата 

самовредновања и спољашњег 

вредновања 

 Праћењем рада наставника (анализирањем извештаја стручних 

већа и непосредним праћењем рада наставника) дошли смо да 

закључка да се настава одвија коректно, уз примену савремених 

технологија. Постоје отежавајуће околности за неколико 

стручних предмета за које наставници и даље припремају 

материјал за учење у недостатку уџбеника. То се нарочито 

примећује у ситуацијама када је предметни наставник на 

боловању, а наставнику на замени је потребно мало више 

времена да настави квалитетно да ради. 
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Унапређење квалитета образовно-

васпитног рада школе 

 За потребе што ефикаснијег и квалитетнијег инклузивног 

образовања Тим је пратио примену документа Кораци за 

припрему и доношење ИОП. Документ садржи кораке и 

динамику потребних активности  за припрему, доношење и 

реализацију ИОП програма. Постојање тзв. „временске линије“ 

пружа увид и подсећање на одређене активности и треба да, 

осим што помаже запосленима, допринесе и побољшању 

резултата у инклузивном образовању. Тим је овај документ 

сачинио прошле године. Закључак је да је документ примењиван 

и да је био од користи наставницима. Такође је побољшан рад у 

инклузији, и ученици и родитељи, као и наставници су 

задовољнији и бољи су резултати. 

Тим је, у сарадњи са Тимом за професионални развој и стално 

стручно усавршавање, сачинио предлог Документа о вредновању 

сталног стручног усавршавања, који је усвојен и у примени  је од 

школске 2021/22.  

Тим је сачинио документацију и програм годишњих разговора 

директора са запосленима у школи. Годишњи разговор запослених и 

директора  има у основи за циљ да се подстиче и развија култура 

квалитета. Овај циљ треба да доведе до стварања заједничких ставова 

који су усмерени на то да се квалитет образовања посматра као 

темељна вредност, која је у исто време и одговорност свих који су 

укључени у тај процес.                 

 

Праћење прописа из области 

образовања  и из јавног сектора 

 Ова активност је стални задатак свих чланова Тима.  

Предлагање активности за РПШ  Ове године тим није предложио ниједну активност  

Сарадња са директором и 

релевантним установама и 

привредним друштвима из окружења 

Сарадња са 

установама и 

организацијама 

из окружења 

није 

реализована у 

пуној мери – 

Са директором се остварује континуирана сарадња и размена 

информација и идеја. 

 



[Извештај о раду за школску  2021/2022.]                         

 

134 

 

због мера 

заштите од 

заражавања 

вирусом 

ковид19 

 

Чланови Тима су се састали четири пута. 
 

 

8.9. Извештај о раду тимм за културне, пригодне и спортске активности 

 
Извештај о раду тима: Тим за културне, пригодне и спортске активности Руководилац: Ирена Соколовић 

 

 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ нереализованих 

активности – уз навођење 

разлога 

Оцена остварених активности (за сваку 

активност посебно 

Предлози за 

побољшање 

Културне  и пригодне 

активности 

Посете културним 

институцијама и културним и 

спортским манифестацијама 

смањене су због 

епидемиолошке ситуације .  

  

Средња. Епидемиолошка ситуација дозвољавала 

је ограничено организовање и реализацију 

културних и спортских активности. Колегинице 

Сузана Аранђеловић, Мирослава Иванковић и 

Ирена Соколовић водиле су ученике у Музеј на 

изложбу Милене Павловић Барили 

 

 

Спортске активности 

Такмичења су ове године била 

редукована због 

епидемиолошке ситуације, али 

је свакако више одржаних у 

односу на прошлу годину. 

 

Средња. Сезона школске 2021/22. била је 

успешна за ученике наше школе у односу на 

прошлу годину, јер су ученици учествовали на 

свим општинским такмичењима у организацији 

Савеза за школски спорт и постигли следеће 

резултате: 

Атлетика: Марко Арсић, 4. разред: 1. место на 

Општинском, Окружном и Међуокружном, као и 

3. место на Државном првенству; Нађа Савић, 2. 

разред: 1. место на Општинском, Окружном и 4. 
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место на Државном првенству; Футсал: Мушка 

екипа: 1. место на Општинском и 3. место на 

Окружном првенству; женска екипа: 2. место на 

Општинском такмичењу; Одбојка, рукомет и 

кошарка: мушке екипе освојиле су 2. место на 

општинским такмичењима. 

Колеге Марија Ђорђевић и Саша Патровић 

припремали су ученике за матурски плес, који је 

одржан у центру града 27.05.2022. 

Сарадња са колегама и 

другим тимовима 

 Висока. Тим за културне, пригодне и спортске 

активности активно сарађује са колегама и 

другим тимовима.  

 

 

 
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА - ПАРАЋИН 

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКИ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. 

 

Сезона школске 2021/22.године у спортском смислу била је успешна за ученике ЕТШ Параћин. Учествовали смо на свим 

општинским такмичењима у организацији Савеза за школски спорт општине Параћин и постигли следеће резултате: 

АТЛЕТИКА: 

Марко Арсић, 4.година - 1.место на општинском,1.место на окружном, 1.место на међуокружном и 3.место на државном 

првенству. 

ПЛИВАЊЕ: 

Нађа Савић, 2.година - 1.место на општинском,1.место на окружном и 4.место на државном првенству 

ФУТСАЛ: 

Мушка екипа - 1.место на општинском и 3.место на окружном првенству 

Женкса екипа - 2.место на општинском такмичењу 

ОДБОЈКА,РУКОМЕТ И КОШАРКА: 

Мушке екипе су освајале 2.место на општинским такмичењима. 

Уколико се узме у обзир пауза у тренинзима изазвана короном, резултати су у складу са очекивањима. И даље ће ЕТШ школа 

да пропагира здраве стилове живота као и до сада. Очекују се и бољи резултати,посебно на државним такмичењима где смо у 

протеклом периоду имали и прваке ( Марко Радовановић, 1.место на државном у Оријентирингу 2019.година ). 

У Параћину,                 Дарко Бајкић,проф.физ.васпитања 
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06.06.2021. 
 

 

8.10. Извештај тима за каријерно вођење и саветовање у школској 2021/2022. години 

Савремени концепт каријерног вођења и саветовања представља низ активности које оспособљавау наше ученике да 

идентификују сопствене способости,компетенције и интересе,да донесу одлуке које се тичу њиховог 

обрзовања,оспособљавања и професије. Сходно томе у школској 2021/2022.години планирана је стручна сарадња са 

високошколским установама и привредним субјектима како би  ученици и њихови забринути родитељи добили одговоре на 

питања у вези њиховог даљег  школовања и запошљавања. Већи део планираног је и реализован. 

                У оквиру блок наставе,матуранти су посетили Центар Универзитета Сингидунум у Нишу ,Економски факултет  и 

Научно-технолошки парк. Поред упознавања са студијским програмима ових факултета ученици су имали и предавања на 

тему „Дигитални маркетинг“ и „Како се остварити као успешан економиста“.Предавања су одржали цењени професори са 

факултета. 

               У оквиру блок наставе,матуранти су 10.03.2022.год посетили МЕФ у Београду,где су се упознали са радом овог 

факултета и са профилима који су у понуди за наставак њиховог школовања. Одржано је и предавање на актуелну тему 

тражења посла,са нагласком на иницијални интервју са послодавцем „Job Science“. 

                Ученици туристичко-хотелијесрског смера су 26.3.2022.год у Београду посетили Међународни сајам туризма. 

Разговарали су са домаћим и страним излагачима и на тај начин упознали са разноврсним  туристичким понудама. На овај 

начин вежбали су комуникацију на страним језицима која им је значајна за запошљавање. 

               У сарадњи са ДООР осигурањем , у нашој школи је у петак 15.04.2022,године одржано предавање ученицима са 

смера банкарство и осигурање на тему „Продајно орјентисање“ где су ученицима представљене све битне ствари везане за 

комуникацију у продаји,комуникацију са клијентима и вештинама продаје.Предавач је био један од њихових најбољих 

тренера ,Владимир Симеуновић ,који је оставио јако добар утисак на ученике. 

                 У сарадњи са Високом школом модерног бизниса у Београду 21.05.2022.год. матуранти су посетили ову установу и 

упознали се са њиховим студијским програмима. Ученици су присуствовали занимњивој радионици под називом „Креирање 

рекламне кампање“ коју је одржао Славољуб Станковић,креативни директор компаније Ананас. 

                9.06.2020.год. у Новим Саду ученици туристичко-хотелијерског смера поред пешачке туре кроз Нови Сад обишли 

су хотел „Леополд I“ и упознали се са понудом овог хотела .На овај начин добили су све потребне информације које 

компетенције треба да испуњавају да би били успешни у свом послу. 

Остварили смо јако добру сарању са Високошколским установама као и ДООР осигурањем који су нам обећали наставак 

сарадње и у наредном периоду. 

                                                                              Координатор тима за каријерно вођење и саветовање 

                                                                                                            Сандра Богдановић 
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Извештај о раду тима: Тим за пружање додатне подршке ученицима Руководилац: Мирјана Мијатовић 

 

 

Приказ реализованих 

активности 

Приказ нереализованих 

активности – уз навођење разлога 

Оцена остварених активности (за сваку активност 

посебно 
Предлози за побољшање 

  Упознавање ученика са 

образовним профилом, 

школом, међусобно 

упознавање ученика истог 

одељења и разреда на 

часовима одељенског 

старешине и кроз радионице 

као и информисање ученика 

где могу потражити помоћ 

када имају проблеме са 

учењем, породичне и 

емотивне проблеме. 

1. Анкетирање – упитници за 

ученике и родитеље 

Активност је започета састављањем 

упитника за родитеље и ученике, 

међутим, због новонастале ситуације 

изаване ковидом, није спроведена до 

краја. 

  

У току наредне школске године, 

потребно је спровести активност 

до краја и деловати на основу 

добијених резултата.  

2. Интервјуисање- 

Индивидуални разговори са 

наставницима, ученицима и 

родитељима. 

Идентификовање ученика 

који бораве одвојено од 

родитеља ,код станодаваца (из 

друге средине) ради 

пружања додатне подршке 

приликом 

прилагођавања на школски и 

ваншколски живот – 

саветодавни рад 

  

Појединачно је пружана подршка ученицима и 

њиховим родитељима кроз разговор и давање савета, 

праћења понашања ученика у школи и обавештавање 

родитеља о истом. 

 

 Формирање ученичких парова ради 

међусобне 

сарадње током учења и обављања 

школских и 

ваншколских активности (набавка 

школског 

прибора и уџбеника, израда домаћих 

задатака 

итд.). 

Активност је спроведена у једном броју одељења. Предложити одељенски, 

старешинама да на часовима 

одељенске заједнице формирају 

ученичке парове и групе и 

подстичу међусобну сарадњу 

међу ученицима 
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9.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФАКУЛТАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

– ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

У току школске 2021/22. године  нису се реализовале факултативне активности – 

екскурзије због епидемије изазване вирусом КОВИД 19. 
            

            

10. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

 

Стручно усавршавање наставника ЕТШ 

у школској 2021/22. години 
 
 

Обавезност са једне стране, а са друге деликатност и друштвени значај посла који 

обављају наставници средњих школа, неминовно је условила свакодневно стручно и 

педагошко усавршавање и писмено припремање наставника за наставу како би били 

стално информисани о свим новинама у својој струци. 

Бити информисан о свим новим сазнањима у струци значи само делимично бити на 

нивоу свог позива. Свакодневни рад на свом стручном педагошком усавршавању, значи 

бити на нивоу свог позива, односно оспособљен за успешно обављање повереног задатка: 

васпитања и образовања младих генерација. 

У складу са одредбама Закона о стручном усавршавању наставног и васпитног 

особља школа ће у школској 2022/2023. години, планирати, програмирати и организовати 

рад на свестраном усавршавању наставника. 

Ово усавршавање подразумева: 

 

 оспособљавање запосленог за различите професионалне улоге 

 оспособљавање за самостално планирање, реализовање и вредновање рада; 

 оспособљавање за иницарање различитих активности у образовном контексту 

 активније учешће у унапређивању образовно васпитниг рада 

 развијање отворености према сталном учењу 

 пружање подршке наствнику приправнику за успешан васпитно-образовни рад 

 усавршавање руководиоца и организатора наставе у складу са развојем 

            школског система педагошке теорије и праксе 

 активно учествовање у процесу целоживотног учења 

 

Сваки радник ће се ангажовати и на личном усавршавању и то кроз: 

 

 учешћа у раду стручних већа на нивоу школе 

 међушколске сусрете 

 учешћа у раду разних стручних комисија 

 реализацију огледних часова 

 припрему за полагање стручних испита и друге облике стручног усаврашавања 
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Рад на стручном и педагошком усавршавању наставника оствариће се путем 

организационих облика рада: предавања, рада актива, консултација, стручних дискусија, 

семинара и индивидуалног рада наставника, угледним и огледним часовима. 

У школској 2021/2022. години млађим колегама и колегама на замени је пружана 

педагошко-инструктивна помоћ од стране директора школе и стручних сарадника. Ради 

побољшавања квалитета наставе у школи је предвиђено перманентно усавршавање 

кадрова.  

У односу на претходне школске године, колеге су у знатно већој мери узеле учешће 

за стручним усавршавањем ван установе. У прилог томе, говори и чињеница да је нешто 

више од половине наставника остварило сате стручног усавршавања, а прописан минимум 

44 сата стручног усавршавања у оквиру развојних активности школе испунила је  

четвртина наставника. Очигледно је да је и ова школска година специфична, јер се 

наставници још увек нису вратили на ниво мотивисаности и ентузијазма пре појаве 

Ковида 19.        

У складу са препорукама МПНТР, за стручно усавршавање ван установе, колеге су 

од јануара месеца махом похађале онлајн обуке. Обуке, које су ове школске године махом 

похађали наставници Економско-трговинске школе су:  

a) Програм обуке за запослене у образовању Дигиталана учионица, дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних  

образовних материјала 

b) Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика 

c) Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења 

d) Етика и интегритет 

 

Све колеге, које у првом кругу (прошле школске године) нису завршиле прописане 

обавезне обуке од стране МПНТР, под a) и c), учиниле су то ове школске године. 

 

Циљ ових обука је да наставник буде носилац промене, и да слободно, креативно и 

самостално води свој час према исходима и стандардима, користећи ИКТ. Програми, 

уџбеници и сва друга наставна средстава су помоћ на том путу, а школа треба да пружи 

ученицима место у коме настаје знање, а не место на коме се само репродукује знање. 

Што се тиче стручног усавршавања ван установе, махом преовладавају семинари 

компетенција К1 и К2 (компетенције за уже стручну област и компетенције за поучавање 

и учење). С обзиром да у школу долази све већи број ученика који наставу прати по ИОП-

у  (ИОП 1 и ИОП 2), намеће се потреба да се организују и похађају обуке компетенција К3 

и К4 (компетенције за подршку развоју личности детета и ученика и компетенције за 

комуникацију и сарадњу) и приоритетне области - П1 примена инклузивног и 

демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног 

образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из 

образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група 

укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са 

даровитим ученицима). 

 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

Р. бр. Презиме и име 

наставника 

Стручно 

усавршавање ван 

установе – бр. 

бодова 

Компете 

нције 

Прио 

ритети 

Стручно 

усавршавање у 

установи / и остало 

– бр. бодова 

Стицање 

звања 

1.  Алексић Гордана 19,5 К 2 П 1 9 / 

2.  Анђелић Зорица 24,5 К 1 П 3 72 / 

3.  Аранђеловић Сузана 4   9 / 

4.  Арсовски Владан /   30 / 

5.  Бајкић Дарко     / 

6.  Бегуш Снежана /   3 / 

7.  Богдановић Валентина /   34 / 

8.  Богдановић Сандра 19,5 К1,2,3 П1,3 23 / 

9.  Браловић Александар 43,5 К 1,3,4 П 1,3,4 6 / 

10.  Вељовић Драгица 19,5 К1,2 П1  / 

11.  Драгомировић Срђана 19,5 К1,2 П1 3 / 

12.  Даниловић 

Милутиновић Снежана 

37 К1 П1 83 / 

13.  Динић Горан /   66 / 

14.  Денкић  Драган /   33 / 

15.  Дуловић Саша     / 

16.  Ђокић Топлица     / 

17.  Ђорђевић Марија 8 К 1 П 3 6 / 

18.  Ђорђевић Сузана /   51 / 

19.  Иванковић Мирослава /   83 / 

20.  Илић Милоранка     / 

21.  Јанковић  Ивана /   3 / 

22.  Јевтић Јовица 103,5 К1,2,3,4 П2,3,4 48 / 

23.  Мијатовић Стефан 43,5 К1,2,3 П1,2,3 44 / 
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24.  Јовановић Бојан 24 К 3,4 П 3,4 26 / 

25.  Јовановић Горан 24 К 3,4 П 3,4  / 

26.  Јовановић Милан  19,5 К 1,2,3 П3 / / 

27.  Јовић Верица /   54 / 

28.  Јовичић Весна     / 

29.  Јочић Маја 72 К 1,2,4 П 1,4 140 / 

30.  Лазић Ивана 39,5 К 1,2,3 П 2 20 / 

31.  Љубеновић Душица  8   45 / 

32.  Михајлов Нада 24 К2,3 П3 / / 

33.  Милетић Милица 25 К 2,3 П 3 157 / 

34.  Мијатовић Мирјана     / 

35.  Милојевић Горан 19,5 К2 П 1 6  

36.  Миловановић Драгана 39,5 К 2,3 П1  / 

37.  Милојевић Драгана 27,5 К2 П1 9 / 

38.  Милојковић Јасна 51,5 К 2 П 1,3 14 / 

39.  Милошевић Сузана 16   23 / 

40.  Младеновић Сања 24 К3,4 П 3,4 6 / 

41.  Милошевић Марија 43,5 К 1,2,3 П 1,3  14 / 

42.   Петровић Којић 

Кристина 

/   63 / 

43.  Петровић Саша     / 

44.  Поповић Ана 25 К 4 П 1 41 / 

45.  Радичевић Тамара /   15 / 

46.  Нешковић Марија 24 К 2,3 П 1,3 26 / 

47.  Радојевић Александар 35,5 К 2,3,4 П 3,4 50 / 

48.  Ракић Марија 25 К 2,3 П 3 33 / 

49.  Секулић Ненад     / 
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50.  Симић Славољуб 32 К 2, 4 П 3 12 / 

51.  Соколовић Ирена 19,5 К 2 П 1 3 / 

52.  Станковић Јелена /   3 / 

53.  Стефановић Дејан 43,5 К 2,4 П 1,3 30 / 

54.  Савић Ивана 72 К2,3,4 П2,3,4 / / 

55.  Снежана Симић /   44 / 

56.  Тасић Јасмина 19,5 К2 П1 3 / 

57.  Томић Светлана 58 К 2,3,4, П 3,4 55 / 

58.  Цветковић Здравковић 

Антоанета 

83,5 К 2,3,4 П 1,4  / 
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11.  ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И РАДУ САВЕТА 

РОДИТЕЉА 

Сарадња са родитељима је деликатно подручје рада  и одвија се  као биполарни процес 

између родитеља и наставника, односно породице и школе у интересу образовања и 

васпитавања младе генерација. Школа је у стању да добро врши своју функцију само ако 

оствари ову корелацију, јер  и један и други фактор морају имати синхронизован утицај на 

развој младих. Родитељи ученика су потпуно равноправни чланови школске заједнице. 

Овај контакт се остварује преко одељенских родитељских састанака, преко заједничких 

састанака родитеља, Савета родитеља школе и Школског одбора. Родитељски састанци 

морају бити осмишљени и брижљиво припремани. Неке од тема о којима се дискутoвало 

на родитељским састанцима су: 

1. Упознавање са родитељима ( први разред) 

2. Упознавање родитеља са начином рада ( непосредни рад – у случају потребе 

примена модела који пропише Министарство – платформа за учење – гугл 

учионица). 

3. Упознавање са правима и обавезама ученика и родитеља – са кућним редом 

(сугерисање значаја безбедног понашања и поштовања договорених правила). 

Ученици треба да брину о простору у коме проводе време и о инвентару у 

школи. Употреба мобилних телефона за време наставе је строго забрањена, а 

злоупотреба телефона у циљу преваре на писменим или усменим проверама 

знања спада у тежу повреду радне дисциплине. – (На сајту школе се налазе 

првилници о васпитној и дисциплинској одговорности). 

4. Упознавање родитеље са начином правдања изостанака 

–Родитељима су прочитани чланови Закона о основама система образовања и васпитања 

(члан 84, 85 и 86 ) Уколико нема документације (лекарског оправдања и сл. ) родитељ је 

дужан да попуни Изјаву родитеља коју добија од одељењског старешине. 

5. 1. разред: Објашњен приступ порталу Мој ес дневник – одељењске старешине су 

генералисале налог за приступ родитељском порталу moj.esDnevnik  

6. Избор Савета родитеља одељења ( 3 –5 чланова) 

7. Избор једног родитеља за Савет родитеља школе 

9. Разно (утврђивање термина за разговоре са родитељима, договорања канала 

комуникације, указивање на значај сарадње родитеља и школе, обавештење родитеља о 

конкурсу за ученичке стипендије, сагласност родитеља за објављивање фотографија 

ученика на сајту школе у циљу информисања и промоције ученика и школе...) 

Поред напред наведеног на родитељским састанцима су се износили извештаји, анализе, 

снимања стања и запажања директора, секретара, наставника, стручних сарадника и 

других стручних органа школе. 

 

 САВЕТ РОДИТЕЉА 

Ове школске године одржано је 5 састанака Савета родитеља од чега 3 састанка у школи а 

због мера заштите од ширења заразне болести COVID-19 тј. преласка на on-line наставу и 

забрану окупљања два састанка су одржана телефонским путем. 

Питања која су била разматрана на овим састанцима су следећа: 

-верификација мандата члановима Савета родитеља 
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-усвајање Пословника о раду 

-избор председника и заменика председника Савета родитеља 

-избор једног  члана Савета родитеља за Општински савет родитеља 

-избор два члана Савета родитеља за Школски одбор 

-давање сагласности родитеља за донацију школи,за изборне предмете,листу уџбеника и 

објављивање слика на званичним страницама друштвених мрежа и сајту школе 

-Предлог 1 члана из редова Савета родитеља за локални Савет родитеља и 1 члана за 

заменика у локалном Савету родитеља 

-разматрање Извештаја о раду за школску 2020/21.год. 

-разматрање Годишњег плана рада за школску 2021/22.год. 

-разматрање Извештаја о остваривању развојног плана школе 

-разматрање Извештаја о самовредновању рада школе 

-разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада за школску 2020/21.год. 

-разматрање Извештаја о реализацији Школског програма 

-предлог Савета родитеља за једног члана стручног актива за развојно планирање 

-разматрање Извештаја о успеху ученика у школској 2021/22.год. 

-сагласност за уплату чланарине за Црвени крст 

-државна матура-пилотирање 

-дневнице за блок наставу и организовање путовања 

-резултати упитника за фотографисање ученика  

-резултати упитника за прославу матурске вечери 

-разматрање Школског програма за период 2022 до 2026.год. 

-текућа питања. 

Дана 13.09.2022.г. одржана је конститутивна седница Савета родитеља на којој је за 

председника једногласно изабрана Ана Ђурић 2/1, а за заменика  Анита Савић 4/1. 

За представника школе у Општинском Савету родитеља једногласно је изабран 

Александар Јованић 2/5 а за заменика  Драгослав Грујић  4/1. 
 

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОД. 

 

1)Јелена Милетић 1-1 

2) Зорица Рајић 1-2 

3)Владан Вучковић 1-3 

4) Катарина Митић 1-4 

5)Драган Вучковић 1-5 

6) Ана Ђурић 2/1 

7)Анита Савић 2/2 

8)Јелена Вукобратовић 2/3 

9)Марија Арсић-Тихић 2/4 

10)Александар Јованић 2/5 

11)Драгана Динић  3/1 

12)Предраг Милетић 3/2 

13)Анита Ристић 3/3 

14)Александар Николић3/4 

15)Бобан Мијајловић 3/5 

16) Драгослав Грујић 4/1 

17)Саша Манојловић 4/2 

18)Борјанка Атанасковић 4/3 
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12. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ 

 

12.1. Реализација редовне наставе 1 разред 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 1 РАЗРЕД 

 

ПРЕДМЕТИ   I1 I2 I3 I4 

 

I5 

Српски језик и 
књижевност 

планирано 110 111 99 102 102 

реализовано 111 111 98 98 99 

Енглески језик планирано 74 74 68 66 68 

реализовано 73 74 67 66 64 

Физичко 

васпитање 

планирано 74 74 66 68 68 

реализовано 74 74 66 68 68 

Математика планирано 111 74 66 68 68 

реализовано 98 71 65 63 68 

Историја планирано 70 74 66   

реализовано 74 74 66   

Биологија планирано 72  66   

реализовано 74  66   

Хемија планирано 73  66 34 34 

реализовано 75  66 34 34 

Рачунарство и 
информатика 

планирано 68 70 70 66 70 

реализовано 74 74 66 68 68 

Рачуноводство планирано 74     

реализовано 

 

74     

Рачуноводство у 

трговини 

планирано  74-37    

реализовано  74-37    

Пословна 
економија 

планирано 74     

реализовано 73     

Основe туризма 

и угоститељства 

планирано   68 66 68 

реализовано   65 68 67 



[Извештај о раду за школску  2021/2022.]                         

 

146 

 

Грађанско 

васпитање 

планирано 37 36 32 35 33 

реализовано 37 37 32 37 32 

Верска настава 

(Веронаука) 

планирано 37 35 31 32 32 

реализовано 37 37 37 37 37 

 

Разредни час 

планирано 40 37 34 33 36 

реализовано 40 33 27 35 39 

Агенцијско и 

хотелијерско 
пословање 

планирано   132-65   

реализовано   132-65   

 

Канцеларијско 
пословање 

планирано  111    

реализовано  111    

Немачки језик  
други страни 

језик 

планирано  66 99   

реализовано  68 99   

 
Право 

планирано  74    

реализовано  74    

Услуживање са 

практичном 

наставом 

планирано    60-204-

170 

 

реализовано    60-204-

170 

 

Ликовна култура планирано  37    

реализовано  37    

 

Физика 

планирано  72 66   

реализовано  74 66   

 

Географија 

планирано  74 32 34 32 

реализовано  76 33 34 34 

   

 Руски језик          

планирано  74 99   

реализовано  74 98   

Професионална  
пракса 

планирано   30 30-30  

реализовано   30 30-30  

 

Принципи 

економије 

планирано 111 111    

реализовано 110 110    

    

   Исхрана 

планирано    68 68 

реализовано    68 68 

 
Здравствена  

култура 

планирано    68-33 68 

реализовано    68-33 68 
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Француски   
      језик 

планирано   74 99 64  

реализовано 
 

 74 99 68  

Пословна 

коресподенција 

и комуникација 

планирано 71     

реализовано 71     

Економска 
географија 

планирано 74     

реализовано 74     

Посластичарство 

планирано     408-60 

реализовано     408-60 

                                                                          

 

 

 

12.2.  РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 2 РАЗРЕД 

 

 

ПРЕДМЕТИ 
 

 

   

II1 

 

II2 

 

II3 

 

II4 

 

II5 

Српски језик и 
књижевност 

планирано 101 91 87 68 64 

реализовано 103 100 91 63 60 

Енглески језик планирано 72 72 64 70 64 

реализовано 72 72 64 70 64 

Историја планирано 72  64 

 
  

реализовано 72  64   

Математика планирано 108 70 64 70 64 

реализовано 108 72 61 66 61 

Пословна 

економија 

планирано 72     

реализовано 72     

Рачуноводство 

 

планирано 72-72     

реализовано 72-72     

Маркетинг у 
трговини 

планирано    96  

реализовано    103  

Практична 
настава 

планирано    60/385  

реализовано    60/385  

Познавање робе планирано    70  
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реализовано    70  

Грађанско 

васпитање  

планирано 36 36 32 32 32 

реализовано 36 36 32 35 32 

Верска настава планирано 36 36 32 31 32 

реализовано 36 36 33 33 31 

Француски језик планирано  74 96  64 

реализовано  71 96  66 

Немачки језик 2  планирано  72 99  68 

реализовано  70 93  63 

Физичко 

васпитање 

планирано 70 70 68 65 72 

реализовано 70 71 64 64 64 

Техника продаје 

и услуге 
купцима 

планирано    70/70  

реализовано    70/70  

Економика и 

организација 
туристичких 

предузећа 

планирано   62   

реализовано   64   

Канцеларијско 
пословање 

планирано 72 72    

реализовано 72 73    

Финансијско 
пословање 

планирано 72     

реализовано 72     

Финансијско-

рачуноводствена 

обука 

планирано 108-30     

реализовано 108-30     

Куварство планирано     192/384/90 

реализовано     192/384/90 

Рачуноводство у 

трговини 

планирано  72-39    

реализовано  72-39    

Руски језик и 

страни језик 

планирано   99  68 

реализовано   99  68 

Организација 

набавке и 

продаје 

планирано  105    

реализовано  108    

Агенцијско и 
хотелијерско 

пословање 

планирано   120/160/124   

реализовано   120/160/128   

Обука у 

виртуелном 

предузећу 

планирано  108+30    

реализовано  108+30    
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Разредни час планирано 36 37 16 33 34 

реализовано 36 37 33 33 26 

Туристичка 

географија 

планирано    30 31 

реализовано    32 33 

Географија планирано   64   

реализовано   64   

Професионална 

пракса 

планирано   60 60 60 

реализовано   30 60 60 

Пословна 

информатика 

планирано 70     

реализовано 70     

Принципи 
економије 

планирано 72 72    

реализовано 70 71    

Право планирано 72 108    

реализовано 72 108    

Екологија  и 
заштита 

животне средине  

планирано    32 32 

реализовано    32 32 

Услуживање Планирано     90/192/192 

реализовано     90/192/192 

Хемија планирано  72    

реализовано  72    

Биологија 

 
 

 

 

планирано  72    

реализовано  71    

Страни језик 3 

Руски језик 

изборни 

планирано   64   

реализовано   65   

Основи 

пословања у 

трговини 

планирано    98  

реализовано    101  

Пословна 

коресподенција 

планирано 
 

64     

реализовано 64     

Посластичарство 

планирано    90/192/390  

реализовано    90/192/384  

Економика 

туристичких и 

угоститељских 
предузећа 

планирано    32 32 

реализовано    32 32 

Чоколатерство планирано    64  
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реализовано    64  

Основе 

куварства и 
посластичарства 

планирано      64 

реализовано     64 

Психологија у 
туризму и 

угоститељству 

планирано      62 

реализовано     60 

Изабрани спорт 

планирано      36 

реализовано     34 

 

 

12.3. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 3 РАЗРЕД 

 

ПРЕДМЕТИ   3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

Српски језик и 

књижевност 

планирано 105 105 93 64 60  

реализовано 103 105 89 61 60  

Енглескијезик планирано 70 70 62 32   

реализовано 71 70 62 32   

Математика планирано 105 70 62 32 30  

реализовано 94 69 58 28 26  

Пословнаекономија планирано 70      

реализовано 69      

Рачуноводство планирано 70-70      

реализовано 70-70      

Грађансковаспитање планирано 35 36 31 32 33  

реализовано 36 35 31 33 32  

Версканастава планирано 34 33 29 31 26  

реализовано 35 35 35 36 32  

Националнаекономија планирано 70 70     

реализовано 70 70     

Немачкијезик 
2 странијезик 

планирано   93    

реализовано   93    

Социологијасаправимагра планирано    32 30  



[Извештај о раду за школску  2021/2022.]                         

 

151 

 

ђана реализовано    32 30  

Физичковаспитање планирано 68 70 68 64 58  

реализовано 72 70 62 64 60  

Право планирано 70 70     

реализовано 70 70     

Финансијскопословање планирано 70  62    

реализовано 70  62    

Финансијско-

рачуноводственаобука 

планирано 140-60      

реализовано 140-60      

Јавнефинансије планирано 70      

реализовано 70      

Францускијезик Планирано   83    

реализовано   83    

Пословнакоресподенција планирано   62    

реализовано   62    

Историја планирано     60  

реализовано     60  

Рускијезик 
Изборни 

планирано   93    

реализовано   95    

Обука у осигур.друштву планирано  210/30     

реализовано  210/30     

Предузетништво планирано    62 60  

реализовано    64 60  

Националнакухиња планирано     30  

реализовано     30  

Куварство пракса/блок/ 

вежбе 

планирано     162/120/3

00 

 

реализовано     180/120/3

00 

 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

планирано   62    

реализовано   60    
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Психологија у туризму  

(и угоститељству) 

планирано   62  62  

реализовано   58  54  

Ликовнакултура планирано 35      

реализовано 35      

Историјауметности планирано   93    

реализовано   93    

Разредничас планирано 38 36 32 33 32  

реализовано 37 35 28 33 32  

Осигурање планирано  70     

реализовано  70     

Туристичкагеографија планирано   62    

реализовано   62    

ПословниЕнглескијезик планирано 70      

реализовано 63      

Професионалнапракса планирано   60    

реализовано   60    

 
Агенцијско и 

хотелијерскопословање 

планирано   120/124    

реализовано   120/124    

Банкарско пословање 

планирано  70     

реализовано  66     

Пословне финансије 

планирано  70     

реализовано  70     

Банкарска обука 

планирано  210/30     

реализовано  210/30     

Психологија потрошача 

планирано    64   

реализовано    58   

Екологија и заштита 

животне средине 

планирано    32   

реализовано    32   

Набавка и физичка 
планирано    62/64   
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дистрибуција теорија / 

вежбе 

реализовано    64/64   

Географија 

планирано    30   

реализовано    32   

Комерцијално познавање 

робе 

планирано    64   

реализовано    63   

Руски језик, трећи страни 
језик 

планирано   62    

реализовано   62    

Практична настава 

планирано    352/60   

реализовано    352/60   

Енглески језик, изборни 

планирано    32   

реализовано    32   

 
 
 

 

12.4. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 4. РАЗРЕД 

 
 

ПРЕДМЕТИ   IV 1 IV2 IV3 IV4 IV5 

Српски језик и књижевност  планирано 83 97 86   

  реализовано 83 97 86   

Енглески језик планирано 62 64 60   

  реализовано 62 64 58   

Немачки језик планирано  64 90   

  реализовано  64 90   

Француски језик планирано  64 87   

  реализовано  64 90   

Математика планирано 91 64 60   

  реализовано 91 64 59   

Рачуноводство планирано 62/62      

  реализовано 62/62      

Статистика планирано 93      

  реализовано 93      

Маркетинг у трговини планирано  96     

  реализовано  97     

Грађанско васпитање планирано 32 35 30   

  реализовано 32 32 30   
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Социологија са правима грађана 

 планирано 62 64 60   

  реализовано 62 64 60   

Физичко васпитање планирано 65 65 66   

  реализовано 65 64 63   

Финансијско рачуноводствена обука планирано 124/90     

  реализовано 124/90      

Ревизија и контрола планирано 62      

  реализовано 62      

Финансијско пословање планирано 62      

  реализовано 62      

Предузетништво планирано 64 64 60   

  реализовано 64 64 60   

Рачуноводство буџетских корисника планирано 62      

  реализовано 62      

обука у виртуелном предузећу планирано  60/192     

  реализовано  60/192     

Финансије планирано  64     

  реализовано  64     

Верска настава планирано 32 30 29   

  реализовано 32 32 30   

Руски језик планирано  64 90   

  реализовано  64 90   

  реализовано      

Разредни час планирано 33 19 31   

  реализовано 33 31 32   

Трговинско пословање планирано  94    

  реализовано  95    

Пословни енглески језик планирано  64    

  реализовано 

 
59    

Музичка култура планирано   30   

  реализовано   30   

Туристичка географија планирано   60   

  реализовано   60   

Агенцијско и хотелијерско пословање планирано   120/120/180   

  реализовано   120/120/180   

Туристичке дестинације планирано   60   

  реализовано   60   
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12.5. Извештај о степену реализације Иницијативе о увођењу садржаја обуке у школски 

 

систем Републике Србије 
 

Степен реализације Обука је реализована у обиму 100%. Коришћени су  материјали које су одељењске старешине прузимале са сајта 

Министарства просвете. 

 

 

12.6. Извештај о реализованој практичној настави,блоку и професионалној пракси у школској 2021-2022.год. 

 

                    Ученици обављају практичну наставу,наставу у блоку и професионалну праксу у различитим превредним 

друштвима у зависности од образовног профила. Привредна друштва излазе у сусрет и обучавају наше ђаке,који стичу 

практично искуство. Увек када имамо прилике ,наша школа се захвали свим организацијама које нам излазе у сусрет.У 

протеклој школској години,на самом почетку,направљен је план извођења практичне наставе,блока и професионалне 

праксе.Са свим привредним друштвима и угоститењским објектима као и туристичким агенцијама и хотелима где ученици 

Групе тема 

Планирано 

извођење у 

годишњем плану 

рада 

Реализовано 

Начин реализације (учење „на 

даљину“, наставна метода или 

други метод по избору) 

Број одељења која су 

присуствовала обуци 

Број ученика који 

су присустволи 

обуци 

Напомена 

Прва група 

април 2022. последња недеља 

марта и током 

априла 2022. 

непосредна настава (час 

одељењског старешине) – 

праћење филма и разговор о 

садржају. 

5 104  

Друга 

група 

април 2022. април и мај 2022. непосредна настава (час 

одељењског старешине) – 

праћење филма и разговор о 

садржају. 

5 111  

Трећа 

група 

април 2022. април и мај 2022. непосредна настава (час 

одељењског старешине) – 

праћење филма и разговор о 

садржају. 

5 118  

Четврта 

група 

април 2022. април и мај 2022. непосредна настава (час 

одељењског старешине) – 

праћење филма и разговор о 

садржају. 

5 113  
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обављају практичну наставу ,склопљени су уговори о извођењу практичне наставе. 

Ученици су обавештени о свим условима и правилима понашања приликом извођења 

практичне наставе у привредним субјектима. Ученици су поштовали прописане мере и 

није било никаквих проблема. Појединачни извештаји о реализованој практичној настави 

налазе се у архиви школе. Приликом извођења практичне наставе,наставе у блоку и 

професионалне праксе испоштован је Правилник о реализацији практичне наставе и 

професионалне праксе ( службени гласник РС,број 112 од 2.септембра 2020.године). 

Ученици су добили потребна уверења од привредних субјеката где су обављали праксу и 

школска година је успешно приведена крају. Ученици су успешно добили потребно 

практично знање. 

         Надамо се успешној сарадњи и у наредном периоду. 

 

                                                                                                    Организатор практичне наставе 

                                                                                                       Сандра Богдановић 
 

 

13. УСПЕХ УЧЕНИКА  
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13.1. Успех ученика после полагања разредних и поправних испита у јунском и 

августовском испитном року школске 2021/22.године 

 

                              ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА  ДАН 31.8.2022.ГОД.        

   Број ученика који је упућен на полагањепоправних испита у августовском 

 

 

 

РАЗРЕД 

 

 

Са 1 нед.оценом Са 2 нед. оцене УКУПНО 

1.разред 14 6 20 

2.разред 16 6 22 

3.разред 10 4 14 

4.разред / / / 

УКУПНО: 40 16 56 

 

 

            3 ученика  одељења 4/2 је упућено на полагање матурског испита у овом року. 

            2 ученика одељења 3/5 је упућено на полагање завршног испита.   

            Укупно 30 ученика је било упућено на полагање разредних испита у јунском и 

августовском испитном року. После полагања разредних испита у августовском испитном 

року на додатни поправни упућено је укупно 4 ученика са 1 предметом (одељења 1/1, 2/3 и 

3/3) и 1 ученик са 2 предмета (одељење 3/1). Такође, на завршни испит после полагања у 
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августовском року упућена су 2 ученика одељења 3/4 (смер трговац) и 2 ученика  одељења 

3/5 (смер кувар). 

         У овом року један број ученика је био неуспешан: 

Понавља  4 ученика (1 ученик одељења 2/1, 2 ученика 2/5 и 1 ученик одељења 3/4). 

Одељењски старешина одељења 4/2 је обавестио Испитни одбор да 3 ученика није 

положило тест знања на матурском испиту, а одељењски старешина одељења 3/5 да се два 

ученика овог одељења није појавило на завршном испиту. 

 

13.2.  Извештај о успеху на матурском и завршном испиту школске 2021/22.г. 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ШКОЛСКЕ 

2021/22.г. 

Школске 2016/17.г. проценат ученика који је са позитивним успехом завршио разред и 

стекао право да изађе на матурски и завршни  испит у јунском испитном року је 88,70% 

(177) Од тога проценат ученика који је са позитивним успехом завршио образовне 

профиле са четири године образовања је 89,81%, а у образовном профилу кувар/конобар 

са три године образовања је 80,00%. Проценат ученика који је је успешно положио 

завршни и матурски испит је 100% . 

Школске  2017/2018. г. проценат ученика који је са позитивним успехом завршио разред и 

стекао право да изађе на матурски и завршни испит у јунском  испитном року је 89,28% ( 

од 168 ученика, право да изађе на матурски и завршни испит остварило је  150 ученикa ). 

Од тога  проценат ученика који је са позитивним успехом завршио образовне профиле у 

четворогодишњем трајању је 90,28% (од 144/130 ученика ), а у образовном профилу 

кувар/конобар у трогодишњем трајању је 83, 33% ( од 24/ 20 ученик ). Проценат ученика 

који је успешно положио завршни и матурски испит је 99,33% ( једна ученица 3/6 

одељења је одустала од полагања завршног испита ) 

Школске  2018/2019. г. проценат ученика који је са позитивним успехом завршио разред и 

стекао право да изађе на матурски и завршни испит у јунском  испитном року је 96,27% ( 

од 161 ученика право да изађе на матурски и завршни испит остварило је  155 ученикa ). 

Од тога  проценат ученика који је са позитивним успехом завршио образовне профиле у 

четворогодишњем трајању је 95,38% (од 130/124 ученика ), а у образовном профилу кувар 

у трогодишњем трајању је 100% ( од 31/ 31 ученик ). Проценат ученика који је успешно 

положио завршни и матурски испит је 99,35% ( једaн ученик 3/5 одељења није положио  

завршни испит) 

Школске  2019/2020. г. проценат ученика који је са позитивним успехом завршио разред и 

стекао право да изађе на матурски и завршни испит у јунском  испитном року је 96,55% ( 

од 145 ученика, право да изађе на матурски и завршни испит остварило је  140 ученикa ). 

Од тога  проценат ученика који је са позитивним успехом завршио образовне профиле у 

четворогодишњем трајању је 97,30% (од 111/108 ученика ), а у образовним профилима у у 

трогодишњем трајању је 94,12 ( од 34/ 32 ученика ). Проценат ученика који је успешно 

положио завршни и матурски испит је 100% . 

Школске  2020/2021. г. проценат ученика који је са позитивним успехом завршио разред и 

стекао право да изађе на матурски и завршни испит у јунском  испитном року је 91,72% ( 

од 157 ученика, право да изађе на матурски и завршни испит остварило је  144 ученикa ). 

Од тога  проценат ученика који је са позитивним успехом завршио образовне профиле у 

четворогодишњем трајању је 93,10% (од 116/108 ученика ), а у образовним профилима у у 
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трогодишњем трајању је 87,80 ( од 41/ 36 ученика ). Проценат ученика који је успешно 

положио завршни и матурски испит је 100% . 

Школске  2021/2022. г. проценат ученика који је са позитивним успехом завршио 

разред и стекао право да изађе на матурски и завршни испит у јунском  испитном 

року је 87,80% ( од 123 ученика, право да изађе на матурски и завршни испит 

остварило је  108 ученикa ). Од тога  проценат ученика који је са позитивним 

успехом завршио образовне профиле у четворогодишњем трајању је 96,34% (од 82/79 

ученика), а у образовним профилима у у трогодишњем трајању је 70,73 ( од 41/ 29 

ученика ). Проценат ученика који је успешно положио завршни и матурски испит је 

100% . 

 

 

 

Резултати: 

2. Резултати матурског и завршног испита у целости и по деловима 

 3/4 3/5 4/1 4/2 4/3 школа 

Српски језик и књижевност   3,73 3,30 3,83 3,62 

Тест 3,58 2,83 4,53 3,65 

Практични задатак -  биро 4,00 2,78 4,17 3,65 

Укупно  3,3 4,64 3,77 2,97 4,18         3,77 

Завршни испит 3,3 4,64    3,97 

М. Испит у целости 

 

 

М. и З. у целости 

     M   3,64 

 

M иЗ 

      3,77 

* школске 2021/22. - 3/4 – трговац,  3/5 – кувар, 4/1 – финансијски администратор, 4/2 – 

комерцијалиста, 4/3 – туристичкo-хотелијерски техничар 

 

Анализа успеха ученика на матурском и завршном испиту 

1. 

Генерално слабији резултат на матурском испиту у односу на прошлу годину – сада је 

просечна оцена 3,64, а прошле године је била 3,74, претходне 4,05. 

Ситуација са  резултатима на завршном испиту je нешто боља –сада је 3,97, прошле 

године је 3,41, претходне године је била 3,65. 

Укупно – матурски изавршни испит – сада је 3,77, прошле године 3,63, а претходне 3,98 

И даље је приметан тренд благог пада просечне оцене на матурском  испиту. Потребно је 

радити на додатној мотивацији ученика за озбиљнији приступ у учењу и припреми за 

матурски и завршни испит. Услед ситуације изазване опасношћу од вируса Ковид 19 и 

реализације наставе на даљину, приметан је пад мотивације у учењу код ученика. Како је 

иста ситуација била и претходне две године, са тенденцијом  даљег пада и ове године, 

можемо закључити да се ради о тренду и да је потребно  радити на мотивацији ученика за 

боља постигнућа. 

У односу на прошлу годину резултати из српског језика и књижевности су нешто нижи ( 

сада је 3,62 , прошле године 3, 73). 

На тесту  је  благо  побољшање ( сада је 3,65, прошле године 3,54). 
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На практичном делу испита  резултати у односу на прошлу годину – благи пад  ( сада је 

3,65, прошле године 3,95 ). 

3. 

Успех на матурском испиту и успех у завршном разреду 

 3/4 3/5 4/1 4/2 4/3 школа 

М. Испит у целости 

 

  3,77 2,97 4,18 M 

3,64 

 

М. и З. у целости 

3,30 4,64 3,77 2,97 4,18 M иЗ 

3,77 

Успех у завршном разреду 

3,05 3,30 

3,99 

 

 

 

3,25 

 

 

 

4,24 

 

 

 

3,83 

 

 

3,57 

* школске 2021/22. - 3/4 – трговац,  3/5 – кувар,  4/1 – финансијски администратор, 4/2 – 

комерцијалиста, 4/3  туристичко-хотелијерски  техничар 

Одељења  четворогодишњих профила имају бољи  успех  у завршном разреду него на 

матурском испиту.  Код трогодишњих профила је обрнута ситуација. 

 Општи закључак је да је и даље присутна тенденција благог пада постигнућа ученика. 

Али, с обзиром да је средња оцена и на нивоу школе врло добра, то је и даље солидан 

резултат.   
 

 

  

 

13.3. Најбољи ученици школе 

 

Ученици носиоци Вукове  дипломе: 

1)Степановић Љиљана уч. 3/5 

2)Радисављевић Валентина уч. 4/1 

3) Јевтић Теодора уч. 4/3 

 

Ћак генерације 

1)Радисављевић Валентина уч. 4/1 
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