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1. Основни подаци о школи 

1.1. Полазне основе рада 

При изради Извештаја о раду пошло се од следећих елемената: 

Остварени резултати у образовно-васпитном раду у претходној школској години 

Ставови стручних и надлежних органа школе 

Стручних упутстава за израду Извештаја о раду школе од Министарства просвете Р. 

Србије 

Закон о основама система образовања и васпитања  

Статута Стручне хемијске и текстилне школе Шабац 

Годишњег плана и програма рада школе за школску 2021/2022. годину  

Други нормативни акти и прописи 

Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2021/2022.годину"  

1.2. Подаци о школи 

Профил школе 

Пун назив школе Стручна хемијска и текстилна школа 

Адреса Хајдук Вељкова 10, Шабац 

Телефон 015/352-730, 015/352-766, 

Web-site www.hem-tex-skola.com 

E-mail  hemtexskola@eunet.rs 

Дан школе 28 јуни 

Број ученика 419 

Језици којi  се уче у школи Енглески језик 

Број смена у школи Настава се изводи у две смене 

 

 

Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу почела је са радом 1947 године  

одлуком Министарства лаке индустрије Владе ФНРЈ  актом бр. 3767 од 29.06.1947. 

године као Индустријска школа са хемијским и металским смером . Први План и 

програм израдило је Министарство лаке индустрије и имао је два дела: теоријски и 

практични. Индустријска школа је била трогодишња, интернатског типа. Од 1959 

године школа добија нову зграду, лабораторије и радионице тако да прераста у 

Средњу техничку школу. Од тада школа функционише као средња стручна школа са 

малим променама у подручјима рада и образовним профилима. 

Школа је верификована за обављање делатности средњег образовања и васпитања за 

наведене образовне профиле решењима Министарства просвете број 022-05-223/94-

03 од 6.4.1994., 022-5-223/94-03 од 7.9.1999. и 022-5-223/94-03 од 8.3.2006. године. 

Школа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву  број 

регистарског улошка је 5-141-00 oд 15.7.2003. године.  
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Решењем Министарства просвете број 022-5-00223/94-03 од 14.04.2009. године 

школа је добила сагласност за обављање проширене делатности у подручју рада 

Текстилство и кожарство. 

Решењем Министарства просвете број: 022-05-00223/94-03 од 19.11.2010. школа је 

добила верификацију за нов образовни профил педикир-маникир у трогодишњем 

образовању.  

Решењем Министарства просвете и науке број: 022-05-00223/94-03 од  

06.03.2012. године школа је добила верификацију  за образовни профил 

техничар за рециклажу - оглед у подручју рада геологија, рударство и металургија и 

хемија, неметали и графичарство у четворогодишњем образовању. 

1.3. Реч директора 

 

Стручна хемијска и текстилна школа Шабац је школа са различитим образовним 

профилима која нуди стицање квалитетног знања кроз наставне и ваннаставне 

активности. У складу са тим у претходној школској години ми смо, као и ранијих 

година успешно припремали ученикe за виши степен обрзовног процеса, подстицали 

креативност и лични развој ученика и наставника и неговали свест о правима и 

одговорностима, а такође оспособљавали и за самосталан рад. Следили смо визију 

напредовања школе у правцу развоја, увођења система квалитета, остваривања 

сарадње са социјалним партнерима и праћења њихових потреба за кадровима уз 

иновирање постојећих и развијање нових образовних профила.  

У школској 2021/22. години је настављен модификовани хибридни модел наставе, 

где смо у условима пандемије вируса Ковид19 целу годину наставу изводили у 

складу са епидемиолошким препорукама.  

Наша мисија је да образујемо ученике који су компетентни за подручје рада хемија, 

неметали и графичарство, личне услуге као и за текстилство и кожарство. 

Оспособљавамо ученике за успешну примену стечених знања у практичном раду, 

али и за даљи наставак школовања. Негујемо атмосферу у којој сви учимо једни од 

других. Стварамо сигурне и безбедне услове живота и рада у школи. Негујемо 

сарадњу са родитељима ученика, локалном заједницом, социјалним партнерима и 

другим школама у окружењу.       

 

Школу у будућности видимо као материјално и технички опремљену тако да може 

одговорити савременим кретањима у 21.веку. Настава је иновирана, усмерена на 

развој свих кључних компетенција, и општих и специфичних предметних 

компетенција. Унапређени су начини оцењивања и праћења постигнућа ученика, као 

и подршке ученицима. Својим планом уписа школа треба да одговори на 

задовољење потреба тржишта рада, привредних субјеката и општине за одређеним 

кадровима. Школа негује индивидуалан приступ ученику, припрема их за активно 

учешће у друштву и целоживотно учење 

 

 

Влада Кекић 
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1.4. Материјално технички ресурси 

 

Школа се налази ван града у индустријској зони и изграђена је као саставни део 

Хемијске индустрије. У објектима Школе налазе се и просторије Високе школе 

струковних студија. 

Целокупан школски простор састоји се из три школске зграде и зграде котларнице. 

Школске зграде чине главна зграда са фискултурном салом, зграда лабораторије и 

зграда радионица са салонима. 

 

бр. Намена просторија 
бр. 

Просторија 

Површина у 

m
2 

опремљеност 

задовољава лоша 

1. 
Учионице опште 

намене 
11 551,81 

да  

2. Радионица за кројаче 1 72,68 да  

3. Кабинети 6 331,84 да  

4. Припремна одељења 3 39,17 да  

5. Лабораторије  3 335,27 да  

6.  Салони 3 58,2 да  

7. Фискултурна сала 1 486,29 да  

8. Библиотека 1 98,4 да  

9. Остале просторије 57 822,15  да 

укупно 86 2795,81 8 1 

 

 

Школско двориште је заједничко са Високом школом струковних студија, обухвата 

велику зелену површину, али дугугодишњи проблеми око плављења нису санирани 

јер вода у доњем делу дворишта где су спортски терени је подземна и то је проблем 

целе локације тог дела града, а парк испред школе је поплављен због попуцалих 

водоводних цеви фабрике, које нико не поправља. Проблем је дугогодишњи и 

решење не зависи од школе.  

 

бр. Назив  објекта 
бр. 

Прост. 
Ниво опремљености Површина 

1. Учионице 11 Класична опрема  551,81м
2
 

2. Кабинет информатике   1 Добра опремљеност  46,61м
2
 

3. Кабинет за физику   1 Добра опремљеност  72,68м
2 

4. Кабинет за мултимед.наст.   1 Добра опремљеност  46,61м
2 

5. Технолошки кабинет   1 Добра опремљеност  46,61м
2
 

6. Ekoлошки кабинет   1 Добра опремљеност  46,61м
2
 

7. Кабинет за стране језике   1 Добра опремљеност  46,61м
2
 

8. Лабораторија за фармац.   1 Добра опремљеност  96,38м
2 

9. Лабораторија за екологе   1 Добра опремљеност  94,01м
2 

10. Лабораторија-комбин.   1 Средња опремљеност  49,52м
2 

11. Фризерски салон-мушки   1 Добра опремљеност  16,34м
2 
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12. Фризерски салон-женски   1 Добра опремљеност  23,94м
2 

13. Салон за педикир-маникир   1 Нова опрема по нормативу  17,92м
2 

14. Радионица за кројаче   1 Добра опремљеност  72,68м
2
 

 Свега 24  1228.84м
2 

 

бр. Назив објекта 
бр. 

Прост. 
Ниво  опремљености Површина 

1. Фискултурна  сала 1 Нова опрема по нормативу 309,15 м
2
 

2. Бина 1 Нова опрема по нормативу 60,88 м
2 

3. Кабинет 1 Нова опрема по нормативу 22,50 м
2 

4. Свлачионица                                  2 Нова опрема по нормативу 22,50 м
2
 

5. Купатило са туш кабинама 4 Добра опремљеност 22,05 м
2
 

6. Тоалети и купатила 2 Добра опремљеност 22,50 м
2
 

7. Ходник 1  30,16 м
2
 

8. 
Спортски терени 

3 
Нису у функцији(плавно 

зем. 
3000,0 м

2
 

 Свега 15  3490,19 

 

бр. Назив објекта 
бр. 

Прост. 
Ниво опремљености Површина 

1. Припремно одељење 1 Задовољава 26,86м
2 

2. Припремно одељење-лаб. 1 Класична 11,20м
2 

3. Припрема за физику 1 Класична 13,70м
2 

4. Архив 1 Задовољава 13,32м
2 

5. Библиотека-читаоница 1 Добро опремљена 98,40м
2  

              

6. Ђачка кухиња 1 Класична 21,00м
2 

7. Друштвена просторија 1 Задовољава   8,40м
2 

8. Просторија за родитеље 1 Задовољава 13,70м
2 

 Свега 8  206,64м
2 

 

бр. Назив објекта 
бр. 

Прост. 
Ниво опремљености Површина 

1. Наставничка канцеларија 1 Класична 89,91м
2 

2. Канцеларија директора 1 Класична 33,93м
2 

3. Канцеларија секретара 1 Класична 18,27м
2 

4. Канцеларија администрац. 1 Класична 17,40м
2 

5. Канцеларија педагога 1 Класична 17,40м
2 

6. Канцеларија рачуноводст. 2 Класична 22,40м
2 

7. Помоћно особље 1 Класична 13.32м
2 

 Свега 8  212,63м
2 

 

бр. Назив објекта 
бр. 

Прост. 
Ниво опремљености Површина 

1. Радионица домара 1 Добро опремљена 38.22м
2 

2. Ходници и степеништа 12 Класична 550,97м
2 
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3. Санитарни чворови 20 Класична 94,60м
2 

4. Котларница 1 Савремено опремљена 51,75м
2 

5. Одељење за вагу 1 Класична 17,20м
2 

6. Остало       125.62 

 Свега 35  878,36м
2 

 

 

Настављено је опремање реновиране радионица за текстилство и графичарство, 

настављен је рад и на модернизацији и подизању квалитета наставе. У том циљу 

вршена је даља набавка лабораторијске опреме и посуђа, као и алата у личним 

услугама.  

 

           Према плану унапређења материјално-техничких услова рада датих у плану 

рада за 2021/2022. годину није било потпуне реализације: 

 

1. 
Набавка намештаја за 

учионице 
2021-2022 200.000,00 

Реализовано 

2. 
Набавка и поправка 

школских табли 
2021-2022 85.000,00 

Реализовано 

3. Набавка ИТ опреме 2021-2022 1.800.000,00 
Делимично 

реализовано 

4. 
Потрошни материјал за 

вежбе и практичну наставу 
2021-2022 210.000,00 

Реализовано 

 

5.  

Реконструкција 

фискултурна сала 

     2021-2022 1.500.000,00 Делимично 

реализовано 

6. 
Асфалтирање спортског 

терена 

2021-2022 
1.000.000,00 

Реализовано 

7 Набавка  опреме за наставу 2021-2022 300.000,00 Делимично 

реализовано 

 Свега  3.805.000,00  
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1.5. Кадровски ресурси 
Р
ед
н
и

 б
р
о
ј 

Врста посла и 

степен 

стручности 

Ос

нов

на 

и 

прв

и 

сте

пен 

Трећи 

степе

н 

Четв

рти 

степе

н 

Пети 

степе

н 

Виш

а 

шко

ла – 

VI 

степ

ен 

Факулт

ет – VII 

степен 

Магист

р-атура  

VII2 

степен 

Докт

о-рат 

VIII 

степе

н 

Број 

радни

ка 

укупн

о 

 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 

1 Директор школе      1   1 

2 
Наставник / 

Професор 
   3,6 4,05 29,05 0,70  37,40 

3 

Организатор 

практичне 

наставе 

     1   1 

4 

Стручни 

сарадник 

(педагог, 

психолог…) 

     1   1 

5 Библиотекар       1   1 

6 Секретар школе      1   1 

7 

Дипломирани 

економиста за 

финансијско-

рачуноводствен

е послове 

     1   1 

8 

  Техничар 

одржавања 

информационих 

система 

  0,5      0,5 

9 

Референт за 

финансијско-

рачуноводствен

е послове 

  0,5      0,5 

1 
Домар/мајстор 

одржавања 
 1       1 

1

1 

 

Техничар 

инвестиционог(

техничког 

одржавања)одр

жавања уређаја 

и опреме 

 0,5       0,5 

1

2 
Чистачица 5,5        5,5 
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1

3 

Помоћни 

наставник 
 0,88 2      2,88 

Укупно радника 5,5 2,38 3 3,6 4,05 35,05 0,7 0 54,28 

 

Наставни кадар 

 

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Предмет који 

предаје 

Год. 

рад. 

ста

жа Л
и
ц
ен
ц
а 

% 

ангажо

вања у 

школи 

% 

ангажовања 

у другој 

школи 

Арсеновић 

Зорица 

Дипл. инг. 

технологије 

Технолош.груп

у предмета 
33 да 100  

Аћимовић 

Драган 

Мр. соц. 

наука 
Социологија 15 да 70 

25Медиц.шк

ола 

Алимпић 

Татјана 

Мастер 

професор 

информатике 

и технике 

Рачунарство и 

информатика 
6 не 20 

Музичка и 

Економска 

Богдановић 

Снежана 

Дипл.инг. 

технологије 

Технолош.груп

у предмета 
33 да 100  

Божић Слађана 
Дипломирани 

географ 
Географија 21 да 30 

60 Техничка  

школа  

Миљковић 

Јелена 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески језик 14 да 78 22 ОШ 

Видаковић Саво 
 Дипл.инг. за 

развој 

 модни кројач и 

рециклажа 
28 да 100  

Видић Љиљана 

Проф. 

Физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
22 да 60 

40 Музичка  

школа 

Ђукић Снежана 
Дипломирани 

хемичар 

Хемијска група 

предмета 
21 да 65 

35 

Владимирци 

Ђуричић 

Душица 

Професор 

историје 
Историја 19 да 70 30 Техничка 

Ђукановић Вера 
Дипл.инг. 

технологије 

Технолошку 

групу предмета 
25 да 100  

Живановић 

Бошко 

Проф. 

Српског 

језика 

Српски језик и 

књижевност 
8 да 65 

35Техничка 

школа 

Миловановић 

Љиљана 

Дипломирани 

економиста 
Књиговодство 15 да 46 

 

Владимирци 

Јовановић Вера 
Дипломирани 

правник 

Устав и право 

грађана 
14 да 15 

25 Посавот. 

и 60 Уметн. 

Кекић Маргита 
Професор 

информатике 

Рачунарство и 

информатика 
16 да 80 30 ОШ  
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Анђелковић 

Биљана 

Дипл.инг. 

технологије 

Тех. Фармац. 

Група предмета 
8 да 100  

Којић Бранка 
Дипл.инг. 

технологије 
Физичка хемија  32 да 100  

Лазић Вера         

Наставник 

практ. 

Наставе    

Практична 

настава 

 

14 да 100  

Лекић  Мирјана 
Дипл.инг. 

технологије 

Група предмета 

за екологе 
32 да 100  

Лукић Јасмина 
Дипломирани 

хемичар 

Хемијска група 

предмета 
32 да 60 40 ОШ 

Јовановић 

Сњежана 

Дипломирани 

психолог 
Психологија 5 да 10 

100% 

психолог 

Михаиловић 

Томислав 

Дипломирани 

физичар 

Физика, 

електротехника 
33 да 65 

40 „Стојан 

Новаковић“ 

 

Нећак  

Милан 

Професор 

физ.васпит. 

Физичко 

васпитање 
21 да 100  

Остојић Душица 
Професор 

енглеског јез. 
Енглески језик 22 да 100  

Поповић 

Радушко 

Професор 

математике 
Математика 33 да 100  

Павловић 

Марија 

Доктор 

стоматологије 

Анатомију,дер

махигијену 
10 да 60 

30Коцељева 

10 Ириг 

Раденковић 

Мирјана 

Професор 

српског језика 

Српски језик и 

књижевност 
16 да 100  

Рајчевић Сања 
Професор 

српског језика 

Српски језик и 

књижевност 
14 да 100  

Јелић 

Младеновић 

Данијела 

 Примењена 

уметност 

Ликовна 

култура 

 

12 да 15 
Лозница, 

Крупањ 

Станојевић 

Јелена 

Специјалиста 

струковни 

инж.. 

Прак. настава  

са тех.рада 
16 да 100  

Стевановић 

Иван 

Професор 

физ.васпит. 

Физичко 

васпитање 
2 не 10  

Ненадовић 

Мирјана 

Дипломирани 

филозоф 
Филозофија 15 не 30 

Мали Зворн 

50% библио 

Тршић Светлана Дипл.инг.тех. 
Аналит. хемија 

Физичка хемија 
32 да 100  

Кнежевић 

Дијана 

Дипл. текст. 

инжењер 

Текстилна 

група предмета 
1 не 100  

Шобић Драгана Виша школа 
Помоћни 

наставник 
32 да 100  

Лазић Снежана Виша школа 
Практична 

настава 
19 да 100  

Симић Марија 
Дипломирани 

хемичар 

Аналитичка  

органска  
11 да 100  
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Савић Снежана Дипл.инг.тех. 
Технолошка 

група предмета 
6 не 100  

Досковић  

Татјана 

Дипл.инг. ел. 

и рачунарства 
Математика 5 не 100 Одређено 

Николић 

Александра 

Дипл.инг. 

технологије 

Технолошку 

групу предмета 
5 не 75+10  

Комненић 

Славица 

Дипл.молекул

арни биолог  
Биологија 11 да 100 40 одређено 

Димитријевић 

Зоран 
Дипл.инг.тех. 

Технолошка 

група предмета 
11 не 20 Одређено 

Саватић Весна Дипл.инг.тех. 
Технолошка 

група предмета 
4 не 51 Одређено 

Дражић Јасмина 
Дипл. инг. 

технологије 

Технолошка 

група предмета 
30 да 60 

Економска 

школа 40 

Paдојчић 

Божовић 

Живојка 

Инжењер  за 

текстилну 

конфекцију 

Практична 

настава 
20 да 100 Одређено 

 Томанић 

Славиша 
Вероучитељ 

Православни 

катихизис 
16 не 65 

35 Стојан 

Новаковић 

 Мићић Драгица 
Струковни 

инжењер 

Практична 

настава 
2 не 100 Одређено 

Ковачевић 

Данијела 

Струковни 

инжењер 

Практична 

настава 
2 не 100 Одређено 

Пантић Милан 
Професор 

музич.култ. 

Музичка  

култура 
5 не 10 Одређено 

Гавриловић 

Радмила 
Специјалиста 

Практична 

настава 
1 не 70 Одређено 

Радосављевић 

Јелена 

Креатор 

женских фриз 

Практична 

настава 
1 не 90 Одређено 

Павловић Тања 

Професор 

ликовне 

културе 

Ликовна 

култура 
9 не 24 

75 Лаза 

Лазаревић 

Вулетић 

Свинарчук 

Катарина 

Професор 

ликовне 

културе 

Естетско 

обликовање 

фризура 

 не 22 Одређено 
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Подела предмета 

 

 

ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

  

С
Т
Е
П
Е
Н

 

С
Т
Р
У
Ч
Н
И

 И
С
П
И
Т

 

ПРЕДАЈЕ ПРЕДМЕТ-

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ ЧАСОВА РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ 

Б
Р
О
Ј 
И
З
В
Р
Ш
И
Л
А
Ц
А

 

О
Д
Е
Љ
Е
Њ
С
К
И

 

С
Т
А
Р
Е
Ш
И
Н
А

 

Г
О
Д
И
Н
Е

 С
Т
А
Р
О
С
Т
И

 

Г
О
Д
И
Н
А

 С
Т
А
Ж
А

 

Д
А
Т
У
М

 З
А
С
Н
И
В

. 

Р
А
Д
Н
О
Г

 О
Д
Н
О
С
А

 У
 

Ш
К
О
Л
И

 

  
ТЕОРИЈ

А СА  

В
Е
Ж
Б
Е

 У
 Б
Л
О
К
У

 

П
Р
А
К
Т
И
Ч
Н
А

 

Н
А
С
Т
А
В
А

 
П
Р
А
К
Т
И
Ч
Н
А

 

Н
А
С
Т
А
В
А

 У
 

Б
Л
О
К
У

 
У
К
У
П
Н
О

 

Н
Е
Д
Е
Љ
Н
О

 

Ч
А
С
О
В
А

 

Завршена школа 

/факултет 

П
И
С
М
Е
Н
И
М

 

В
Е
Ж
Б
А
М
А

 

АРСЕНОВИЋ 

ЗОРИЦА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Д
А 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

СА МАШ.ЕЛЕМ. 1-

2,(2+2); МАШИНЕ, 

АПАРАТИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ 3-2(2+2+2); 

ТЕХНОЛОШКЕ 

ОПЕРАЦИЈЕ 2-1 

(2+2+2),БЛОК 3-3(60),2-

1(60),.4-2(60) 

  16 4,3     
20,

3 
1   

5

9 

3

4 
6.10.1987. 

АЋИМОВИЋ 

ДРАГАН 
ФИЛОЗОФСКИ 

 

7

/

2 

Д

А 

СОЦИОЛОГИЈА 3-

2,3(2x2): 

СОЦИОЛОГИЈА СА 

ПРАВИМА ГРАЂАНА 

3-5(1),2-4(1): 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ1-3(1),1-

1,2,4(1) 2-1,2,3(1),2-

4,5(1),3-1,2,3(1),3-,4,5(1); 

4-1,2,3 (1); УСТАВ И 

ПРАВА ГРАЂАНА 4-

1(1) 

  13       13 
0,

65 
  

4

5 

1

6 
1.9.2005. 

БОГДАНОВИЋ 

СНЕЖАНА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Д

А 

ТЕХНОЛОШКЕ 

ОПЕРАЦИЈЕ 3-

1(2+2+2);-

ИСПИТИВАЊЕ У 

ТЕХНОЛОШКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ 4-3 

(2+4+4); ПРЕРАДА И 

ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ 

ОТПАДА  3-

2(2+1+1);БЛОК 

ПРЕРАДА И 

ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ 

ОТПАДА(30)   

  20  0,7     
20,

7 
1  

6

0 

3

4 
1.9.1995. 

БОЖИЋ 

СЛАЂАНА 
ПМФ 7 

Д

А 

ГЕОГРАФИЈА 1-2(2),1-

4(1),2-4(1) 

БИБЛИОТЕКА 0,15 

  4       4 
0,

2 
  

5

0 

2

2 
1.9.2002. 

АЛИМПИЋ 

ТАТЈАНА 

ДИПЛ.ИНГ.ИНФ.Т
ЕХНОЛОГИЈА 

7 
Н
Е 

АУТОМАТСКА 

ОБРАДА ПОДАТАКА 4-

2 (2+2) 

  4       4 
0,

2 
  

4

2 
5 8.4.2019. 

ВИДАКОВИЋ 

САВО 
ТЕХНИЧКИ 7 

Д
А 

КОНСТРУКЦИЈА 

ОДЕЋЕ 1-

4(3+3+3),БЛОК 

КОНСТРУКЦИЈА 

ОДЕЋЕ(30),ОРГАНИЗА

ТОР ПРАКТИЧНЕ 

НАСТАВЕ 0,5 

 

  9 0,7   
 

  
9,7 

0,

5 
  

5

3 

2

8 
1.9.1993. 

ВИДИЋ 

ЉИЉАНА 
ДИФ 7 

Д

А 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ  3-

1,2,3,4,5 (10); 1-1 (2) 

  12       12 
0,

6 
  

4

9 

2

3 
15.9.1999. 

ЂУРИЧИЋ 

ДУШИЦА 
ФИЛОЗОФСКИ 7 

Д

А 

ИСТОРИЈА 1-

1,2,3,4(4x2);  2-1,2,3(3x2);  
  14       14 

0,

70 
 

5

1 

2

1 
20.1.2014. 

ЂУКИЋ 

СНЕЖАНА 
ХЕМИЈСКИ 

7 

Д

А 

 ХЕМИЈА 1-4 (1+0); 

АНАЛИТИЧКА 

ХЕМИЈА 2-2 (2+2+0),2-

3(3+5+0)   

13      13 
0,

65 
  

5

5 

2

3 
1.9.2014. 
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ЂУКАНОВИЋ 

ВЕРА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Д

А 

  ИНСТРУМЕНТАЛНЕ 

МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ  4-

2(3+4+4);ЕЛЕКТРОАНА

ЛИТИЧКЕ МЕТОДЕ4-

3(2+2+2),ХЕМИЈСКА 

ТЕХНОЛОГИЈА4-

3(3),БЛОК 1-2(60); БЛОК 

ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧК

Е МЕТОДЕ4-3(30) 

  20 
 

2,1  
    

22,

1 
1  

5

8 

2

6 
1.9.2000. 

ДОСТАНИЋ 

НАТАША 
ПМФ 7 

Д

А 

МАТЕМАТИКА 1-

3,4(2+2); 2-4,5 (2+2) 
   8         8 

0,

44 
  

5

7 

2

9 
1.9.1993. 

ЖИВАНОВИЋ 

БОШКО 
ФИЛОЗОФСКИ 7 

Д
А 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ  1-1 (3); 

2-1(3),    4-1,2 (6) 

12         12 
0,

65 

Д
А 

3

3 

1

0 
16.1.2014. 

МИЛОВАНОВИ

Ћ ЉИЉАНА 
ЕКОНОМСКИ 7  

KЊИГОВОДСТВО 3-

4,(2),ПРЕДУЗЕТНИШТВ

О3-

5(2),ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПОСЛОВАЊА2-2,4-

1(2+2),ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПРОИЗВОДЊЕ2-3(2) 

  10       10 
0,

46 
  

5

3 

1

4 
25.9.2019. 

ЛУКИЋ 

ЈАСМИНА 
ПМФ 7 

Д
А 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 2-

3(3+3+0);ОРГАНСКА 

ХЕМИЈА 2-2(2+2+2) 

  12 
 

    
    12 

0,

6 
  

5

7 

3

3 
1.9.2014. 

КОЈИЋ БРАНКА ТЕХНОЛОШКИ 7 
Д
А 

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА 3-

1(2+2+2); 4-1(2+3+3) ; 3-3 

(3+2+2); 

  21      21 1 
Д
А 

5

8 

3

3 
8.11.1988. 

ЈОВАНОВИЋ 

ВЕРА 
ПРАВНИ 7 

Д

А 

УСТАВ И ПРАВО 

ГРАЂАНА  4-2,3(1+1); 3-

4(1) 

  3       3 
0,

15 
  

5

2 

1

5 
1.9.2006. 

ЈОВАНОВИЋ 

ДЕЈАН 
V СТЕПЕН 5 

Д

А 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА СА 

ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА  

2-4(12) ; 3-4мф(15),БЛОК 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 2-4(60) 

 

      
2

7 

 

1,7

1 

28,

7 
1   

4

8 

1

4 
1.9.2007. 

БИЉАНА 

АНЂЕЛКОВИЋ  
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Д
А 

ТЕХНОЛОГИЈА 

ХЕМИЈСКИХ 

ПРОИЗВОДА 3-

1(3+4+4); 4-1(3+3+3); 

БЛОК 3-1(60); 

ТЕХНОЛОГИЈА 

ФАРМАЦЕУТСКИХ 

ПРОИЗВОДА4-1(3+3+3) 

  20 

 

1,71

  

   
21,

7 
1 

Д
А 

4

6 

1

5 

1.4.2016. 

одређено 

КЕКИЋ 

МАРГИТА 

ТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 
7 

Д

А 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА  1-

1,2,3,4(4x4) 

  16       16 
0,

8 

Д

А 

5

5 

1

7 
1.9.2008. 

РАДОСАВЉЕВИ
Ћ ЈЕЛЕНА 

V СТЕПЕН 6 

Д

А 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА СА 

ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

; 2-4(12) , БЛОК 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА1-3,2-4,3-

4(60+120+240)      

1

2 
12 24 

0,

9 

  

4

4 
1 14.9.2020 

ЛАЗИЋ ВЕРА V СТЕПЕН 5 

Д
А 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА СА 

ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

1-3(24); БЛОК 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА1-3(60)    

2

4 

1,7

1 

25,

7 
1 

 

4

1 

1

1 
1.9.2010. 

ЛЕКИЋ 

МИРЈАНА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Д
А 

ИСПИТИВАЊЕ ТЛА, 

ВОДЕ И ВАЗДУХА  2-

2(2+3+3); 

МАШИНЕ,АПАРАТИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ С 

АУТОМАТИКОМ(0+0+2

),ОРГАНИЗАТОР 

ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

0,5 

 

  10      10 
0,

5 
 

6

0 

3

3 
7.11.1988. 

РАДЕНКОВИЋ 

МИРЈАНА 
ФИЛОЛОШКИ 7 

Д
А 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 1-4 

(3);2-2,3(3+3); 2-

4,5(2+2),3-4(3),3-5(2) 

18         18 1  
6

4 

1

8 
17.1.2012. 
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ЈОВАНОВИЋ 

СЊЕЖАНА 
ФИЛОЗОФСКИ 7 

Д
А 

ПСИХОЛОГИЈА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 2-4(2) 
  2       2 

0,

1 
  

4

9 
5 4.10.2016. 

МИХАИЛОВИЋ 

ТОМИСЛАВ 
ПМФ 7 

Д

А 

ФИЗИКА 1-1,2(2x2);1-

4(1), 2-,2,3,(2+2) ; 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 3-

1,3(4) ;  

  13       13 
0,

65 

  

Д

А 

6

0 

3

4 
12.10.87. 

НЕЋАК МИЛАН ДИФ 7 
Д
А 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ   1-

2,3(2x2); 2-1,2,3,4,5(5x2); 

4-1,2,3 (2+2+2) 

  20       20 1  
6

3 

2

2 
1.9.1999. 

СТЕВАНОВИЋ 

ИВАН 
ДИФ 7 

Н

Е 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ1-4 (2) 
 2    2 

0,

1 
 

3

4 
2    1.9.2019. 

НЕНАДОВИЋ 

МИРЈАНА  
ФИЛОЗОФСКИ 7 

Н

Е 

ФИЛОЗОФИЈА 4-1,2,3, 

(3x2) ,БИБЛИОТЕКАР 

0,5 

 6       6 
0,

3 

Д

А 

5

6 

1

5 
17.9.2015. 

ОСТОЈИЋ 

ДУШИЦА 
ФИЛОЛОШКИ 7 

Д

А 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  2-

1,2,3,4,5(10);3-4(2); 4-

1,2,3(3x2)  

18         18 1 
Д

А  

4

5 

2

3 
1.9.2004. 

ПАВЛОВИЋ 

МАРИЈА 
МЕДИЦИНСКИ 7 

Д

А 

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ 

И ФИЗИОЛОГИЈЕ 1-

3(2);  ОСНОВЕ 

ДЕРМАТОЛОГИЈЕ 3-

4(2) ПРВА ПОМОЋ 1-

4(2),БИБЛИОТЕКА 0,2 

  6        
0,

3 
 

4

0 

1

1 
1.9.2010. 

САВИЋ 

СНЕЖАНА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Н

Е 

АУТОМАТСКА 

КОНТРОЛА ПРОЦЕСА 

4-1(0+2+2)  

ЗАГАЂИВАЊЕ И 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА4-

2(2+1+1), 

ЗАГАЂИВАЊЕ И 

ЗАШТИТА ВОДЕ 4-2 

(2+1+1); ЗАГАЂИВАЊЕ 

И ЗАШТИТА ТЛА 3-2 

(2+1+1);  

  22      22 1  
6

2 
6 27.10.2015. 

ДОСКОВИЋ 

ТАТЈАНА 

ФАКУЛТЕТ 

ТЕХНИЧКИХ 

НАУКА 

7 
Н
Е 

MATEMATИKA  

1-1, 2 (6); 2-1, 2 (6) 4-1, 2 

(6); 3-5(1); 

19         19 1   
4

1 
5 

6.9.2016. 

одређено 

ПАВЛОВИЋ 

ТАЊА 

ФАКУЛТЕТ 

САВРЕМЕНИХ 

УМЕТНОСТИ 

7 
Н

Е 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1-

1(1);  2-4(1); ЛИКОВНА 

КУЛТУРА  3-5(1);   

ЕСТЕТСКО 

ОБЛИКОВАЊЕ 

ФРИЗУРА 2-4 (2) 

  9       9 
0,

41 
  

3

4 
3 

14.1..2021.о

дређено. 

ЈЕЛИЋ 

МЛАДЕНОВИЋ 

ДАНИЈЕЛА 

ФИЛОЗОФСКИ 7 
Д

А 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2-

1,2,3(3x1) 
 3    3 

0,

15 
 

4

6 

1

2 
9.1.2018. 

СТАНОЈЕВИЋ 

ЈЕЛЕНА 

ВИСОКА ШКОЛА 

СТР.СТУД. 
7 

Д

А 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА СА 

ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА   

2-4(12), 3-4жф(15)  

      
2

7 

1,7

1 

28,

7 
1 

Д

А  

4

3 

1

7 
1.9.2004. 

МИЉКОВИЋ 

ЈЕЛЕНА 
ФИЛОЗОФСКИ 7 

Д
А 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1-

1,2,.3,4(4x2), 3-1,2,3(3x2) 
14     14 

0,

78 

Д
А 

4

1 

1

5 
15.5.2009. 

КОМНЕНИЋ 

СЛАВИЦА 

ДИПЛ.МОЛЕКУБИ

ОЛОГОЛОГ 
7 

Д

А 

БИОЛОГИЈА1-

1,2(2x2),ЕКОЛОГИЈА И 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ1-3(1),2-1,5 

(1+1); 

МИКРОБИОЛОГИЈА 3-

2(1+2+2); 2-1 (0+2+2), 

БИБЛИОТЕКА 0,15 

 

  17 0.85    
 

17 

 

0,

85 

Д

А 

4

6 

1

0 
13.8.2020. 

РАЈЧЕВИЋ 

САЊА 
ФИЛОЛОШКИ 7 

Д
А 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖ.  1-2,3(6);3-

1,2,3(9),4-3(3) 

 

18 
  

 
      18 1 

Д
А 

4

4 

1

5 
1.9.2014. 

ТРШИЋ 

СВЕТЛАНА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Д

А 

ОПШТА И 

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

1-2(4+4+4); 

АНАЛИТИЧКА 

ХЕМИЈА 2-2(0+0+2); 

  20      20 1 
Д

А 

5

7 

3

3 
5.11.1988. 
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ФИЗИЧКА ХЕМИЈА 3-

2(2+2+2)  

ДРАЖИЋ 

ЈАСМИНА 

ДИПЛОМИРАНИ 

ХЕМИЧАР 
7 

Д
А 

ИНСТРУМЕНТАЛНА 

АНАЛИЗА 3-3 (2+4+4), 

СИРОВИНЕ ЗА 

ХЕМИЈСКЕ И 

ФАРМАЦЕУТСКЕ 

ПРОИЗВОДЕ 3-1(2) 

  12      12 
0,

6 
  

6

1 

2

9 
1.9.2020. 

ПАНТИЋ 

МИЛАН 

 

МУЗИЧКА 

АКАДЕМ. 
7 

Д
А 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

3-5(1) ; 2-4(1); 

 

  2 
 

 
    2 

0,

1 
  

3

7 

1

0 

1.9.2016 

одређено 

 

НИКОЛИЋ 

АЛЕКСАНДРА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Н

Е 

  ХЕМИЈСКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 3-2(2); 

МАШИНЕ АПАРАТИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ С 

АУТОМАТИКОМ 3-

3(3+2+0); ПРЕРАДА И 

ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА4-

2(2+1+1),ИЗВОРИ 

ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ2-

2(2),ПОЗНАВАЊЕ 

ПРЕПАРАТА2-

4(2),БЛОК ИЗВОРИ 

ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 2-2(60),БЛОК 

ИСПИТИВАЊЕ У 

ТЕХНОЛОШКОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ 4-3(30) 

 15 
2,57

14 
  

17,

5 

0,

85 

Д

А 

3

2 
5 4.8.2020. 

ПОПОВИЋ 

РАДУШКО 

ПРОФЕСОР 

МАТЕМАТИКЕ 
7 

Д

А 

МАТЕМАТИКА 4-3(4); 

2-3(4), 3-3(4),3-1,2(3+3) 
18     18 1  

5

8 

3

3 
1.9.2018. 

САВАТИЋ 

ВЕСНА 
ТЕХНОЛОШКИ 7 

Н
Е 

 ХЕМИЈА 1-1 (2), 

ХЕМИЈА 3-4 (2) 

ПОЗНАВАЊЕ 

ПРЕПАРАТА 1-3 (3), 

БЛОК ОРГАНСКА 

ХЕМИЈА2-1 (30), БЛОК 

АНАЛИТИЧКА  

ХЕМИЈА 2-1(30), БЛОК 

ЗАГАЂИВАЊЕ И 

ЗАШТИТА ТЛА 3-2 (30), 

БЛОК ТЕХНОЛОГИЈА 

ФАРМАЦЕУТСКИХ 

ПРОИЗВОДА 4-1 (60) 

 7 
4,28

57 
  

11,

2 

0,

51 

Д
А 

4

0 
4 4.5.2018. 

ДИМИТРИЈЕВИ
Ћ ЗОРАН 

ТЕХНОЛОШКИ 7 
Н
Е 

КОНТРОЛА 

КВАЛИТЕТА 

СИРОВИНА И 

ПРОИЗВОДА 4-1 

(0+2+2) 

 
 

4 

 

  
  4 

0,

2 
 

5

7 

1

1 
1.9.2018. 

СИМИЋ 

МАРИЈА  

ДИПЛОМИРАНИ 

ХЕМИЧАР 
7 

Д

А 

АНАЛИТИЧКА 

ХЕМИЈА 2-1 

(3+3+3);ОРГАНСКА 

ХЕМИЈА 2-1 (3+3+3); 

ХЕМИЈА 1-3(2);  

 20    20 1 
Д

А 

3

6 

1

1 
12.8.2020. 

ШОБИЋ 

ДРАГАНА 
ВИША ШКОЛА 6 

Д
А  

ПОМОЋНИ 

НАСТАВНИК 
          40 1   

5

7 

3

2 
8.10.1988. 

НЕЋАК 

ДРАГАН 
IV СТЕПЕН 4 

Н

Е 

ПОМОЋНИ 

НАСТАВНИК 
     40 1  

3

1 
 1.09.2021. 

ЗЕЧЕВИЋ 

МАРИНА 
III СТЕПЕН 3 

Н
Е 

ПОМОЋНИ 

НАСТАВНИК 
     

35,

2 

0,

88 
 

5

3 
 1.09.2021. 

ГАВРИЛОВИЋ 

РАДМИЛА 
V СТЕПЕН 5 

Н

Е 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 2-5 (14),  

БЛOK 1-4 (30),   БЛOK 2-

5 (90), БЛOK 

КОНСТРУКЦИЈА 

ОДЕЋЕ 3-5(30+30) 

  
1,71

42 

1

4 

3,4

2 

19,

1 

0,

7 
 

4

3 
2 1.9.2021. 

РАДОЈЧИЋ 

БОЖОВИЋ 

ЖИВОЈКА 

ВИША ШКОЛА 6 
Д
А 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 1-4(3x6), 

БЛOK 1-4(30+30),БЛОК 

2-5 (90), БЛОК 3-5 (150) 

   
1

8 

8,5

7 

26,

5 
1  

5

6 

2

0 
1.9.2018. 

КОВАЧЕВИЋ 

ДАНИЈЕЛА 
ВИША ШКОЛА 6 

Н

Е 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 3-5 ( 18) , 
 6 

0,85

71 

1

8 

4,2

8 

29,

1 
1  

4

3 
3 2.9.2019. 
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БЛОК 3-5 

(150),КОНСТРУКЦИЈА 

ОДЕЋЕ 2-5(3+3), БЛОК 

КОНСТРУКЦИЈА 

ОДЕЋЕ 2-5 (30) 

МИЋИЋ 

ДРАГИЦА 
ВИША ШКОЛА 7 

Н

Е 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 2-5 (14), 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 3-5 (18) 

   
3

2 
 32 

1,

05 

Д

А 

3

8 
2 2.9.2019. 

КНЕЖЕВИЋ 

ДИЈАНА 

ТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ЗРЕЊАНИН 

7 
Н
Е 

ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИЈАЛИ 1-4 (2+6) 

ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 

1-4 (2); ТЕХНОЛОГИЈА 

ОДЕЋЕ 2-5 (3); 

КОНСТРУКЦИЈА 

ОДЕЋЕ 3-5 

(6),ЕСТЕТСКО 

ОБЛИКОВАЊЕ 2-5 (2) 

 21    21 1  
3

6 
1 1.9.2020. 

ТОМАНИЋ 

СЛАВИША 
ТЕОЛОШКИ 7  

ПРАВОСЛАВНИ 

КАТИХИЗИС 1-1,1-2,1-

3,4(3X1),  2-1,5(1)2-

2,3(1),2-4(1), 3-1(1), 3-

2(1)3-3 (1); 3-4/5 (1); 4-1 

(1); 4-2 (1),4-3(1) 

 13    13 
0,

65 
 

4

2 

1

6 
1.9.2018. 

ЛАЗИЋ 

СНЕЖАНА 
ВИША ШКОЛА 6 

Д

А 

ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 1-1 (3x6), 

БЛОК ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА 1-1 

(3x60),ОСНОВИ 

ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ 

1-1 (2), ТЕХНОЛОГИЈА 

ШТАМПЕ 1-1 (2) 

   4   
1

8  

 5,

1 

27,

1 
1   

4

4 

2

1 
3.12.1999. 

КЕКИЋ ВЛАДА ТЕХНОЛОШКИ 7 
Д

А 
ДИРЕКТОР      40 1  

5

7 

2

8 
06.11.1995. 

СИМИЋ 

РУЖИЦА 
ПРАВНИ 7 

Д

А 
СЕКРЕТАР      40 1  

5

4 

1

6 
16.05.2016. 

ЈОВАНОВИЋ 

СЊЕЖАНА 
ФИЛОЗОФСКИ 7 

Д

А 
СТРУЧНИ САРАДНИК      40 1  

4

8 
5 17.8.2020. 

ТРНИНИЋ 

СЛОБОДАН  
ЕКОНОМСКИ 7  

ДИПЛОМИРАНИ 

ЕКОНОМСТА ЗА 

ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

     40 1  
5

9 
3 3.9.2018. 

МИЛЕТИЋ 

БОБАН 

СРЕДЊА 

ЕКОНОМСКА 
4  

РЕФЕРЕНТ ЗА 

ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ, ТЕХНИЧАР 

ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ТЕХНИЧКОГ 

ОДРЖАВАЊА 

     40 1  
6

2 

3

1 
1.5.2019. 

ВУЧЕТИЋ 

СРЂАН 

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 
3  

ДОМАР-МАЈСТОР 

ОДРЖАВАЊА 
     40 1  

4

4 

1

1 
17.02.2010. 

СРНИЋ  

НЕБОЈША 

МАЈСТОРСКО И 

СПЕЦИЈАЛ. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

5  

ТЕХНИЧАР 

ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ОДРЖАВАЊА 

УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И 

ИНСТАЛАЦИЈА 

     40 1  
4

0 

1

9 
15.08.2003. 

СРНДАЉЧЕВИЋ 

ВЕСНА 
ОШ 1  СПРЕМАЧИЦА      40 1  

3

9 
2 2.9.2019. 

СТЕВАНОВИЋ 

МАРИЈА 
ОШ 1  СПРЕМАЧИЦА      40 1  

5

8 

1

9 
25.04.2002. 

ЧУПИЋ 

СПОМЕНКА 
ОШ 1  СПРЕМАЧИЦА      40 1  

5

8 

2

2 
11.11.1999. 

ЂОКИЋ 

ГОРДАНА 
ОШ 1  СПРЕМАЧИЦА      40 1  

6

2 

2

6 
08.12.1995. 

МЛАДЕНОВИЋ  

ДРАГАНА 
ОШ 1  СПРЕМАЧИЦА      40 1  

4

4 

1

4 
14.05.2008. 

СВИНАРЧУК 

ВУЛЕТИЋ 

КАТАРИНА  

ФАКУЛТЕТ 

ПРИМЕЊЕНИХ 

УМЕТНОСТИ 

7  

ЕСТЕТСКО 

ОБЛИКОВАЊЕ 

ФРИЗУРА 3-4 (2+2), 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1-

2 (1) 

 5    5 
0,

22 
 

3

3 
 1.09.2021. 

         
УКУПАН 

СТАЖ 
1098  
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1.6. Услови средине у којој школа ради 

 

Због неизвесне епидемиолошке ситуације Школа ове године није организовала 

практичну наставу код социјалних партнера у подручју рада личне услуге и 

текстилство и кожарство, изузев блок наставе и ученика који се школују по дуалном 

образовању. 

 

 

бр. Назив организације Образовни профил Напомене 

1. Салон  „Авангард“ 
Женски, мушки 

фризер 

Практична настава-део 

Блок настава 

2. Салон „Аура Профи“ 

Женски, мушки 

фризер 

 

Практична настава-део 

Блок настава 

3. Салон „Софија СД“ 
Женски, мушки 

фризер 

Практична настава-део 

Блок настава 

4. Салон „ЈМ ЛАЈН “ 

Женски, мушки 

фризер 

 

Практична настава-део 

Блок настава 

5. 
Берберско - фризерски салон 

код Владе брице 

Женски, мушки 

фризер 

Практична настава-део 

Блок настава 

6. ИД Маркер Модни кројач 
Практична настава-део 

Блок настава 

7. Графички центар Ђукић 
Техничар штампе - 

дуално образовање 

Практична настава-део 

Блок настава 

8. Графички центар Нова 
Техничар штампе - 

дуално образовање 

Практична настава-део 

Блок настава 

9. Галеб груп 

Женски,мушки 

фризер Техничар 

штампе - дуално 

образовање 

Практична настава-део 

Блок настава 

 

 

2. Ученици 
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Републике Србије је својим 

решењима верификовало нашу школу за реализацију образовања и васпитања 

редовних и ванредних ученика у три подручја рада и десет  образовних профила.  
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2.1. Верификовани профили 

 

бр. Подручје рада Образовни профил 
Трајање 

школовања 

1. Хемија, 

неметали и 

графичарство 

Хемијско-технолошки техничар 4 

Хемијски лаборант 4 

Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 
4 

Техничар за заштиту животне средине 4 

Техничар за рециклажу 4 

Израђивач хемијских производа 3 

Техничар за хемијску и фармацеутску 

технологију 
4 

Техничар припреме графичке производње  

Бирографичар  

  

  

2. Текстилство и 

кожарство 

Модни кројач 3 

  

  

3. Личне услуге Женски фризер 3 

Мушки фризер 3 

Педикир-маникир 3 

  Фризер  3 

 

 

2.2. Образовни профили у школској 2021/2022. години 

 

бр. Подручје рада Образовни профил у шк. 2021/2022. 
Трајање 

школовања 

1. Хемија, неметали 

и графичарство 

Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 
4 

Техничар за заштиту животне средине 4 

Хемијски лаборант 4 

Техничар за хемијску и фармацеутску 

технологију 
4 

Техничар штампе 4 

2. Личне услуге Женски фризер 3 

Мушки фризер 3 

Фризер 3 

3. Текстилство и 

кожарство 

Модни кројач 
3 
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2.3. Бројно стање ученика 

 У школској 2021/2022. години у школи је било:  

Одељења 17 

Редовних ученика 412 

Ванредних ученика 77 

2.3.1. Редовни ученици по одељењима, разредима и образовним 

профилима 

 

бр. 
Подручје 

рада 

Образовни профили у 

шк.2021/2022. 
одељење 

Број 

ученика 

Т
р
ај
ањ

е 

ш
к
о
л
о
в
ањ

а 

Први разред    

1. Хемија, 

неметали и 

графичарство 

Техничар штампе 1-1 30 4 

Техничар за заштиту животне 

средине 
1-2 30 4 

    

2. Личне услуге  Фризер 1-3  23(2) 3 

    

3. Текстилство 

и кожарство 

Модни кројач 
1-4     25 (1) 3 

Укупно први разред 4 108(3)  

 

 

 

 

бр. 
Подручје 

рада 

Образовни профили у 

шк.2021/2022. 
одељење 

Број 

ученика 

Т
р
ај
ањ

е 

ш
к
о
л
о
в
ањ

а 

Други разред    

1. Хемија, 

неметали и 

графичарство 

Техничар за хемијску и 

фармацеутску технологију 
2-1 26 4 

Техничар за заштиту животне 

средине 
2-2 27 4 

Хемијски лаборант 2-3 13 4 

2. Личне услуге Фризер 2-4 21(2) 3 

    

3. Текстилство 

и кожарство 

Модни кројач 
2-5 18(1) 3 

Укупно  други разред 5 105(3)  
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бр. 
Подручје 

рада 

Образовни профили у 

шк.2021/2022. 

о
д
ељ

ењ
е Број 

ученика 

Т
р
ај
ањ

е 

ш
к
о
л
о
в
ањ

а 

Трећи  разред    

1. Хемија, 

неметали и 

графичарство 

Техничар за хемијску и 

фармацеутску технологију 
3-1 27 4 

Техничар за заштиту животне 

средине 
3-2 30 4 

Хемијски лаборант 3-3 30 4 

2. Личне услуге Женски фризер 3-4 9(1) 3 

  Мушки фризер 3-4 10 3 

3. Текстилство 

и кожарство 

Модни кројач 
3-5 19 3 

Укупно трећи разред 5 125(1)  
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бр. 
Подручје 

рада 

Образовни профили у 

шк.2021/2022. 

о
д
ељ

ењ
е Број 

ученика 

Т
р
ај
ањ

е 

ш
к
о
л
о
в
ањ

а 

Четврти  разред    

1. Хемија, 

неметали и 

графичарство 

Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
4-1 26 4 

Техничар за заштиту животне 

средине 
4-2 27 4 

Хемијски лаборант 4-3 21 4 

      

Укупно четврти разред 3 74  
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2.4. Промене у бројном стању ученика у току 2021/2022. године 

 

 

 

 

 

2.4.1. Промене у бројном стању ученика по одељењима 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред На 

почетку 

шкoлске  

године 

1. 

тромесечје 

 Флуктуација ученика у 

току школске године 

На крају 

школске 

године 

Разлика  

броја 

ученика 

 

Б
р
о
ј 
о
д
ељ

ењ
а 

Б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 

Б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 

П
р
о
се
к
 п
о

 о
д
ељ

ењ
у

 

н
ап
у
ст
и
л
и

 ш
к
о
л
у
 

п
р
еб
ац
и
л
и

 с
е 
у

 

д
р
у
го

 о
д
ељ

ењ
е 

П
р
еш

л
и

 н
а 
в
ан
р
ед
н
о

 

ш
к
о
л
о
в
ањ

е 

И
ск
љ
у
ч
ен
и

 у
ч
ен
и
ц
и

 

У
п
и
са
н
о
 

Б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 

П
р
о
се
к
 п
о

 о
д
ељ

ењ
у

 

В
и
ш
е 

М
ањ

е 

I 4 108 100 25 16 0 0 0 7 99 24,75 / 9 

II 5 105 99 19,8 6 1 0 0 0 99 19,8 / 6 

III 5 125 120 24 6 0 2 0 0 119 23,8 / 6 

IV 3 74 73 24,3 2 0 2 0 0 72 24 / 2 

УКУПНО 17 412 392 23,1 30 1 4 0 7 389 22,9 / 23 
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2.4.1. Промене у бројном стању ученика по 

одељењима 2021/2022. 

 

 
 Б

р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 
н
а 

п
о
ч
ет
к
у

 ш
к
о
л
ск
е 

го
д
и
н
е
 

Б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 
н
а 

1
. 

тр
о
м
ес
еч
ју

 

Б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 
н
а 

п
о
л
у
го
д
и
ш
ту

 

Б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 
н
а 

3
. 

тр
о
м
ес
еч
ју

 

Б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 
н
а 

к
р
ај
у

 ш
к
о
л
ск
е 

го
д
и
н
е
 

1-1 Техничар штампе 30 30 30 30 30 

1-2 Техничар за заштиту животне средине 30 29 28 28 28 

1-3  Фризер 23 24 24 24 23 

1-4  Модни кројач 25 19 18 18 18 

2-1  Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 26 25 25 25 25 

2-2 Техничар за заштиту животне средине 27 26 25 25 25 

2-3 Хемијски лаборант 13 12 12 12 12 

2-4  Фризер 21 20 20 20 20 

2-5 Модни кројач 18 18 17 17 17 

3-1  Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 27 27 27 27 27 

3-2 Техничар за заштиту животне средине 30 30 30 30 30 

3-3  Хемијски лаборант 30 30 30 30 29 

3-4 Мушки-женски фризер 19 16 15 15 15 

3-5 Модни кројач 19 19 18 18 18 

4-1 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 26 26 26 26 26 

4-2 Техничар за заштиту животне средине 27 27 27 27 27 

4-3  Хемијски лаборант 21 20 20 20 19 

Укупно ученика 412 398 392 392 389 
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2.4.2. Кретање броја ученика 2001-2022. година 

 

Школска година Укупан број ученика 

2001/2002 644 

2002/2003 666 

2003/2004 626 

2004/2005 582 

2005/2006 551 

2006/2007 500 

2007/2008 515 

2007/2008 515 

2008/2009 549 

2009/2010 488 

2010/2011 512 

2011/2012 517 

2012/2013 477 

2013/2014 421 

2014/2015 396 

2015/2016 377 

2016/2017 366 

2017/2018 370 

2018/2019 407 

2019/2020 432 

2020/2021 444 

2021/2022 412 
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2.5. Распоред одељења по сменама 

 

 

Годишњим планом рада Школа ради у две смене, што је и реализовано. 

 

Одеље

ње 
Прва смена Одељење Друга смена 

1-1 Техничар штампе 2-1 
Техничар за хемијску и 

фармацеутску технологију 

1-2 
Техничар за заштиту животне 

средине 
2-2 

Техничар за заштиту животне 

средине 

1-3 Фризер 2-3 
Хемијски лаборант 

 

1-4 Модни кројач 2-4 Фризер 

3-5 Модни кројач 2-5 Модни кројач 

4-1 
Техничар за индустријску фар. 

технологију 
3-1 

Техничар за хемијску и 

фармацеутску технологију 

4-2 
Техничар за заштиту животне 

средине 
3-2 

Техничар за заштиту животне 

средине 

4-3 
Хемијски лаборант 

 
3-3 Хемијски лаборант 

  3-4 Мушки, женски фризер 
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2.6. Путовање ученика до школе 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

62 51 81 37 231 -  56% 

Остали ученици су пешаци из града и пешаче мање од 3 км. 

2.7. Социјална карта ученика 
 БРОЈ 

УЧЕНИКА 

БРОЈ 

ДЕВОЈЧИЦА 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

БЕЗ МАЈКЕ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

БЕЗ ОЦА 

БРОЈ 

УЧЕНИКА БЕЗ 

ОБА 

РОДИТЕЉА 

БР. УЧЕНИКА 

ЖИВЕ  

СТАРАТЕЉ/ 

ХРАНИТЕЉ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

ЧИЈИ СУ 

РОДИТЕЉИ 

РАЗВЕДЕНИ 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ 

ЖИВЕ  СА МАЈКОМ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

КОЈИ ЖИВЕ 

СА ОЦЕМ 

    I 

РАЗРЕД 

108 70 3 4 0 3 23 15 7 

II 

РАЗРЕД 

105 74 2 6 1 4 23 15 6 

III 

РАЗРЕД 

125 86 0 5 0 4 26 16 10 

IV 

РАЗРЕД 

74 45 0 1 0 1 16 9 7 

УКУПНО 412 275 – 66,7% 5 16 1 12 88 55 30 

МАЈКА БЕЗ ШКОЛЕ ОСНОВНА 

ШКОЛА 

СРЕДЊА 

ШКОЛА  

ВИША 

ШКОЛА 

ВИСОКА СТРУКОВНА 

ШКОЛА 

ФАКУЛТЕТ МАСТЕР/МАГИСТАР ДОКТОРАТ 

I РАЗРЕД 2 22 66 3 1 1 0 0 

II РАЗРЕД 0 25 71 7 0 1 0 0 

III РАЗРЕД 2 25 92 3 0 2 0 0 

IV РАЗРЕД 0 6 62 3 0 1 2 0 

УКУПНО 4 78 291 16 1 5 2 0 

ОТАЦ БЕЗ ШКОЛЕ

  

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

СРЕДЊА 

ШКОЛА  

ВИША 

ШКОЛА 

ВИСОКА СТРУКОВНА 

ШКОЛА 

ФАКУЛТЕТ МАСТЕР/МАГИСТАР ДОКТОРАТ 

I РАЗРЕД 4 22 63 3 0 2 0 0 

II РАЗРЕД 0 32 63 6 0 2 0 0 

III РАЗРЕД 0 27 90 3 1 1 0 0 

IV РАЗРЕД 0 9 58 2 0 5 0 0 

УКУПНО 4 90 274 14 1 10 0 0 

Број ученика Ромске националности: 16 
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2.8. Успех  ученика на крају школске године 

 
Разред Укупно 

ученика 

 

Број ученика који су завршили разред са успехом 

Понавља 

разред 

  

о
д
л
и
ч
ан

 

  

 

 

 

 

 

 

% в
р
л
о
 д
о
б
ар

 

 

 

 

 

 

 

% д
о
б
ар

 

 

 

 

 

 

 

% д
о
в
о
љ
ан

 

 

 

 

 

 

 

% св
ег
а 

 

 

 

 

 

 

% б
р
о
ј 
у
ч
ен
и
к
а 

 

 

 

 

 

 

% 

 

I 99 8 8,08 39 39,39 47 47,47 5 5,05 99 100 0 0 

 

II 99 10 10,10 48 48,48 39 39,39 1 1,01 98 98,9 1 1,1 

 

III 119 25 21,01 42 35,29 48 40,34 3 2,52 118 99,2 1 0,8 

 

IV 72 12 16,67 23 31,94 25 34,72 12 16,67 71 100 0 0 
 

УКУПНО 
389 55 14,14 152 39,11 159 40,87 21 5,5 387 99,49 

 

2 

 

0,51 
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                   Након завршетка наставе у просторијама школе су организовани и 

додатни часови и консултације за ученике који нису постигли исходе или су желели 

да одговарају за већу оцену. Припремна настава, разредни, додатни и поправни 

испити су организовани у складу са законским оквиром. 

   

2.9. Ђак генерације 

 

На седници Наставничког већа одржаној у јуну 2022. године  изабранa је Бојана 

Ђурић , ученица 4/3 одељења, образовни профил Хемијски лаборант, за ученика 

генерације. 

Ученица је све четири године школовања завршила одличним успехом.  

Ученица, која је осим истакнутих резултата у настави имала и у целокупном раду 

школе, а нарочито  у ваннаставним активностима, секцијама, изложбама и акцијама 

Ученичког парламента.  

Едуковани је волонтер од стране Црвеног крста Шабац и кроз пројекат Безбедносна 

култура у свету младих. У школи  је више година држала радионице против насиља, 

а учествовала је и у радионицима RYCO регионалног пројетка за Западни Балкан. 

Активно је учестововала у промоцији школе нарочито кроз сарадњу са 

Канцеларијом за младе града Шапца покушавајући ученицима завршних разреда 

основних школа приближити хемију као науку и заинтересовати их за упис наше 

школе. 

Она је први ученик у историји наше школе која је активно учествовала у раду 

Истраживачке станице Петница у области хемије. 

  

Ученица је наставила школовање на Природно-математичком факултета у Новом 

Саду, одсек за хемију. 

 

Фотографија са свечане доделе Светосавских награда. 
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2.10. Резултати  ученика на матурском и завршном испиту 

 

Стручна хемијска и текстилна школа Шабац је у пет завршних разреда на крају наставе у јуну имала 

105 ученика (33 у трогодишљим и 72 у четворогодишњим образовним профилима). 

Завршни испит: 

27 од укупно 33 ученика из трогодишњих образовних профила је пријавило и изашло на 

завршни испит и сви су положили.2 ученика су положили поправне испите, а 3 су упућена 

на поправни испит и у августу. 

Матурски испити: 
Од укупно 72 ученика завршних разреда у четверогодшњим образовним профилима 68 је 

пријавило, изашло и положило матурски испит. 4 ученика због разредних и поправних 

испита у јунском року нису су упућени на полагање матурског испита у августу.. 3 ученика 

су положили поправне испите, а један ученик је упућен на поправни испит и у августу. 

Након поправних испита у августу укупно 9 ученика завршних разреда је стекло право да 

полаже завршни и матурски испит у августу. Преглед коначних резултата завршних и 

матурских испита је дат у наредној табели: 
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3-4 15 12     2 12 2 12 2 0 0 4 1 2 0 5 0 1 1 3,75 3,5 

3-5 18 15 3 15 2 15 2 0 0 6 0 3 0 4 1 2 1 3,87 2,5 

завршни 33 27 5 27 4 27 4 0 0 10 1 5 0 9 1 3 2 3,81 2,75 

4-1 26 25 1 25 1 25 1 0 0 13 0 8 0 4 1 0 0 4,19 2,67 

4-2 27 26 1 26 1 26 1 0 0 7 0 15 0 4 1 0 0 4,11 2,67 

4-3 19 17 2 17 2 17 2 0 0 2 0 1 0 14 0 0 2 3,29 2,17 

матурски 72 68 4 68 4 68 4 0 0 22 0 24 0 22 2 0 2 3,86 2,5 

Укупно 105 95 9 95 8 95 8 0 0 32 1 29 0 31 3 3 4 3,84 2,63 

Проценат% 100 90.4 8,6 90,4 7,6 100 7,6 0 0 33,7 0,95 30,5 0 32,6 2,85 2,85 0,95 
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2.11. Ванредни ученици 

 

Реализација уписа ванредних ученика и испита пратили су годишњи план рада у складу са развојем епидемиолошке ситуације и уз 

поштовање свих епидемиолошкиох мера. Укупан број ванредних ученика је био 77. 

 Новембарски 14-15.10. 2021. 25.10-05.11.2021. 

 Јануарски    27-28.01.2022. 31.01 -11.02.2022. 

 Априлски 24-25.03.2022. 28.03- 08.04.2022. 

Јунски 19-20.05.2022. 23.05-03.06.2022. 

Августовски 15-16.08.2022. 22.08-26.08.2022. 

 Новембарски 14-15.10. 2021. 25.10-05.11.2021. 

 

 

 

3. Организација рада школе у школској 2021/2022. години 

3.1. Календар рада 

Календар рада урађен је на основу  "Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022.годину"  

с тим да се од плана одступало неколико пута у току школске године због погоршања епидемиолошке сиуације и у складу са изменама 

релевантних правилника је поступано. 

Редни 

број 

Образовно-васпитни рад, 

школски распусти, саопштавање успеха, 

матура, празници 

Трајање 
Напомена 

од до 

1. Облици образовно-васпитног рада 

1.1. I полугодиште 01.09.2021. 30.12.2021. I-IV 

1.2. II полугодиште 24.01.2022. 21.06.2022. I, II,III 
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24.01.2022. 31.05.2022. III,IV завршни разред 

1.3. Број наставних седмица 37 

1.4. Број наставних дана 185 

1.5. 
Замена радних дана због једнаке 

заступљености 

 

2. Школски распусти 

2.1. Јесењи распуст 12.11.2021. 15.11.2021.  

2.2. 
Зимски 04.01.2022. 

 

21.01.2022. 

 

 

 

2.3. Пролећни    

2.4. Летњи  22.06.2022. 31.08.2022.  

3. Саопштавање успеха и матура 

3.1. Одељењско веће 10.11.2021.  

3.2. Наставничко веће 15.11.2021.  

3.3. Одељењско веће             28.12.2021. I-IV 

3.4. Наставничко веће             29.12.2021. I-IV 

3.5. 
Подела ђачких књижица (крај првог 

полугодишта) 
            04.01.2022. I-IV 

3.6. Одељењско веће             01.04.2022. III,IV завршни разред 

3.7 Наставничко веће 05.04.2022.  

3.8. Одељењско веће 08.04.2022. I, II,III 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

37 

3.9. Наставничко веће 12.04.2022.  

3.10. Одељењско веће 01.06.2022. III,IV завршни  

3.11. Наставничко веће 08.06.2022. III, IV завршни 

3.12. Одељењско веће 22.06.2022. I, II,III 

3.13. Наставничко веће 24.06.2022. I, II,III 

3.14. 
Подела сведочанстава (крај другог 

полугодишта) 
06.06.2022. III,IV завршни разред 

3.15. 
Подела сведочанстава (крај другог 

полугодишта) 
28.06.2022. I, II,III 

4. Празници 

  4.1. 

Државни празници 

Дан примирја у Iсветском рату 11.11.2021. 

 

 

Нерадни дан 

 

 

 

Први мај-празник рада 01.05.2022. Нерадни дан 

 

Дан уставности Републике Србије  15.02.2022. Нерадни дан 

 

4.2. 
Школски празници 

Дан Светог Саве 27.01.2022. Радни-ненаставни 

   4.3 . Видовдан-дан школе 28.06.2022. Радни-ненаставни 
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Организација испита у школи Јун Август 

Пријављивање разредних испита за завршне разреде 2  

Припрема разредних испита 2,3,6  10,11,12 

Разредни испити 7,8 15,16,17 

Пријава разредних испита I,II,III разред  10 

Пријава поправних испита 9 17 

Припрема поправних испита 9,10  17,18,19 

 Поправни испити 14,15,16  22,23,24 

Пријава матурског и завршног испита 9 25 

Писмени из српског језика и књижевности 10 25 

Изборни предмети 13,14 26,29 

Одбрана матурског рада 15,16 30,31 

Одбрана завршног рада 13,14,15,16 25,26 

Подела диплома  21  2.9. 

Уручивање сведочанстава и књижица 28.6. 31.8. 

Упис ученика другог, трећег и четвртог разреда  31.8. 

 

 

 

 

 

          Активност       Време Реализација 

     Прослава Светог Саве    јануар није реализовано 

     Трибине септембар-март  
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     Сајмови-образовања,књига,екологије,козметике   По календару одржавања није реализовано 

     Еколошке активности-школ.двор. септембар-октобар ; мај-јуни делимично реализоване 

     Скуп свих генерација школе јуни-отказано није реализовано 

     Школско такмичење фризера фебруар -отказано није реализовано 

     Школско такмичење хемичари април-отказано реализовано 

     Екскурзије-завршни разреди април-отказано није реализовано 

     Екскурзије-остали разреди 

април-мај-отказано 

делимично реализовано - 

наградни излет за одличне 

ученике и ученике из школског 

бенда 

     Матурско вече јуни реализовано 

     Свечана додела диплома јуни-отказано делимично реализовано 
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3.2. Распоред часова 

 

Распоред часова усвојен у августу 2021. године  на седници Наставничког већа . 

Важи ће за целу школску 2021/2022. годину. Распоред се налази у Наставничкој 

канцеларији, у оригиналној пројекцији , на увиду је сваки дан, заштићен кључем. 

Штампане верзије се налазе у канцеларији директора, секретара, на сајту школе и 

огласној табли. 

 

3.3. Ритам радног дана 

 

 У Школи се настава одвија у две  смене. Прва смена почиње у 7
30 

 часова, а 

завршава се у 13
25 
часова. Друга смена почиње у 13

30
часова и завршава се у 16

30
 

часова. Настава се остваривала по семофор моделу (комбинована настава, онлајн 

настава и непосредна настава) у складу са епидемиолошком ситуацијом и одлуком 

Тима за школе. Практична настава се реализовала у школи, осим блок наставе код 

фризера и модних кројача, као и практичне наставе ученика који се школују по 

дуалном образовању у образовном профилу техничар штампе. 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА час траје 45 минута   

1. час од 7
30

 
 

до 8
15

 

2.    - // -    8
20

     - 9
05

 

3.    - // - 9
10

     -   9
55 

4.    - // - 10
10

  - 10
55 

5.    - // - 11
00

   - 11
45

 

6.    - // - 11
50

   - 12
35

 

7.    - // - 12
40

   - 13
25

 

8.    - // -  13
30 

- 14
15 

9.    - // - 14
20

     - 15
05 

10.  - // - 15
20 

- 16
05 

11. - // - 16
10 

- 16
55 

12. - // - 17
00 

- 17
45 

13. - // - 17
50 

- 18
35 

14. - // - 18
40 

- 19
25 

 

3.4. Дежурство 

У овој школској години враћено је дежурство ученика, а наставници су дежурали по 

новом распореду у терминима када немају часове.  
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3.5.   Радно време библиотеке 

 

 Дан Време 

Понедељак 9-15 

Уторак 9-15 

Среда 9-15 

Четвртак 9-15 

Петак 9-15 

3.6.  Радно време осталих служби 

 

Понедељак-петак Време 

Директор 7
30

-15
30

 

Секретар 7
30

-15
30

 

ПП-служба по решењу 

Шеф рачуноводства 7
30

-15
30

 

Административни радник 7
30

-15
30

 

Помоћно-техничко особље 7-15 и 12-20 

 

Распоред радног времена наставника и стручних сарадника у школи утврђен је и 

спроводи се у складу са Годишњим планом рада за школску 2021/22. годину, који се 

доноси и усваја почетком сваке школске године у складу са школским календаром и 

распоредом часова, за сваког наставника на почетку школске године. 

 

3.7. Исхрана ученика 

 

 У оквиру школе постоји ђачка кухиња која снабдева ученике пецивом, 

млечним производима и воћним напицима. 
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4.  Реализација планова 

4.1. Извештаји стручних, руководећих , управних и саветодавних органа 

школе 

4.1.1. Извештај наставничког већа 

 

У школској 2021/2022. години Наставничко веће је стручни орган школе, обавља послове 

утврђене Законом и Статутом школе. Чланови већа су наставници, стручни сарадници и 

директор.  Веће ради на седницама које сазива директор, према предложеном плану рада. 

Наставничко веће се бави укупном педагошком проблематиком школе, почев од 

програмирања рада школе, организовања образовно-васпитног процеса, па до вредновања 

резултата у свим сегментима рада школе. Наставничко веће школе обраћа посебну пажњу 

на извршење следећих задатака: 

подела предмета и одељења на наставнике (носиоци активности су руководиоци стручних 

већа) 

анализа остварених резултата у претходној школској години (носилац активности је 

директор школе) 

допуна и усаглашавање подзаконских аката школе (секретар школе) 

анализа ефеката стручног усавршавања наставника 

разрада система стимулисања и награђивања ученика и анализа успеха примењених мера 

(педагошко-психолошка служба) 

Наставничко веће ради кроз систем обавезних и ванредних седница са дефинисаном 

временском артикулацијом и дневним редом који је подложан променама у зависности од 

потреба школе. 

 

Остварене активности дате су у табели: 

 

 

Време 

реализације 
Садржај активности Извршиоци  

септембар 

Разматрање извештаја о раду школе за школску 

2021/2022. годину 

Разматрање извештаја о раду директора школе за период  

01.марта -31. август 2021.године 

Разматрање предлога ГП рада за школску 2021/2022 

годину 

Усвајање Програма рада Наставничког већа 

План стручног усавршавања  

 Самовредновање и РП 

Организовање блок наставе 

Упознавање са решењем министра просвете о давању 

сагласности за финансирање помоћних наставника 

Упознавање са Анексом Школског програма за образовне 

директор 

 

директор 

 

директор 

 

директор 

тим 

тим и актив 
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профиле 

Текућа питања  

новембар Анализа успеха и владања на крају I класификационог 

периода школске 2021/2022 

Предлог за упис ученика у I разред шк.2022/2023 

Упис ванредних ученика-признавање испита                          

педагог 

директор 

директор 

децембар Извештај о прегледу педаг. документације  

Положај ученика у наставном процесу                   

Семинари                    

директор 

педагог 

директор 

јануар Анализа успеха и владања на крају   I полугодишту    

школске 2021/2022 и предлог  мера за побољшање успеха 

и владања                                                                                          

Узроци изостајања ученика                

Усвајање тема за завршни и матурски испит 

 Kaлендар такмичења и смотри ученика 

Извештај о прегледу ес дневника за прво полуг. 

педагог 

 

педагог 

 

 

директор 

директор 

април Анализа успеха и владања ученика на крају III 

класификационог периода школске 2021/2022 

Активности везане за културну и спортску                            

делатност 

педагог 

педагог 

директор 

педагог 

мај Припрема и задужења за израду Годишњег  

плана рада  

Припрема и задужења за израду Годишњег извештаја о 

раду школе   

  Избор ученика генерације , награђени ученици и похвале 

Наставничког већа                                                               

педагог 

 

директор 

јун Анализа успеха и владања ученика  

      на крају II полугодишта   

Организација разредних и поправних испита у јунском и 

августовском испитном року школске 2021/2022.         

Подела предмета на наставнике 

(према плану уписа)                                       

Одлука о избору уџбеника за наредну школску годину по 

одобреном каталогу уџбеника              

Усвајање предлога за извођење мат. екскурзије   

Организација уписа 

План годишњих одмора    

Разматрање предлога школског програма    

педагог 

 

педагог 

 

директор 

 

Савет 

родитеља 

Наставничко 

веће 

август Упис ученика у први разред школске 2022/2023. године 

Технолошки вишкови  2022/2023. године 

Формирање одељења и одељењско старешинство 

Задужења наставника у оквиру 40 часовне радне недеље 

Усвајање распореда часова 

Образовање тимова 

Именовање чланова актива за развој школског програма

директор 

 

директор 

директор 

 

директор 
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Предлог чланова актива за развојно планирање 

Анализа успеха на разредним и поправним испитима 

Разно 

директор 

директор 

 

 

 

 

 У школској 2021-2022. години одржано је 9 седница Наставничког већа. Записник је 

водила професор Мирјана Лекић. О свим седницама се воде записници који се налазе у 

документацији школе и доступни су на увид свим надређеним структурама. 

 

4.1.2. Извештај одељењских  већа 

 

          Одељењско веће је стручни орган школе, који  је  одговоран  за реализацију 

васпитно-образовних задатака одељења одређеног разреда. 

          У оквиру сложеног васпитно-образовног  процеса,  одељењска  већа су  се  бавила  

питањима  која  су  везана  за  организацију  наставе (редовне,  изборне,  додатне и  

допунске),  предлозима и праћењем реализације  програма  педагошке  стимулације  

ученика,   организацијом   слободних   ученичких   активности  и  планирањем ученичких 

екскурзија. 

          Рад одељењских већа одвијао се кроз седнице на којима су  разматрани следећа 

питања: 

Планирање наставног градива, 

Планирање допунске, додатне и припремне наставе, 

Планирање слободних активности ученика, 

Планирање школских писаних задатака, писаних вежби и  друго, 

Вршити  анализу  васпитно-образовног  рада и  других  активности везаних за разред и 

одељење, 

Вршити анализу успеха и моралног понашања ученика  за  сваки наставни период и 

доносити закључке за даљи рад, 

Подстицати активности ученика на реализацији васпитно-образовних задатака, 

Давати предлоге образовно-васпитном већу за награде  и похвале ученика, 

И друга питања која им стави у надлежност Наставничко  веће. 

 

Реализоване 

активности 
Садржај активности 

септембар 

формирање одељења 

упознавање ученика са семофор моделом наставе 

усвајање планова рада одељењских већа, одељењских старешина  и 

одељењских  заједница, 

организација додатне, допунске наставе и утврђивање распореда за 

реализацију истих, 

усвајање распореда писаних задатака и вежби 

новембар утврђивање успеха и анализа дисциплине на  крају  I 
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класификационог периода, 

анализа реализације допунске, додатне и слободних  активности 

јануар 

утврђивање успеха и владање ученика на крају  I  полугодишта, 

анализа реализације наставних планова и  програма  по предметима, 

анализа рада одељењских старешина, одељењских  заједница и 

реализација сарадње са родитељима, 

мере за побољшање резултата рада, 

април 

утврђивање успеха и анализа дисциплине на  крају III 

класификационог периода, 

анализа постигнутих резултата допунском и додатном наставом. 

Јун 
утврђивање успеха и владање ученика на крају II полугодишта, 

реализација плана и програма, 

август 

утврђивање успеха ученика на крају школске године 

упис ученика школске 2022/23. године 

формирање одељења и одељењско старешинство 

усвајање распореда часова 

разно 

 

 

4.1.3. Извештај стручних актива 

 

У стручне органе и тимове спадају и два стручна актива : Актив за развој школског 

програма и Актив за развојно планирање. 

Стручни актив за развој школског програма чине наставници и стручни сарадници које 

именује наставничко веће школе коме и одговара за свој рад. Задаци чланова стручног 

актива утврђени су општим и посебним основама школског програма и Статутом школе. 

Обавезе чланова овог стручног актива састоје се у планирању активности, реализације, 

развоја школског програма и сарадње са породицама и локалном самоуправом, праћењу 

напредовања ученика у остваривању задатака образовања, евидентирању стручног 

усавршавања и друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Актив за развојно планирање именовао је школски одбор а чланови су из реда наставника, 

савета родитеља, локалне самоуправе и ученичког парламента. 

4.1.3.1. Извештај  актива за развој школског програма 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Лекић, председнк 

 

Одговорно лице: Влада Кекић, директор 

 

Остали чланови тима:  

Сњежана Јовановић, психолог 

Којић Бранка, наставник 

Остојић Душица, наставник 
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Татјана Алимпић, наставник 

Аћимовић Драган, наставник,  

Биљана Анђелковић, наставник 

Радосављевић Јелена, наставник практичне наставе 

 

Циљеви рада: 

•Праћење реализације Програма рада школе 

•Реализација активности предвиђених Планом рада за школску 2021/2022. годину 

•Учествовање у унапређивању Школског програма руководећи се резултатима процеса 

самовредновања и властите процене васпитно – образовне праксе 

 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

 

Именовање 

Актива за развој 

школског 

програма на 

Наставничком 

већу 

-усвајање плана и 

програма рада за 

2021-2022. 

годину  

 

Израда плана 

рада и подела 

задужења за 

израду Школског 

програма за 

период 2022 – 

2026. год. 

  

Записници са 

одржаних 

састанака 

Актива за 

развој 

школског 

програма – 

одржано је 9 

састанака 

Актива за 

развој 

школског 

програма 

 

Урађена је 

чек листа и 

подела 

задужења за 

израду 

Школског 

програма за 

период 2022 

– 2026. 

година 

Рад Актива за 

развој 

школског 

програма 

оцењен је као 

успешан, јер 

су 

реализоване 

планиране 

активности и 

урађен је 

Школски 

програм за 

период од 

2022. – 2026. 

године, као 

што су 

припремљени 

материјали за 

израду 

Анекса. 

Састанци Актива 

за развој 

школског 

програма 

  

Усвајање Анекса 

школског 
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програма за 

образовне 

профиле: 

Техничар 

штампе, 

техничар за 

заштиту животне 

средине и 

педикир-маникир 

и програма рада 

за дуално 

образовање 

 

Урађен је 

Школски 

програм за 

период 2022 

– 2026. 

годину и 

усвојен 

27.6.2022. 

Анализа услова у 

којима школа 

функционише 

(непосредно 

окружење, 

материјално – 

технички, 

финансијски, 

ресурси локалне 

средине 

  

Припремљен је 

материјал за 

израду анекса 

школског 

програма за 

предмет 

рачунарство и 

информатика и 

програма који се 

односи на 

трговину 

људима. Анекс 

ће бити урађен до 

14.9.2022. године 
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4.1.3.2. Извештај актива за развојно планирање 

 

 

Подносилац извештаја: Марија Симић 

 

Остали чланови тима: Кекић Влада, директор, Светлана Тршић, проф.тех.групе предмета, 

Зорица Арсеновић, проф.тех.групе предмета, Вера Ђукановић, проф.тех.групе 

предмета,Сања Рајчевић, проф.српског језика и књижевности, Дајана Илић представник 

Савета родитеља, Јасмина Стефановић, представник локалне самоуправе и Ивана Катић, 

представник ученичког парламента 

 

Циљеви рада Стручног актива за развојно планирање:  

-доношење програма рада и подношење извештаја о његовој реализацији 

-израда предлога Развојног плана 

-израђује пројеката који су у вези са Развојним планом 

-праћење реализације Развојног плана 

-подизање квалитета наставе у односу на индивидуалне карактеристике и способности 

ученика 

-повећање безбедности ученика и унапређивање рада у оквиру свих видова подршке 

ученицима као и проширивање ваннаставних активности и акција у школи 

-развијање свих компетенција наставника кроз стручно усавршавање 

-побољшање односа и сарадње у оквиру колектива школе, као и сарадње са родитељима и 

локалном заједницом 

 

 

 

Садржај рада(следити годишњи план  рада) 

 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су 

током 

школске 

године 

  

Конституисање 

Стручног актива 

за развојно 

планирање 

  

-Конституисан је 

Стручни актив за 

развојно 

планирање на 

Настава се у 

школској 

2021/22.година  

услед 
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Усвајање 

извештаја о 

реализацији РП-а 

за школску 

2020/2021.годину 

  

почетку школске 

године 

-Усвојен је 

извештај о 

реализацији РП-а  

за школску 

2020/2021. 

годину као и 

извештај о раду 

Стручног актива 

за развојно 

планирање. 

Извршено је 

усклађивање 

Акционог плана 

Развојног плана 

са планом рада 

школе, по 

моделима 

организације 

наставе I, II и III  

прописаним 

Стручним 

упутством 

МПНТР, као и 

препорукама 

Тима за праћење 

и координисање 

примене 

превентивних 

мера у раду 

школе. На основу 

постојећег РП  

издвојене су 

приоритетне 

области и 

активности за 

организацију, 

реализацију и 

праћење 

извођења 

наставе. 

Акциони план РП 

за школску 

2021/2022. 

пандемије 

корона-вируса 

одвијала 

према 

упутству 

МПНТР кроз 

три модела 

наставе: модел 

1- настава и 

учење кроз 

непосредан 

рад, модел 2- 

комбинована 

настава, учење 

у школи и 

учење на 

даљину, 

Модел 3- 

настава и 

учење на 

даљину. 

 Већина 

планираних 

програмских 

активности 

реализована је 

захваљујући 

великом труду 

чланова 

актива. 

Узимајући у 

обзир 

претходна 

искуства 

стечена током 

пандемије, 

успешно су 

реализоване 

све активности 

услед 

ванредних 

здравствених 

околности, па 

је школска 

година 

Израда програма 

рада и његово 

усвајање 

  

Издвајање 

кључних области 

и припрема 

акционог плана 

за школску 

2021/2022.годину 

  

Упознавање 

чланова 

Наставничког 

већа са кључним 

областима 

акционог плана 

РП за текућу 

школску годину 

  

Постављање 

годишњег 

акционог плана 

РП на огласну 

таблу у 

наставничкој 

канцеларији 

  

Сарадња са СА 

за развој ШП, 

Тимом за 

самовредновање 

и другим већима 

и тимовима у 

школи 

  

Рад на 

усаглашавању 

стратешких 

докумената у 

школи 

  

Рад на 

планирању и 

изради акционих 

планова за 

  



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

51 

унапређивање 

рада 

годину садржан 

је у  Годишњем 

плану рада 

школе. 

-Израђен је и 

усвојен програм 

рада Актива за 

РП за школску 

2021/2022.годину 

-Годишњи 

акциони план 

постављен је на 

огласну таблу у 

наставничкој 

канцеларији чиме 

је омогућено да 

свима буде 

доступан 

 

-На седници 

наставничког 

већа 

31.08.2021.године 

чланови 

наставничког 

већа су упознати 

са кључним 

областима 

акционог плана 

РП-а 

-Суксцесивна 

сарадња и 

редовна размена 

информација са 

тимовима, 

већима и другим 

активима у 

школи, као и ПП-

службом и 

Стручним 

активом за развој 

школског 

програма 

доприноси бољој 

организацији и 

реализацији 

успешно 

приведена 

крају. 

Реализоване су 

и неке 

активности 

које су се 

наметнуле 

услед 

ванредних 

здравствених 

околности.  

Ипак, школска 

година је 

успешно 

приведена 

крају. 

  

Редовна размена 

информација 
  

Израда новог 

Развојног плана 
  

Усвајање новог 

Развојног плана 
  

Писање 

годишњег 

извештаја и 

презентовање 

Школском 

одбору, 

Наставничком 

већу, Савету 

родитеља 
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планираних 

активности. 

Остварена је 

добра сарaдња са 

Тимом за 

самовредновање 

и Тимом за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развоја установе. 

Овом сарадњом 

омогућено је да 

степен 

реализације 

активности и 

оствареност 

критеријума 

успеха буде 

праћена и 

вреднована према 

договореној 

методологији у 

процесу 

самовредновања 

чиме се добија 

важна повратна 

информација о 

раду битна за 

даље планирање 

и унапређивање 

-Сарадња са 

Тимом за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

се реализује 

путем размене 

информација о 

планираним  и 

реализованим 

активностима 

укључивања 

ученика у 

различите 

радионице, 

посете, 
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предавања, 

хуманитарне 

акције, обуке и 

друго. Циљ ових 

активности је 

унапређивање 

свих врста 

компетенција 

ученика  

-Написани су и 

анализирани 

извештаји о раду 

стручног актива 

за РП на основу 

којих се могу 

извести закључци 

о успешности 

реализације 

планираних 

активности, 

прилагођених 

условима 

реализације 

образовно-

васпитног рада у 

условима 

пандемије 

 

 

 

 

4.1.3.3. Извештај Стручног већа наставника српског језика и 

књижевности и Стручног већа наставника страних језика  

 

 

Подносилац извештаја: Сања Рајчевић 

 

 

Одговорно лице: Сања Рајчевић, председник Стручног већа за српски језик и књижевност 

и енглески језик 

 

Остали чланови тима: Мирјана Раденковић, проф.српског језика и књижевности; Бошко 

Живановић, проф.српског језика и књижевности; Душица Остојић, проф.енглеског језика 

и књижевности; Јелена Миљковић, проф.енглеског језика и књижевности;  
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Циљеви рада (укратко): подстицање ученичке креативности и оригиналности; подстицање 

толеранције и међусобног уважавања; међупредметна повезаност; успешна и квалитетна 

допунска настава која се похађа; успешно организовање и приказивање рада овог актива 

кроз различите секције у оквиру прослава; подстицање ученика да постану проактивни 

према учењу и ваннаставним активностима,као и у односима са вршњацима и 

наставницима; бољи успех на иницијалном тестирању. 

 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  

рада) 

 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су 

током школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто 

и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализован

о 

   

Драмска и 

рецитаторска 

секција 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

писмених 

задатака из 

српског језика 

и 

књижевности 

 

 

Драмску 

секцију и 

рецитаторск

у било је 

немогуће 

извести у 

условима 

пандемије. 

 

 

 

Чланови 

овог 

Стручног 

већа 

предлагали, 

разматрали 

и на крају 

усвојили 

документ. 

Области 

које се 

оцењују: 

приступ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

Светосавска 

академија 

није 

изведена у 

просторијам

а школе 

након 

Стручног 

упутства 

Министарст

ва просвете 

и Кризног 

штаба. 

Окачен 

документ у 

Гугл 

учионицама. 

Ђаци 

упознати са 

документом 

и усмено, 

током 

дискусија на 

часовима 

непосредне 

наставе. 

Чланови 

Стручног 

већа и 

Наставничк

ог већа 

 

 

 

 

Чланови 

Стручног 

већа 
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теми, 

организациј

а и 

структура 

рада 

(композициј

а); језик и 

правопис; 

уредност 

задатка.  

Иницијално 

тестирање 

Обављено 

из српског 

језика и 

књижевност

и у 

одељењима: 

I-2, I-3, III-

1, III-2, III-3 

и IV-3. 

Области 

које су се 

проверавале

: језик, 

књижевност 

и језичка 

култура. 

/ / 

Све 

препоруке 

за даље 

напредовањ

е након 

иницијалног 

тестирања 

дате и у 

педагошкој 

документац

ији, али и у 

активностим

а у ес 

дневнику.  

Педагошка 

документац

ија 

наставника;  

ес дневник; 

Извештај 

Стручног 

већа  

Нови 

Школски 

програм 

Чланови 

овог 

Стручног 

већа су 

завршили 

израду 

Школских 

програма за 

српски језик 

и 

књижевност 

и енглески 

језик за све 

разреде у 

образовним 

профилима: 

техничар за 

заштиту 

животне 

средине, 

/ / 

Успешно 

завршен 

Школски 

програм 

Извештај 

председник

а Стручног 

већа; 

Годишњи 

извештај о 

раду школе  
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техничар 

штампе, 

педикир – 

маникир.  

Такмичења 

Ове 

школске 

године 

нисмо 

учествовали 

на 

такмичењим

а. 

 

/ / / / 

Организовање 

одласка у 

Културни 

центар 

(изложбе,триб

ине, 

предавања, 

радионице) и 

посета 

Шабачком 

позоришту. 

Није 

реализовано 

због 

актуелне 

ситуације, 

комбинован

е наставе и 

епидемије. 

/ 

Обележавање 

шездесетогодиш

њице од 

добијања 

Нобелове 

награде -10. 

децембра 2021. 

године, ученици 

четвртог три, 

посветили су час 

Иви Андрићу, 

његовом животу 

и делу. Посебна 

пажња 

посвећена је 

његовој поетици. 

Наградни излет 

– посета Спомен 

музеју Иве 

Андрића на 

Андрићевом 

венцу и Музеју 

Николе Тесле 

25. јуна.  

Сви 

присутни 

ђаци 

активно су 

учествовали 

на часу који 

је био 

посвећен 

Андрићу. 

35 ђака и 8 

наставника 

било је 

присутно на 

излету. 

Ђаци су 

уживали у 

Андрићевом 

музеју, 

заједно са 

кустосом 

дискутовали 

и 

разговарали. 

Похваљени 

су за своје 

знање. У 

Музеју 

Николе 

Тесле 

заједно са 

Годишњи 

извештај о 

раду школе; 

портфолио 

наставника 
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демонстрато

ром 

учествовали 

су у 

извођењу 

експеримена

та. 

Семинари 

Наставници 

овог већа су 

углавном 

учествовали 

на онлајн 

семинарима 

и 

вебинарима 

током ове 

школске 

године. 

Мали број 

наставника 

се стручно 

усавршавао 

на 

семинарима 

који су се 

непосредно 

одржавали у 

ЦСУ. 

Учешће на 

Зимском 

семинару у 

организац

ији 

Филолошк

ог 

факултета 

из 

Београда и 

Министарс

тва 

просвете и 

науке; 

 

Није планирано, 

али је ипак 

остварено  

(вебинари Са 

стручњацима на 

вези) 

Записник са 

састанка 

Стручног 

већа за 

српски и 

енглески 

језик 

Извештај 

координато

ра за 

професиона

лни развој 

запослених; 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 

Пробна 

државна 

матура 

Пробна 

државна 

матура из 

српског 

језика и 

књижевност

и одржала 

се у 

просторијам

а сале за 

физичко 

васпитање, 

5. априла 

2022. 

Присуствов

ало је 69 

ученика из 

три 

/ / 

Просек 

бодова по 

одељењима : 

1. техничар 

за 

фармацеутск

у и 

индустријск

у 

технологију 

– 7, 70;  

2. техничар 

за заштиту 

животне 

средине – 7, 

67;  

3. хемијски 

лаборант – 

Извештај 

Стручног 

већа; 
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одељења : 

техничар за 

фармацеутс

ку и 

индустријск

у 

технологију 

, техничар 

за заштиту 

животне 

средине и 

хемијски 

лаборант.  

 

8, 50. 

Просечан 

број бодова 

на нивоу 

свих 

одељења 

јесте : 7, 89.  

Стицање 

звања 

педагошки 

саветник  

Професиона

лни развој 

запослених 

– дана 31. 5. 

2022. 

наставница 

Сања 

Рајчевић је 

испунила 

услове и 

стекла 

звање 

педагошки 

саветник.  

/ / 

Извештај о 

испуњеност

и услова 

наставнице 

С. Рајчевић 

за стицање 

звања 

педагошки 

саветник, од 

23. 5. 2022. 

од стране 

просветног 

саветника 

ШУ Ваљево, 

Ђоке 

Петровића. 

Решење 

директора 

Стручне 

хемијске и 

текстилне 

школе 

 

 

 

4.1.3.4. Извештај стручног већа наставника хемијско-технолошке групе 

предмета 

Подносилац извештаја: _Хемијско –технолошка група  

Одговорно лице: Савић Снежана 

(председник) 

 

Остали чланови тима: име, презиме, радно место – Биљана Анђелковић, Зорица 

Арсеновић, Снржана Богдановић, Зоран Димитријевић, Весна Ерцеговчевић Мандић, Вера 

Ђукановић, Снежана Ђукић, Бранка Којић, Славица  Комненић, Снежана Лазић, Мирјана 

Лекић, Јасмина Лукић, Александра Нинковић, Весна Саватић, Марија Симић, Светлана 

Тршић, 
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 Циљеви рада (укратко): извођење и унапређивање наставе према школском плану и 

програму, у области  хемијско –технолошке групе предмета. 

 

 

садржај рада- Стручног већа за хемијско 

–технолошку групу предмета 

(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто 

и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешнос

ти од 

стране  

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуациј

у 

Област

и рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализован

о 

   

 

-усвојен план 

рада Већа за 

хемијско- 

технолошку групу 

предмета, за 

школску 2021/22 

годину, у чијем 

обухвату су – 

Израда глобалних 

и оперативних 

планова рада 

наставника, према 

задуженим 

предметима при 

расподели 

(хемијско-

технолошке групе 

предмета); 

Израда планова 

допунске и 

додатне 

наставе,иницијал

них тестова,  као 

и планова рада за 

припрему ученика 

за такмичења; 

Израда листе 

уџбеника које 

наставници Већа 

Део од 

планираних 

потреба за 

опремљено

ст 

хемијских 

лаборатори

ја;  

 

- Избор,  присуство 

и учешће 

представника Већа 

на састанак 

Скупштине 

удружења средњих 

школа, област 

хемије, неметала и 

графичарства;саста

нак Скупштине је 

одржан у 

Зрењанину,са 

темом 

унапређивања 

наставе у овој 

области 

образовања; 

-Активности Већа 

у обухвату  су 

имале и ситуације  

превазилажења 

проблема 

условљених 

пандемијом (ковид 

-19), а у циљу 

реорганизације 

наставних 

предмета услед 

повременог 

- Извођење 

и 

унапређива

ње наставе 

према 

школском 

плану и 

програму; 

-

Организациј

а наставе 

према 

важећим 

педагошким 

нормама; 

-

Обезбеђива

ње 

квалитета 

рада школе; 

-

Унапређива

ње блок 

наставе; 

-Одржавање 

континуитет

а и 

унапређива

ње у развоју 
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користе у 

школској 

2021/22.години; 

Праћење 

реализације  

наставе; 

Учешће 

наставника Већа у 

презентацији 

школе и 

уређивању 

интернет 

презентације 

школе; 

Усаглашавање  

критеријума 

оцењивања; 

 Сагледавање 

опремљености 

хемијских 

лабораторија 

(потрошне 

хемикалије и 

реагенси, 

инструменти, 

помоћни 

материјали); 

Дефинисање 

стручних 

екскурзија и блок 

наставе; 

Дефинисање 

посета у оквиру 

секција; 

Сарадња са 

тимовима за 

развојно 

планирање и 

самовредновање; 

Сарадња са 

активом за развој 

школског 

програма, израда 

анекса за стручне 

предмете, за нове 

и реформисане 

одсуства појединих 

наставника – 

чланова Већа; 

-Сарадњаса Већем 

за текстилну групу 

предмета на 

промоцији школе, 

и у учешћу на 

међународном 

конкурсу за 

школску сарадњу и 

размену ученика.  

 

угледа и 

промоције 

школе; 

-

Представља

ње и 

одржавање 

образовних 

профила 

школе; 

-

Организациј

а матурских 

и завршних 

испита; 

-Одржавање 

и 

унапређива

ње 

ваннаставни

х 

активности; 

-

Унапређива

ње рада 

Стручног 

већа 

хемијско – 

технолошке 

групе 

предмета; 
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образовне 

школске профиле; 

Утврђивање тема 

за матуру, 

матурских 

питања, и 

обавештавање 

ученика; 

Избор семинара и 

учешће на 

семинарима  ради  

стручног 

усавршавање 

наставника; 

Организација 

школских 

такмичења и 

учешће ученика 

на другим 

такмичењима; 

Утврђивање 

комисија за 

матурске испите; 

Извештавање о 

ваннаставним 

активностима; 

Прелиминарна 

подела часова  за 

школску 2022/23. 

годину- према 

плану уписа; 

Коначна подела 

часова на основу 

планираног 

уписа, за школску 

2022/23. годину; 

Анализа рада 

Већа за школску 

2021/22. годину. 
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4.1.3.5. Извештај стручног већа наставника општеобразовних предмета 

 

Подносилац извештаја:Стручно веће општеобразовних предмета 

У току другог полугодишта школске 2021/2022одржанe  су 2седнице  стручног већа 

општеобразовних предмета   а у току целе школске године укупно 5 седница и то 

13.09.2021,09.11.2021,20.12.2021 ,28.03.2022 и 02.06.2022 

 

 

Одговорно лице: Председник стручног већа општеобразовних предмета Драган Аћимовић 

прeдаје устав и права грађана, социологију, социологију са правима грађана 

 и грађанско васпитање 

 

Остали чланови тима:  

Слађана Божић  предаје географију 

Наташа Достанић предаје математику 

Тања Павловић предаје ликовну културу и естетско обликовање 

Томислав Михаиловић  предаје физику и електротехнику 

 

Маргита Кекић предаје рачунарство и информатику 

Татјана Алимпић предаје рачунарство и информатику 

Иван Стевановић  предаје физичко васпитање 

Радушко Поповић предаје математику 

Татјана Досковић предаје математику 

Славиша Томанић предаје православни катихизис 

Славица Комненић предаје биологију и екологију и заштиту животне средине 

Данијела  Јелић-Младеновић  предаје ликовну културу 

Катарина Свинарчук предаје ликовну културу 

Пантић Милан предаје музичку уметност 

 

Душица Ђуричић предаје историју 

 

Мирјана Ненадовић предаје филозофију 

Вера Јовановић предаје устав и права грађана 

Mилан Нећак предаје физичко васпитање 

Љиљана Видић предаје физичко васпитање 

 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

63 

Циљеви рада : 

-подизање културне свести ученика 

-развијање духа дијалога и толеранције 

-подстицање ученика на развијање животних навика које ће подстицтаи појачане физичке 

активности 

-развијање информатичке и медијске писмености 

-очување традиције и културе 

-подстицање ученика на борбу против дискриминације и предрасуда 

 

 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  

рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

урађени су 

током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

 

 

Састанак 

стручног већа 

Избор 

председника 

стручног већа 

 

Усвајање  

годишњег плана 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања у 

складу са 

правилником о 

оцењивању 

Постигнут 

договор о 

одржавању 

угледних часова 

Предложени 

семинари за 

школску 2021-

2022 

Договор о 

 

Припреме за  

увођење 

google 

classroom 

преко 

школског 

налога и 

анализа мера 

које треба 

предузети да 

би се то 

успешно 

обавило. 

 

.Анализа 

мера које 

треба 

предузети 

поводом 

преласка на 

наставу на 

даљину због 

вируса ковид 

19 у првом 

Постигнут 

договор о 

заједничким 

активностима 

чланова 

стручног 

већа ради 

успешног 

преласка на 

на 

комбиновану 

наставу  у 

периоду  

септембар 

2021 до 

новембра 

2021 године 
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допунској и 

додатној настави 

као и  одржавању 

секција 

Анализиран 

успех у првом 

тромесечју 

 

Анализиран 

успех ученика на 

крају првог 

полугодишта 

 

Анализирано 

одржавање 

угледних часова 

и присуство 

семинарима у 

претходној 

школској години. 

Анализиран 

успех ученика на 

крају другог 

полугодишта 

 

 

Предлози о 

подели часова 

општеобразовних 

предмета за 

школску 2022-

2023 

 

полугодишту. 
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4.1.3.6. Извештај стручног већа наставника личних услуга 

Подносилац извештаја: Стручно веће личних услуга 

(Веће,актив,тим, наставник, сарадник итд) 

 

Одговорно лице: руководилац Станојевић Јелена 

(председник, руководилац,координатор..) 

 

Остали чланови тима: име, презиме, радно место 

Сњежана Јовановић, психолог 

Марија Павловић, професор  

Дејан Јовановић, наставник 

Вера Лазић, наставник  

Јелена Радосављевић, наставник 

Миловановић Љиљана, професор 

Станојевић Јелена, руководилац 

 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  

рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

 

усвајање плана и 

програма рада за 

2020-2021 

годину  

- избор 

руководиоца. 

Посета сајму 

моде  

 

 

 

Отворена 

врата школе 

 

 

 

 

 
 

набавка 

материјала и 

алата  за наставу 

  

Светосавска 

приредба 

 

 

Израда планова 

за стручно 

усавршавање 

Сарадња са 

предшколском 

установом 

 

Посета сајму Школско и  
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моде и 

козметикеу 

Београду 

републичко 

такмичење 

Стручна 

усавршавања 
Завршна ревија  

  

-Предлог 

уџбеника за 

наредну 

школску годину 

 

  

 

 

  

 

4.1.3.7 Извештај стручног већа за текстилство и кожарство  

 

Руководилац стручног већа:Драгица Мићић 

 

 

Одржано 7 састанака Стручног већа са циљем реализације следећих активности: 

Усвајање плана рада; 

Сагледавање опремљености кабинета; 

Давања предлога стручног већа за одрешивање ментора; 

Организовања ученичке размене у оквиру пројекта Супершколе; 

Учествовање на 26. Републичком такмичењу текстилних и кожарских школа; 

Формирање комисије и организација завршног испита; 

 

Чланови стручног већа су усвојили предлог да се колегиницама Дијани Кнежевић и 

Драгици Мићић додели ментор како би ушле у процес стицања лиценце за рад у 

образовно васпитној установи.  

 

Чланови стучног већа: Дијана Кнежевић, Драгица Мићић, Данијела Ковачевић, Радмила 

Гавриловић и помоћна наставница Марина Зечевић заједно са професорком српског језика 

и књижевности Сањом Рајчевић учествовали су у организацији и реализацији пројекта 

Регионалне канцеларије за сарадњу младих из земаља Западног Балкана - RYCO 

Superschools Western Balkans Exchange Scheme. У овом пројекту су такође учествовали и 

ученици друге и треће године образовног профила модни кројач, њих двнаесторо. 

Детаљан извештај о реализацији пројекта поднеле координаторке пројекта Сања Рајчевић 

и Драгица Мићић и он се налази у оквиру документа Годишњи извештај о раду школе за 

2021/22. 

 

 Чланови стручног већа су, сагледавши опремљеност кабинета, донели одлуку да се 

у оквиру овог пројекта набави следећа опрема: 

Оверлок машина ( ендлерица ) – 57800 дин; 
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Материјал за шивење, рајсфершлус – 6900 дин; 

Бела табла – 14800 дин; 

Флипчарт табла – 6999 дин; 

Кројачка лутка – 8500 дин; 

Даска за пеглање – 6190 дин; 

Набавку опреме су у потпуности финансирали Регионална канцеларија за сарадњу младих 

из земаља Западног Балкана – RYCO и ГИЗ. 

На 26. Републиком такмичењу текстилних и кожрских школа, одржаном у Руми 19.5.2022. 

гоидине, такмичили смо се у две категорије: Израда пректичног рада (одевни предмет од 

текстилног материјала) и Изложба ученичких радова. На такмичењу су учествовале 

ученице друге и треће године и то: Снежана Ђуђић 2-5, у дисциплини израда практичног 

рада, ментор Драгица Мићић, Ива Адамовић 2-5, у дисциплини изложба ученичких радова 

и модна ревија, ментор Радмила Гавриловић и Александра Стевановић 3-5 у дисциплини 

изложба ученичких радова и модна ревија, ментор Данијела Ковачевић. У дисциплини 

Израда практичног рада заузето је 17. место а у дисциплини Изложба ученичких радова  

10., 13., и 14. место.  

Завршни испит је реализован у складу са Правилником којим је прописан програм 

завршног испита за образовни профил модни кројач.  

Наставни планови за све разреде су успешно реализовани. 

 

 

4.1.4. Извештај педагошког колегијума  

 

Подносилац извештаја: Душица Остојић 

 

4.1.4.1. Чланови Педагошког колегијума 

Педагошки колегијум 

Директор 

Јовановић Сњежана 

Савић Снежана 

Лекић Мирјана 

Саватић Весна 

Аћимовић Драган 

Станојевић Јелена 

Рајчевић Сања  

Мићић Драгица 

Остојић Душица 

Комненић Славица 

Миљковић Јелена 

Поповић Радушко 

Симић Марија 

Биљана Анђелковић 
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Задужења чланова Педагошког колегијума: Сњежана Јовановић –психолог, Мирјана 

Лекић – председник Актива за развој школског програма, Марија Симић– председник 

Актива за развојно планирање, Весна Саватић  - координатор Тима за каријерно вођење и 

саветовање ученика и промоцију школе,  Драгица Мићић- координатор Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и председник Стручног већа за област 

текстилство и кожарство, Славица Комненић – координатор Тима за самовредновање, 

Радушко Поповић– координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Јелена Миљковић– координатор Тима за професионални 

развој, Биљана Анђелковић-координатор Тима за превенцију осипања и подршку 

ученицима, Душица Остојић – координатор Тима за инклузивно образовање ученика 

,Сања Рајчевић – председник Стручног већа српског језика и страних језика, Драган 

Аћимовић – председник Стручног већа општеобразовних предмета, Снежана Савић– 

председник стручног већа хемијско-технолошке групе   предмета , Јелена Станојевић – 

председник Стручног већа личних услуга, а седницама председава Влада Кекић – 

директор школе. 

 

4.1.4.2. Реализација активности Педагошког колегијума 

Циљеви рада Педагошког колегијума: 

-Успостављање што ефикасније комуникације на релацији руководство Школе-запослени; 

-Подела часова по предметима и наставницима; 

-Предлагање мера за осавремењавање наставе и отклањање пропуста у реализацији 

часова; 

-Рад са приправницима; 

-Сагледавање успеха који су ученици постигли и предлагање мера за побољшање истог; 

-Уједначавање критеријума оцењивања; 

-Организација допунске и додатне наставе; 

-Избор уџбеника и часописа; 

-Стручно усавршавање запослених; 

-Самовредновање рада школе; 

-Остваривање Развојног плана установе; 

-Остале мере и предлози за побољшање квалитета рада и организације у Школи. 

 

 

У току школске 2021/2022.године одржано је 5 седница Педагошког колегијума и то: 

30.8.2021.,9.11.2021., 22.2.2022., 18.4.2022.,  и 27.6.2022. 

 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  

рада) 

Садржај

и рада 

који 

нису 

планира

ни а 

урађени 

Исходи/ показатељи 

успешности 

(шта је постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешнос

ти од 

стране  

тима или 

особе 

задужене 
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су током 

школске 

године 

за 

евалуациј

у 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализова

но 

   

Организова

ње рада 

Усвајање 

програма ПК 
  

Усвојен је програм рада 

ПК   
 

Стручно 

упутство за 

организовање 

и остваривање  

образовно-

васпитног 

рада у средњој 

школи у 

школској 

2021/22. 

години и 

препоруке за 

почетак 

наставе 

Оперативни 

план рада 

школе за 

школску 

2021/22. 

годину 

  

Чланови колегијума су 

упознати са стручним 

упутством за 

организовање и 

остваривање образовно-

васпитног рада у 

средњој школи у 

школској 

2021/2022.години.Пред

метни наставници су у 

обавези да се 

придржавају стручног 

упутства као и 

препорука за почетак 

наставе. 

Чланови Педагошког 

колегијума су усвојили 

оперативни план рада 

школе за школску 

2021/2022.годину за 

сваки од предложена 

три модела наставе. 

 

 

Избор 

родитеља у 

Актив за 

развојно 

планирање 

  

-Изабрана је Дајана 

Илић  као представник 

Савета родитеља (члан 

Актива за РП) 
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Блок настава   

-Блок настава је 

реализована  у периоду 

од 13.12.до 

17.12.2021.год ,од 

11.4.2022,године до 

15.4.2022.године за сва 

одељења изузев 1-

4.Осим у поменутим 

терминима блок настава 

за одељења која по 

плану и програму имају 

више од 2 недеље блок 

наставе, је реализована 

и на крају другог 

полугодишта. 

 

Унапређењ

е подршке 

ученицима 

и праћење 

њиховог 

напредовањ

а путем 

доношења 

мера за 

побољшање 

рада и 

успеха 

ученика 

Доношење 

индивидуално

г образовног 

плана ИОП-2  

и анализа 

његове 

реализације 

  

- Усвојен је ИОП-2 за 6 

ученика и то 3 ученика  

из првог разреда, 2 

ученика из  другог 

разреда  и 1 ученика из  

трећег разреда. Вршене 

су евалуације 

остварености овог 

плана  током 

класификационих 

периода, чиме се 

доприноси унапређењу 

подршке ученицима 

којима је то потребно. 

За време трајања 

комбиноване 

наставе,ученицима је 

пружана додатна 

подршка у савладавању 

градива. 

 

Организација 

допунске и 

додатне 

наставе 

  

Предметни наставници 

су благовремено 

обавештавали ученике 

као и њихове одељенске 

старешине о терминима 

одржавања допунске и 

додатне наставе. 

 

Рад секција и 

припрема за 

такмичење и 

резултати 

  

-Анализиран је рад 

секција и постигнутих 

резултата наших 

ученика на одржаним 
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такмичења такмичењима. Наша 

ученица из првог два, 

техничар за заштиту 

животне средине, 

Јелена Кнежевић, 

учествовала је на 

Републичком 

такмичењу из опште и 

неорганске хемије, у 

априлу 2022. и том 

приликом је освојила 

седмо место. Наши 

ученици су учествовали 

и на Републичком 

такмичењу из области 

личних услуга као и на 

Републичком 

такмичењу текстилних 

и кожарских школа које 

је одржано од 19. до 

21.5.2022.у Средњој 

стручној школи 

„Бранко Радичевић“ у 

Руми. 

Реализација 

наставе у току 

класификацио

них периода  и 

анализа 

успеха по 

предметима 

  

-Праћени су успех, 

изостајање и 

дисциплина ученика на 

свим класификационим 

периодима, а на основу 

извештаја са одржаних 

седница одељењских 

већа и извештаја ПП 

службе, што је у 

служби праћења 

напредовања ученика и 

пружања подршке 

ученицима. 

 

Припрема за 

матурске 

испите 

  

-Током наставе  

извршене су припреме 

за полагање матурских 

и завршних испита и 

спроведене су све 

неопходне радње у 

циљу што боље 

реализације.  

 

Припрема за 

завршне 

испите 
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Спровођење 

пилотирања 

државне 

матуре 

  

Државна матура је 

одржана у сали за 

физичко васпитање 5, 6. 

и 8. априла 2022. 

 

   

Главно 

Писа 

2022 

тестира

ње 

Писа 2022 тестирање је 

одржано у периоду од 

8.3.2022.године до 

18.4.2022.године. 

 

Унапређењ

е 

образовно-

васпитног 

рада кроз 

развој 

компетенци

ја 

наставника 

и 

побољшање 

материјалн

о-

техничких 

услова рада 

Унапређење 

наставе 

(обуке, 

семинари, 

стручна 

литература) 

  

-Унапређење наставе 

кроз стручно 

усавршавање је 

приказано извештајем 

координатора о плану 

за текућу школску 

годину и реализацији 

стручног усавршавања 

у претходној школској 

години. 

 

Стицање 

звања 

педагошки 

саветник 

  

Професорка српског 

језика и књижевности 

Сања Рајчевић је стекла 

звање просветног 

саветника. 

 

Анализа стања 

опреме и 

средстава 

  

-Анализирано је стање 

опреме и средстава; 

направљен план  

набавке по ставкама 

које ће се  реализовати 

у току школске године. 

 

Сарадња са 

другим 

институција

ма од 

значаја за 

унапређење 

рада 

Сарадња са 

Пословним 

удружењем –

хемија, 

неметали и 

графичарство 

  

-Настављена је сарадња 

са пословним 

удружењима за области 

хемије, личних услуга и 

текстилства и то путем 

учествовања на 

састанцима или путем 

дописа, чиме се 

постиже активно 

учешће наше школе у 

раду ових удружења, 

размена искустава и 

корисна сарадња са 

школама из ових 

подручја рада. 

 

Сарадња са 

Пословним 

удружењем- 

личне услуге 

 

Сарадња са 

Пословним 

удружењем-

текстилство и 

кожарство 
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Сарадња са 

институцијама 

у граду 

  

- Реализоване су 

активности у сарадњи 

са Културним центром, 

Центром за социјални 

рад, Полицијском 

управом, Еколошким 

покретом, Спортским 

савезом, Кућом добре 

воље, и др. чиме је 

настављена добра 

сарадња са 

институцијама у граду 

 

 

Пројекат 

Супер школе 

и учешће на 

догађају 

упознај 

„Супер школе 

из Србије“ 

  

Ученичка размена и 

пројекат Регионалне 

канцеларије за сарадњу 

младих са територије 

Западног Балкана је 

успешно завршена. 

 

Извештава

ње о раду 

Извештај о 

набавци 

материјала, 

наставних 

средстава  

  

-Поднет је финансијски 

извештај и набројане 

набавке које су вршене 

током школске године. 

 

Годишњи 

извештај о 

раду стручних 

већа 

  

-Поднет је и Годишњи 

извештај о раду 

стручних већа чиме се 

стиче увид у 

реализацију планираних 

активности. 

 

Извештај о 

посећеним 

часовима у 

току школске 

године 

  

-Извештај о посећеним 

часовима је приказан у 

књигама евиденције и 

кроз извештај ПП 

службе. 

 

Извештај о 

стручном 

усавршавању 

  

-Дат је детаљан 

извештај о 

реализованом стручном 

усавршавању 

наставника. 

 

Полугодишњи 

и годишњи 

извештаји, 

директора и 

стручних 

сарадника и 

  

-Подношени су и 

анализирани извештаји 

о раду председника и 

координатора стручних 

већа, актива и тимова 

чиме се стиче увид у 
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председника 

стручних већа 

и актива и 

координатора 

тимова 

реализацију планираних 

активности. 

Анализа 

реализације 

рада ПК и 

план за 

наредну 

школску 

годину 

  

-Анализиран је рад ПК 

и оствареност 

планираних активности, 

а предложен је План 

рада за следећу 

школску годину.  

 

Подела 

часова по 

предметима 

и 

наставници

ма 

Фонд часова 

за наредну 

школску 

годину 

  

-Чланови су упознати са 

фондом часова за 

наредну школску 

годину и извршена је 

прелиминарна 

расподела часова за 

наставнике, а према 

плану уписа, док је 

коначна расподела 

извршена  после 

обављеног уписа 

ученика у први разред. 

 

   

Анекс 

школско

г 

програм

а- 

кројачка 

секција 

Урађен је Анекс 

школског програма-

додата је кројачка 

секција. 
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4.1.5. Извештај директора 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ 

за период од 1.9.2021. до 24.1.2022.године 

 

Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

1.1. Развој културе учења 

Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим 

потребама ученика.  Реновирана бибилотека, купљени нови инструменти за лабораторију 

и апарати за графичарску радионицу, као и за фризерски салон. Званично приступљено 

платформи Гугл учионица. Уз фб страницу школе отворена и инстаграм страница ради 

информисања ученика. 

 Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно 

усавршава.  

Учествовао  18.10.2021. у организацији Службе за дуално образовање и образовне 

политике и ПКС на секторском састанку „Дуално образовање – да знам шта радим“. 

Учешће на припремном састанку за спровођење пилотирања државне матуре „Пројекат 

државна матура“, 15.12.2021. Учешће на онлајн стручном скупу „Са стручњацима на вези 

2- безбедно током пандемије“. 

Учешће на завршној конференцији одржаној у Београду „Јачање компетенција директора 

за ефикасно осигурање квалитета кроз успешно управљање променама у средњим 

стручним школама“ у организацији ОЕАД-а, 20.10.2021. 

Положио испит за лиценцу директора 24.12.2021. 

Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и 

проширивање искустава. Прати остваривање Акционог плана унапређења квалитета рада 

школе као одговор на спољашње вредновање рада школе из  октобра 2017. године, 

Развојног плана установе, јавно похваљује иницијативе и успехе колега и ученика кроз 

књигу обавештења, радни састанци са колегама који аплицирају за пројекте у заједници и 

стручно напредују. Подржао ученице које су учествовале у раду Истраживачке станице 

Петница. 

Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате 

свој напредак , ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и 

доношењу одлука. Остварена сарадња са Ученичким парламентом-захтеви у вези 

обнављања табли, намештаја од стране ученика испуњени. Обавештава Ученички 

парламент о свом раду, самовредновању рада школе, хуманитарним акцијама на нивоу 

локалне заједнице. Подршка представницима Ученичког парламента да се наставе 

радионице Безбедносна култура у свету младих, за коју су прошли обуку од стране Завода 

за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Асоцијацијом Дуга и 

мисијом OEBS – а у Србији (ученица Бојана Ђурић одржала у првом полугодишту 

радионице 3-1, 3-2 и 3-3 одељењу). Подршка ученицима у новогодишњем кићењу јелке у 

просторијама школе, као и подршка у сарадњи Ученичког парламента са Хуманим срцем 

из Шапца у виду одељењских донација новогодишњих пакетића хуманитарној 

организацији. Активно промовише успехе ученика у школи и ван ње, и мотивише их да 

учествују на такмичењима и пројектима у школи и заједници. 

Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници. На 

сајту школе направљена је база примера добре праксе, која садржи припреме за час, 
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презентације, примере тестова, линкове ка блоговима наставника, као и линкове ка 

часовима, које су снимиле наше колеге из образовног профила модни кројач за РТС 

Планету. Подржао учешће школе у промоцији Међупредметне компетенције Одговоран 

однос према здрављу и родно заснованом образовању у септембру. 23 наставника су 

одржала минимум једну активност/час посвећен овом програму. 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и 

поштовање права ученика. Обезбедио услове да све епидемиолошке мере буду 

спроведене у складу са Стручним упутствима. Организовање дежурстава наставника у 

време када немају наставу. Контролисање и активно учешће у раду Тима за заштиту 

ученика, подржавање превентивних активности, радионица за борбу против насиља, 

стална сарадња са педагошко-психолошком службом и одељењским старешинама. 

Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици заштићени од 

насиља, злостављања и дискриминације. Организовао рад Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и направио план дежурстава 

наставника. У циљу превенције насиља и ове године психолог школе организује 

вршњачке радионице  на пројекту Безбедносна култура у свету младих, коју организује 

онлајн Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Асоцијацијом 

Дуга и мисијом OEBS – а у Србији (у првом полугодишту одржане три радионице). 

Психолог школе направио упуство за одељењске старешине за почетак школске године са 

информацијама за ученике и родитеље на ову тему (врсте, нивои насиља, правила 

понашања и одговорности, задужења Тима за заштиту, платформа Чувам те и сл.) 

Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским правима и 

правима деце. 31.8.2021. године на Наставничком већу одељењским старешинама указано 

на потребу да на часовима одељењских заједница упознају ученике са Правилником о 

правима, обавезама и одговорностима ученика, али и са Стручним упутством о 

епидемиолошким мерама за време трајања наставе. Међународна Конвенција о правима 

детета истакнута је у свакој учионици и доступна  ученицима .  

Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима . 

Уз редовне хигијенске мере уведене су и ванредне епидемиолошке мере у складу са 

препорукама, а лице задужено за контролу мера је на свакодневном нивоу пратило 

поштовање мера и недељно извештавало Школску управу. Организовао поделу 

бесплатних маски ученицима, као и акцију да свако одељење има своју кутију маски, која 

стоји код секретара школе и одакле по потреби могу узети маску с циљем очувања 

здравља и развоја одговорног понашања. 

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања у Републици 

Србији. На седници  Наставничког већа дана 31.8.2021. године,  наставници упознати са  

планом комбиноване наставе, по ком ће се радити ове школске године, и новинама у 

законском оквиру. Наставничком већу представљен је Извештај о самовредновању. Прати 

измене и допуне законског оквира и све актере у школи обавештава о истим, а у складу с 

њима планира развој школе. 

Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе савремене 

методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном 

процесу. Подржао сваког наставника који је отишао корак даље у планирању и 

организовању онлајн наставе. Информише наставнике о обукама и обезбеђује 
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инструктивну помоћ за коришћење рефрактометра, полариметра, кондуктометра, UV и 

VIS спектрофотометра и мотивише наставнике да новине примењују у настави.  

Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају 

сопствене вештине учења. Дискусија са наставницима након посете часу. 

У свом инструктивном раду са предметним наставницима преноси своја знања и искуства 

како би унапредили свој рад на часу методички, нарочито у области учења ученика како 

ефикасније да уче. 

У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује да настава и 

ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања 

и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота. Обезбеђује услове за 

учешће ученика на спортским такмичењима на локалном нивоу, као и реализовање 

Предузетничке секције. Подржане ученице од стране предметних наставника и 

одељењског старешине које су се пријавиле и прошле обуку у  Истраживачкој станици 

Петница. На основу истраживања интересовања ученика од стране педагошко-

психолошке службе урађен анекс школског програма и у годишњи план школе ушле три 

нове секције: библиотечка, кројачка и планинарска. Кројачка секција сашила моделе за 

модну ревију поводом отварања библиотеке 3.12.2021, када је и музичка секција 

организовала концерт групе ученика који свирају инструменте и певају заједно са 

наставницима. Наставница Тања Павловић ученике 3-5, модни кројач, водила на учешће у 

Зимски камп у ОШ „Лаза Лазаревић”, где је другог дана и наставница Весна Саватић 

одржала радионицу „Хемија у боји”. Наставнице Тања Павловић и Дијана Кнежевић 

радионицом квилинговање и Весна Саватић радионицом Хемија у боји са ученицима наше 

школе учествовали у Ноћи истраживача у Центру за стручно усавршавање у Шапцу, у 

септембру 2021. 

Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и 

евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења. 

Планирање, извештавање и евиденција сопственог рада кроз портфолио и друге обрасце. 

Евиденција и анализа посета часовима, као и дискусија након посете; праћење рада 

наставника у Гугл учионицама кроз прикључивање платформи путем посебног мејла за 

сваку учионицу и увођење новине од 2021. године – посета председника Стручног већа 

заједно са психологом и педагогом школе новим колегама.  

Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара услове за уважавање 

њихове различитости; Ствара климу и услове за прихватање и уважавање 

специфичности и различитости ученика и промовисање толеранције. Обезбеђује рад 

Тима за инклузивно образовање, надгледа рад одељењских већа, указивање на 

недискриминаторно понашање и потребу поштовања правилника којима се уређује 

уважавање свих ученика. 

Разуме потребе различитих ученика (талентованих и надарених, оних са сметњама у 

развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље 

услове за учење и развој сваког ученика. Образовање Тима за превенцију осипања  и 

подршку ученицима и праћење рада овог Тима. Обезбеђивање штампаног материјала за 

ученике који нису имали услове за праћење наставе на даљину; сарадња са Хуманим 

срцем. Подршка ученицима приликом аплицирања за стипендије. 

Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду 

препознате и на основу њих израђени индивидуални образовни планови. Организује и 
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надгледа рад Тима за инклузивно образовање. Индивидуални образовни планови (шест 

ученика се школују по ИОП-у 2) донети на седници Педагошког колегијума 9.новембра 

2021. Израда образаца за индивидуалне планова подршке за све недовољне и неоцењене 

ученике на крају првог и другог класификационог периода. 

Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним знањима и 

искуствима ученика и уважавати разноликост средине из које они долазе. Организовање 

и надгледање реализације иницијалног тестирања из предмета у првом  разреду.  

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом 

у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика. Обезбеђује да сви 

наставници имају своје педагошке свеске, стиче увид у Анализу успеха и дисциплине на 

крају 1. тромесечја и на крају 1. полугодишта и на основу тога планира даље кораке и 

мере. 

Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања 

који су у функцији даљег учења ученика. Индивидуални разговори са наставницима, 

присуство састанцима Тима за самовредновање.  

Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за 

праћење постигнућа и напредовања ученика. Остваривање увида у педагошке свеске 

предметних наставника - указивање на потребу да их сви поседују. Посета часовима. 

Анализа успеха и дисциплине ос стране педагошко-психолошке службе на 

класификационим периода и препоруке за напредовањем.  

Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа. Похваљује спортске и све 

друге награде у Књизи обавештења, али и на школском сајту.  

 2. Планирање, организовање и контролa рада установе 

2.1. Планирање рада установе 

Организује и оперативно спроводи доношење планова установе: организује процес 

планирања и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду 

планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том 

израдом. Планирање и организовање рада школе за школску 2021/2022. годину под 

епидемиолошким условима, планирање и израда  распореда часова и вежби за две групе 

из одељења, распореда дежурства, планирање блок наставе за све образовне профиле и за 

сва одељења, израда глобалног и оперативног плана  рада директора, израда Годишњег 

плана рада за школску 2021/2022. годину, планирање личног стручног усавршавања, као и 

стручног усавршавања наставника, планирање коришћења учионица и кабинета, 

лабораторија и салона за наредну школску годину.  

Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује изворе информација потребне 

за планирање и стара се да информације буду тачне и благовремене . Организује сарадњу 

са свим стручним и саветодавним органима у школи. 

Упућује планове установе органу који их доноси .  У септембру одржан је састанак 

Школског одбора на ком је разматран  и усвојен Годишњи план рада школе за школску 

2021/2022.годину, Извештај о раду школе за школску 2020/2021.годину и Извештај о раду 

директора школе за период  до 31.8.2021.године. 

 2.2. Организација установе 

Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, 

образује стручна тела и тимове и организационе јединице. У Годишњем плану рада 

школе за школску 2021/2022. годину утврђено је ко су председници и чланови актива, 
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стручних већа, као и координатори и састав тимова  и побројани су тимови : Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Тим за 

самовредновање рада школе ;  Тим за каријерно вођење и саветовање и промоцију школе ; 

Тим за инклузивно образовање ученика ; Тим за професионални развој ; Тим за 

превенцију, осипање и подршку ученицима;  Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво. Стручна већа : 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности и страних језика; 

општеобразовних предмета, хемијско-технолошке групе предмета,личних услуга и 

Стручно веће за текстилство и кожарство. Активи : Актив за развој школског програма и 

Актив за развојно планирање.  

Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, 

посебно са описом свог радног места. Поставља јасне захтеве запосленима у вези са 

њиховим радним задацима и компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те 

задатке. Сви запослени добили решења о  задужењу  у оквиру 40 -часовне радне недеље за 

школску 2021/2022. годину, где су им јасно истакнута задужења за ту школску годину, 

почев од 1.9.2020. године. 

Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима. Утврђивање 

недељне и годишње норме наставника у складу са законским одредбама и са Правилником 

о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних 

сарадника у средњој школи "Службени гласник РС- Просветни гласник" број 15/2019;  

Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих 

јединица послове, задатке и обавезе за њихово извршење.Присуствује састанцима и 

учествује у изради планова рада стручних органа и тимова. 

Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у 

установи . Припрема и председава седницама  Наставничког већа (од септембра 2021. 

године одржане су четири редовне седнице). Дневни ред свих седница, као и закључци, 

налазе се у записницима о раду наставничких већа и биће у Годишњем извештају о раду 

школе за школску 2021/2022. годину. 

Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и организационих 

јединица и запослених . Рад са стручним већима - од септембра 2021. године одржано је 14 

састанака; рад са стручним активима - од септембра 2021. године одржана су 2 састанка 

Актива за развојно планирање  и 4 састанка Актива за Развој школског програма.; рад са 

Педагошким колегијумом - од септембра 2021. године одржане су  две седнице 

Педагошког колегијума; рад са тимовима - од септембра 2021. године одржана су 2 

састанка Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, 4 састанка Тима за инклузију, 4 састанка Тима за самовредновање, 2 

састанка Тима за професионални развој;  5 састанака Тима за каријерно вођење и 

промоцију школе; 3 састанка Тима за  превенцију осипања и подршку ученицима ; 1 

састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво ; 2 састанка 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе ; рад са одељењским већима - сва 

одељењска већа одржана су према распореду у Годишњем плану рада школе за 2021/2022. 

годину – две  седнице.   
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 2.3. Контрола рада установе  

Примењује различите методе контроле рада установе, њених организационих јединица и 

запослених. Инсистира на вођењу записника у писаној форми које периодично прегледа, 

учествује на састанцима тимова и актива.  

Организује и оперативно спроводи контролу рада установе: организује процес праћења, 

извештавања и анализе резултата и додељује задатке запосленима у том процесу, 

иницира и надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује поштовање рокова у 

изради извештаја и анализа. Од претходне школске године тражи писање полугодишњих 

извештаја председника актива и стручних већа, као и координатора тимова у електронској 

форми, као и завођење и одређивање деловодног броја записника са састанка тимова за 

инклузију и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

евидентирање потписом присутних чланова тимова. 

Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе информација потребне 

за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене. Увид у електронски 

дневник (директор, стручни сарадник и координатори). Одређивање кординатора 

задужених за унос података у ЈИСП. 

Непосредно прати и заједно са запосленима анализира остварене резултате установе, 

анализира рад установе, њених јединица и запослених;предузима корективне мере када 

остварени резултати установе, њених јединица и појединачни резултати запослених 

одступају од планираних. Формирање Педагошког колегијума и свих актива и тимова, као 

и планирање њиховог рада, разматрање и усвајање предлога за побољшање рада школе.  

Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе и 

предузетим корективним мерама. Рад са Педагошким колегијумом, Наставничким већем, 

Саветом родитеља, Школским одбором, педагошко-психолошком службом, Општинским 

саветом родитеља. 

2.4. Управљање информационим системом установе 

Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним 

питањима живота и рада установе . Одржавање седница Наставничког и одељењских 

већа, Књига обавештења, огласна табла, сајт школе, мејлови. 

Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог система за управљање 

(ИСУ): набавку потребне опреме и програма, организује рад новог  информационог 

система  Доситеј и његово коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом. 

Праћење и евидентирање података за ЈИСП током целе школске године. 

Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом 

технологијом. Школски координатори врше обуку свих нових чланова колектива ради 

уноса података у електронски дневник. Обезбеђена обука за коришћење Гугл учионице од 

стране наставника информатика у просторијама школе за нове наставнике. 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

Примењује савремене методе управљања квалитетом.  Примена знања и вештина 

стечених похађањем семинара Обука запослених за примену стандарда и самовредновање 

рада установа у основном и средњем образовању. 

Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре 

управљања квалитетом и потребне документације, распоређује задатке запосленима у 

процесу управљања квалитетом и стара се да их они спроводе. Надгледа спровођење 

Акционог плана израђеног након спољашњег вредновања квалитета рада школе у марту 
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2017. године. Надзире и руководи тимом за квалитет рада установе. Учествује у новој 

фази израде плана интегритета установе. 

Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за 

унапређивање квалитета рада установе .Образовао Тим за самовредновање и стара се да 

његови резултати буду доступни свим запосленима кроз представљање резултата 

самовредновања на Наставничком већу. Образовао радну групу за израду плана 

интегритета. 

Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и анализира успешност ученика 

на завршним, односно матурским испитима ради планирања унапређивања рада школе. У 

сарадњи са педагошко-психолошком службом и комисијом за матурске и завршне испите 

прати резултате које ученици постижу, а у Развојном плану учествује у изради мера за 

побољшање успеха ученика на матурским и завршним испитима. 

Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада установе и 

стара се да се резултати тог вредновања користе за унапређење рада установе. 

Руководи примену Акционог плана унапређења квалитета рада установе као одговор на 

екстерно евалуирање рада школе у марту 2017. Прати упутства и сарађује са инспектором 

Градске управе града Шапца у редовном инспекцијском надзору о припремљености 

установе за рад у текућој школској години. 

 3. Праћење и унапређивање рада запослених 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за 

реализацију плана људских ресурса. Сви запослени у септембру добили решења о 

задужењу за школску 2021/22. годину, а у Годишњем плану приказана задужења 

наставног и ненаставног особља. 

Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим 

компетенцијама одговарају захтевима посла ,а имају статус нестручног лица . То су: и 

Татјана Досковић, по образовању дипл. инж. електротехнике, која због непостојања 

наставника математике, предаје тај наставни предмет , са 100 % радног времена, на 

одређено време сходно законским одредбама и Наташа Достанић, наставника технолошке 

групе предмета, која због непостојања наставника математике, предаје тај наставни 

предмет, са 45%, почев од 1.9.2021. 

( на Листи нема технолошких вишкова за наставу математике, као ни на Листи са непуном 

нормом при Школској управи Ваљево ) 

Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос,  спровођење законске 

процедуре при пријему нових радника у радни однос путем преузимања  и расписивање 

конкурса за боловања дужа од 60 дана. У радни однос на одређено време примљени су  

следећи запослени :  

Зоран Димитријевић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, са непуним радним 

временом  20 % на одређено време од 1.9.2021.  

Славица Комненић са непуним радним временом 60% на неодређено, а 40% на одређено 

од чега 15% библиотека – стручни сарадникод 1.9.2021.  

Славишу Томанића, наставника верске наставе, са непуном нормом, 65% почев од 

1.9.2021. 

Слободан Трнинића, дипломираног економисту, са пуним радним временом на одређено, 

100% од 1.9.2021. 

Бобана Милетића, економски техничар, са пуним радним временом, 100% од 1.9.2021. 
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Весну Срндаљчевић, помоћна радница, са пуним радним временом-замена боловање, 

100% од 1.9.2021. 

Живојка Радојчић Божовић, наставник практичне наставе- модни кројач, са пуним радним 

временом 100% , на одређено време од 1.9.2021. 

Весна Саватић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, са пуним радним 

временом од 100%, на одређено време . 

Катарина Арсеновић, педагог, 20% на одређено време. 

Весна Херцеговчевић Мандић 75% замена запослене на породиљском боловању и 10% 

слободно. 

Катарина Свинарчук, 22% одређено наставник ликовне културе. 

Татјана Павловић, 27% одређено наставник ликовне културе. 

Сњежана Јовановић, стручни сарадник психолог, 80% неодређено, 10% одређено 

наставник психологије комуникације. 

Марија Павловић, 20% неодређено, 40% одређено (од чега библиотека-стручни сарадник 

20%). 

Дијана Кнежевић, наставник текстилне групе предмета, на одређено 100% слободно. 

Данијела Ковачевић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 100%. 

Драгица Мићић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 105%. 

Радмила Гавриловић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 70%. 

Иван Стевановић, наставник физичког васпитања, одређено 10%. 

Марина Зечевић, помоћни наставник за текстилство,  одређено 88%. 

Јелена Радосављевић, наставник практичне наставе личне услуге, одређено 90%. 

Нећак Драган, помоћни наставник у лабораторији, одређено 100%. 

Слађана Божић, 20% неодређено географија и 15% стручни сарадник библиотека на 

одређено од 1.9.2021. 

Драган Аћимовић, неодређено социологија и устав 35%, и одређено грађанско васпитање 

35%. 

Јамини Дражић запосленој на неодређено  време на 60% радног времена престао радни 

однос због одласка у инвалидску пензију. 

Расписан конкурс по одобрењу владе за пету фазу и добијена сагласност радне подгрупе 

ШУ Ваљево за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене 

послове са пуним радним временом и за наставника математике са пуним радним 

временом. 

Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно 

прилагођавање радној средини.  

Предметни наставници технолошке групе предмета Весна Саватић и Снежана Савић 

одржале час и савладале програм увођења наставника у посао и послат захтев за полагање 

испита за лиценцу. 

Наставници практичне наставе у текстилству Драгици Мићић одређен ментор Живојка 

Радојчић Божовић, а наставници текстилне групе предмета Дијани Кнежевић ментор Саво 

Видаковић. 

3.2. Професионални развој запослених  

Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 

високим професионалним стандардима и подржава континуирани професионални развој. 

Именован координатор за професионални развој запослених који остварује сарадњу са 

Центром за стручно усавршавање Шабац, иницира присуство својих запослених на 
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семинарима, подстиче наставнике да на основу процене својих компетенција направе 

одабир семинара на састанцима стручних већа. Подржао два наставника за стицање звања 

педагошки саветник. 

Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана 

професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања. Сви наставници су 

били дужни да у септембру предају Лични план професионалног развоја за школску 

2021/2022, а на стручним већима изабрани релевантни семинари са листе. 

Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом стручног 

усавршавања и могућностима установе. Остварена је сарадња са Центром за стручно 

усавршавање Шабац. У сарадњи са Тимом за професионални развој директор контролише 

листу пријављених наставника у складу са планом стручног усавршавања, као и у складу 

са циљним групама и неопходним компетенцијама. Подстиче наставнике да похађају што 

више онлајн семинара.  

3.3. Унапређивање међуљудских односа  

Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних 

стандарда. Комуницирајући са колегама на асертиван начин даје пример конструктивног 

решавања проблема. Негује тимски дух и обезбеђује наставницима конструктивно радно 

окружење. 

Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример запосленима у установи и развија 

ауторитет заснован на поверењу и поштовању. С поштовањем уважава све критике 

упућене на његов рад и функционисање школе. Својим одговорним односом према 

радним обавезама унутар школе и ван ње даје пример свим запосленима. 

Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад. Иницира и мотивише 

дружење чланова колектива и ван радног времена. Мења састав тимова периодично. 

Обезбеђује информисање колектива о свим неформалним активностима међу 

запосленима. 

Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда. 

Похваљује све колеге који показују мотивацију за личним усавршавањем и напредовањем, 

и где год је могуће, директор обезбеђује материјалне или људске ресурсе у циљу стручног 

усавршавања запослених и активно праћење релевантних интернет страница-ЗУОВ и сл. 

неопходних за напредовање запослених.  

Показује поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног 

образовно- васпитног рада и побољшање учинка. Континуирано инсистирање у 

хоризонталном учењу међу запосленима. Збирка примера добре праксе на сајту школе и 

промоција активности наставника и ученика на друштвеним мрежама. 

Комуницира са запосленима јасно и конструктивно, непосредна сарадња и разговор са 

запосленима, ученицима и родитељима о свим активностима и ситуацијама које су 

настајале у раду школе; својим одговорним понашањем давао пример запосленима. Јасно 

и аргументовано врши поделу послова и похваљује иницијативу код запослених, ученика 

и родитеља. 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом 

рада и потребама установе. Посетио као наставник 8 часова у току првог полугодишта. 

Користи различите начине за мотивисање запослених. Препознаје квалитетан рад 

запослених и користи различите облике награђивања, у складу са законом и општим 
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правним актима Похвале на Наставничком већу. Окачио најквалитетније примере добре 

праксе на сајт школе, часове колегиница које су снимале часове за РТС Планету, као и 

линкове ка блоговима колегиница да би подржао њихову иницијативу и залагање. 

4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради на њиховом активном 

укључивању ради учења и развоја детета .Организовање и присуство састанцима Савета 

родитеља, подстицање одељењских старешина да редовно заказују родитељске састанке, 

све контакте са родитељима инсистирао да се уписују у електронски дневник. Планира 

даље мере на основу анализе педагошко-психолошка службе о сарадњи са родитељима и 

посећености родитељских састанака. У сарадњи са одељењским старешинама и 

самоиницијативно заказује састанке са родитељима и законским заступницима ученика. 

Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/старатеље о свим аспектима 

свога рада, резултатима и напредовању њихове деце. Редовни састанци Савета родитеља - 

према Годишњем плану и појединачно упознавање родитеља. Обавештења на сајту и фб 

страници школе и информисање родитеља путем електронске поште. 

Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених ради њихове сарадње са 

родитељима/старатељима. Подстицање и упућивање запослених на семинаре који се 

односе на стицање комуникацијских вештина. Сопственом асертивном и конструктивном 

комуникацијом даје пример колегама.  

Ствара услове да Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне 

односе са органом управљања и стручним органима установе .Рад са Саветом родитеља -

од септембра 2021. године одржана су 2 састанак Савета родитеља. Дневни ред састанка, 

као и закључци, налазе се у записницима о раду и биће дати у Годишњем извештају о раду 

школе за школску 2021/2022. годину, рад са родитељима појединачно. 

У току првог полугодишта одржана су два састанка Школског одбора 14.9. и 10.11. и 

дневни ред и закључци се налазе у записнику у канцеларији директора. 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи  

Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим 

захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе. Рад са Школским 

одбором -од септембра 2021. године одржане су 2  редовне седница Школског одбора -

14.9. и 4.11.  Дневни ред седница, као и закључци, налазе се у записницима о раду и биће 

дати у Годишњем извештају о раду школе за школску 2021/2022. годину, рад у активу 

директора основних и средњих школа . 

Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену резултата постигнућа 

ученика и добробити деце. Представљање Извештаја о раду школе, Анализе успеха и 

владања на крају сваког класификационог периода, Извештај о самовредновању, стручном 

усавршавању и све остале информације везане за активности Школског одбора. 

Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног програма, 

школског програма и годишњег плана рада установе. Руководи израдом Извештаја о раду 

школе, израђује Годишњи план рада школе, врши расподелу послова за израду Школског 

програма.  

У складу са својим овлашћењима омогућује органу управљања да обавља послове 

предвиђене законом. Организовање и присуство свим састанцима Школског одбора 

14.9.2021.године и 4.11.2021. 
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Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним 

колективним уговором и законом .Огласна табла за обавештења синдиката, сарадња са 

председником синдиката и обавештавање  синдикалног повереника да присуствује 

седницама Школског одбора у циљу заступања интереса запослених и транспарентности 

рада Школског одбора као органа управљања установе. 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Одржава конструктивне односе са представницима државне управе и локалне 

самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба установе . Са 

руководиоцем Школске управе Ваљево од септембра одржане су две седнице. Одговорно 

коминицира и у најкраћем року одговара свим захтевима локалне самоуправе и државне 

управе. 

Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се 

укључи у рад установе и да је подржава. Присуствовао свечаном пријему градоначелника 

у Дуњића кући, 30.12.2021. 

Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са стратешким партнерима у 

заједници. Обавио разговоре са привредницима Града Шапца у вези  примене Закона о 

дуалном образовању, Правилником о начину распоређивања ученика за учење кроз рад и 

са Упутством за попуњавање изјаве о намери послодавца за укључивање у дуално 

образовање за школску 2021/2022. годину и то :  PWL FASHION COMPANY Шабац, ID 

MARKER Нови Сад, као и са Графичким центром „Нова” из Шапца, „Галеб метал пак” и 

разговор са власником Радом Веселиновићем и директором за људске ресурсе. Посета 

компанији „Еликсир” и договор о будућој сарадњи са директором Маргаретом Мусић. 

Присуство отварању изложбе „Крвави марш-Јарак“. Сарадња са Центром за стручно 

усавршавање и Министарством одбране и редовно извештавање о обучавању ученика 

средње школе за народну одбрану земље. 

Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба 

локалне заједнице у складу са законском процедуром. Сарађује са локалном заједницом. 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

Води установу тако да буде отворена за партнерство са различитим институцијама 

образовања и васпитања и другим институцијама, на националном, регионалном и 

међународном нивоу. Остварена сарадња са приватним предузећима у циљу обезбеђивања 

што квалитетнијег извођења практичне наставе за ученике наше школе; културним 

установама – Културни центар Шабац ; Народни музеј у Шапцу; Сарадња са фондацијом 

„Хумано срце“;  Канцеларија за младе ; Женски центар; Црвени крст; ТВ Шабац; Архив 

града Шапца; Завод за јавно здравље; Центром за стручно усавршавање; Дом омладине у 

Београду; Еликсир Зорка; Центром за социјални рад; Полицијском управом Шабац ; 

Пословно удружење школа личних услуга и Удружење средњих школа подручја рада 

хемија, неметали, графичарство и подручја рада геологија, рударство и металургија; 

сарадња са организацијама које подржавају реформу средњег стручног образовања у 

Србији – ГИЗ.  

Потписан уговор о дуалном образовању са привредним друштвом „Графички центар 

Нова“ и са привредним друштвом „Графички центар Ђукић“. 

Остварена сарадња са Високом медицинском и пословно-технолошком школом 

струковних студија у Шапцу. У децембру 2021. остварена сарадња са часописом „Мрежа” 

Центра за социјални рад у Шапцу, објављен је чланак наше ученице Бојане Ђурић о 
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утисцима након похађања семинара из хемије у јулу 2021. у Истраживачкој станици 

Петница.  

Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, 

стручним посетама и разменама мишљења и искустава .  

Наша школа се налази у групи 210 школа које су изабране методом случајног избора за 

реализацију пробног ПИСА 2021. истраживања. Ради реализације истраживања за 

школског координатора одређена је Татјана Досковић, а за ИТ-тест администратора 

Слободан Трнинић. 

Наша школа је у децембру 2021. започела међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme. Пројекат спроводе GIZ (Немачка организација 

за међународну сарадњу) и Регионална канцеларија за сарадњу младих (RYCO), а 

заједнички га финансирају Европска унија и немачко Савезно министарство за економску 

сарадњу и развој (BMZ). Пројекат је усредсређен на пружање подршке школама у развоју 

и реализацији размене младих. Програм има за циљ да подржи процесе изградње мира и 

помирења и интеркултуралног учења и дијалога између школа, ученика и њихових 

заједница. Наша школа, односно образовни профил модни кројач, јесте партнер у размени 

са Средњом школом „Горче Петров” из Прилепа, Северна Македонија. Координатор 

пројекта је проф. Драгица Мићић, а у току овог месеца је онлајн тренинг за наставнике и 

упознавање са менторима из RYCO.  

5. Финансијско и административно управљање радом установе 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета 

установе у складу са расположивим и планираним ресурсима. У складу са Законом 

програмира, планира и прати рад рачуноводства. Координира и планира дневни ред 

састанака Школског одбора у вези са финансијским темама (финансијски план, ребаланс 

финансијског плана,  попис имовине, план јавних набавки). 

Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских 

средстава; 

Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и 

наплате. 

 5.2. Управљање материјалним ресурсима  

Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих ресурса; 

Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе, 

тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано;  

Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење образовно- 

васпитног процеса; 

Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса; 

Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и 

обезбеђује њихову ефикасност и законитост. Прати извођење радова у установи који се 

екстерно финансирају;  

Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира 

Утрошена средства:  

Донације – 7680,00 динара – опрема за образовање 

37710.20 динара - разна опрема за образовање из сопствених средстава.  

Из буџетских/општинских средстава 743894,02 за опрему за образовање. 
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За капитално одржавање објеката из буџетских средстава 1780000.00, из донација 

90000,00 из сопствених средстава 11716.92 и из ученичких средстава 300000,00. 

5.3. Управљање административним процесима 

Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама; 

Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 

документације.  Континуирано контролише рад и ажурност администрације. 

Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично 

архивирање, у складу са законом;  

Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их 

надлежним органима установе и шире заједнице.  

6. Обезбеђивање законитости рада установе 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 

односа, финансија и управног поступка. Праћење ING.PRO PROPISI.NET. 

Разуме импликације законских захтева на начин управљања и руковођења установом;  

Пошто је законом прописана обавеза од стране органа РС доношења плана интегрита 

наша школа је приступила новој фази израде плана интегритета и у децембру је именован 

координатор и радна група који су извршили тестирање већине запослених у школи. 

Уме да користи стратешке документе који се односе на образовање и правце развоја 

образовања у Републици Србији. У свом свакодневном раду ослања се на стратешка 

документа и законски оквир. 

 6.2. Израда општих аката и документације установе 

Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и документације. 

Два пута недељно одржавање кратких информативних састанака са правном службом, 

секретаром  школе, ради контроле нових прописа и усклађености општих аката школе са 

изменама законског оквира. 

Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и 

јасни онима којима су намењени. Пре усвајања сви акти школе дати на разматрање 

релевантним актерима у школи (Школски одбор, Савет родитеља). 

Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду доступни онима којима 

су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом. Сви акти су окачени 

на сајту школе и у штампаној верзији доступни запосленима у школи. 

 6.3. Примена општих аката и документације установе 

Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена 

документација. Континуираном разменом информација са члановима Педагошког 

колегијума, одељењским старешинама и стручним службама, и периодичним контролама, 

води рачуна о поштовању општих аката и документацији установе.  

Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђује планове за 

унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере. На 

седницама Педагошког колегијума даје повратну информацију, сугестије председницима 

већа и актива, као и координаторима тимова о раду у претходном периоду и планира даље 

активности. 

                              

 

 

                                                                                     



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

88 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ 

за период од 24. 1. 2022. до 31. 8. 2022.године 

 
Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

1.1. Развој културе учења 

Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим 

потребама ученика.  Реновирана библиотека, купљени нови инструменти за лабораторију 

и апарати за графичарску радионицу, као и за фризерски салон. Званично приступљено 

платформи Гугл учионица. Уз фб страницу школе отворена и инстаграм страница ради 

информисања ученика. Реконструисан информатички кабинет, донација Министарства 

просвете. 

 Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно 

усавршава.  

Учествовао  18.10.2021. у организацији Службе за дуално образовање и образовне 

политике и ПКС на секторском састанку „Дуално образовање – да знам шта радим“. 

Учешће на припремном састанку за спровођење пилотирања државне матуре „Пројекат 

државна матура“, 15.12.2021. Учешће на онлајн стручном скупу „Са стручњацима на вези 

2- безбедно током пандемије“. 

Учешће на завршној конференцији одржаној у Београду „Јачање компетенција директора 

за ефикасно осигурање квалитета кроз успешно управљање променама у средњим 

стручним школама“ у организацији ОЕАД-а, 20.10.2021, као и Развијање компетенција 

директора у циљу осигурања квалитета рада ОВ и ВО установа, од 11. до 13. маја 2022. 

Завршена и обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2022 истраживања, у март 

2022. Завршена и обука у јуну за уанпређивање самовредновања у школи.  

Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и 

проширивање искустава. Прати остваривање Акционог плана унапређења квалитета рада 

школе као одговор на спољашње вредновање рада школе из  октобра 2017. године, 

Развојног плана установе, јавно похваљује иницијативе и успехе колега и ученика кроз 

књигу обавештења, радни састанци са колегама који аплицирају за пројекте у заједници и 

стручно напредују. Подржао наставнице и ђаке у међународном пројекту Супершколе, 

Регионалне канцеларије за сарадњу младих са територије Западног Балкана. Рађено на 

популаризацији ПИСА тестирања (дељени штампани приручници за ово тестирање, 

мотивисао наставнике да на часовима редовне наставе што више укључе тип задатака 

карактеристичних за ПИСА тестирање и за развој критичког мишљења. 

Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате 

свој напредак , ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и 

доношењу одлука. Остварена сарадња са Ученичким парламентом-захтеви у вези 

обнављања табли, намештаја од стране ученика испуњени. Обавештава Ученички 

парламент о свом раду, самовредновању рада школе, хуманитарним акцијама на нивоу 

локалне заједнице. Подршка представницима Ученичког парламента да се наставе 

радионице Безбедносна култура у свету младих, за коју су прошли обуку од стране Завода 

за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Асоцијацијом Дуга и 

мисијом OEBS – а у Србији (ученица Бојана Ђурић одржала у првом полугодишту 

радионице у 3-1, 3-2 и 3-3 одељењу). Подршка ученицима у новогодишњем кићењу јелке у 

просторијама школе, као и подршка у сарадњи Ученичког парламента са Хуманим срцем 

из Шапца у виду одељењских донација новогодишњих пакетића хуманитарној 
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организацији. Активно промовише успехе ученика у школи и ван ње, и мотивише их да 

учествују на такмичењима и пројектима у школи и заједници. 

Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници. На 

сајту школе направљена је база примера добре праксе, која садржи припреме за час, 

презентације, примере тестова, линкове ка блоговима наставника, као и линкове ка 

часовима, које су снимиле наше колеге из образовног профила модни кројач за РТС 

Планету. Подржао учешће школе у промоцији Међупредметне компетенције Одговоран 

однос према здрављу и родно заснованом образовању у септембру. 23 наставника су 

одржала минимум једну активност/час посвећен овом програму. Подржао Дан отворених 

врата у мају 2022. год. У интерактивној промоцији наших образовних профила 

учествовало 18 наставника наше школе. Промоција одржана у дворишту школе, уз 

подршку школског бенда и колега из основних школа, који су се одазвали на наш позив да 

заједно са осмацима присуствују необичним експериментима, ревији фризура, модној 

ревији, резултатима секција и школским пројектима.  

 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и 

поштовање права ученика. Обезбедио услове да све епидемиолошке мере буду 

спроведене у складу са Стручним упутствима. Организовање дежурстава наставника у 

време када немају наставу. Контролисање и активно учешће у раду Тима за заштиту 

ученика, подржавање превентивних активности, радионица за борбу против насиља, 

стална сарадња са педагошко-психолошком службом и одељењским старешинама. 

Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици заштићени од 

насиља, злостављања и дискриминације. Организовао рад Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и направио план дежурстава 

наставника. У циљу превенције насиља и ове године психолог школе организује 

вршњачке радионице  на пројекту Безбедносна култура у свету младих, коју организује 

онлајн Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Асоцијацијом 

Дуга и мисијом OEBS – а у Србији (у првом полугодишту одржане три радионице). 

Психолог школе направио упутство за одељењске старешине за почетак школске године 

са информацијама за ученике и родитеље на ову тему (врсте, нивои насиља, правила 

понашања и одговорности, задужења Тима за заштиту, платформа Чувам те и сл.) 

Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским правима и 

правима деце. 31.8.2021. године на Наставничком већу одељењским старешинама указано 

на потребу да на часовима одељењских заједница упознају ученике са Правилником о 

правима, обавезама и одговорностима ученика, али и са Стручним упутством о 

епидемиолошким мерама за време трајања наставе. Међународна Конвенција о правима 

детета истакнута је у свакој учионици и доступна  ученицима .  

Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима . 

Уз редовне хигијенске мере уведене су и ванредне епидемиолошке мере у складу са 

препорукама, а лице задужено за контролу мера је на свакодневном нивоу пратило 

поштовање мера и недељно извештавало Школску управу. Организовао поделу 

бесплатних маски ученицима, као и акцију да свако одељење има своју кутију маски, која 

стоји код секретара школе и одакле по потреби могу узети маску с циљем очувања 

здравља и развоја одговорног понашања. 
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1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања у Републици 

Србији. На седници  Наставничког већа дана 31.8.2021. године,  наставници упознати са  

планом комбиноване наставе, по ком ће се радити ове школске године, и новинама у 

законском оквиру. Наставничком већу представљен је Извештај о самовредновању. Прати 

измене и допуне законског оквира и све актере у школи обавештава о истим, а у складу с 

њима планира развој школе. Активно учествовао и надгледао израду новог школског 

програма за перод од 2022. до 2026. Упознао Наставничко веће са свим релевантним 

изменама правилника и законског оквира и упознао Наставничко  веће са најважнијим 

ставкама важним са наш тип школе са Стратегијом образовања до 2030.  

Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе савремене 

методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном 

процесу. Подржао сваког наставника који је отишао корак даље у планирању и 

организовању онлајн наставе. Информише наставнике о обукама и обезбеђује 

инструктивну помоћ за коришћење рефрактометра, полариметра, кондуктометра, UV и 

VIS спектрофотометра и мотивише наставнике да новине примењују у настави. Подржао 

наставницу која је конкурисала за напредовање у звању да јој се комплетна настава 

организује у мултимедијланој учионици. Подржао пп-службу у намери да наставницима 

пружи детаљан списак отворених образовних ресурса и идеја за дигитални час (предмети 

или ЧОС) за ученике који су на онлајн настави.  

Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају 

сопствене вештине учења. Дискусија са наставницима након посете часу. 

У свом инструктивном раду са предметним наставницима преноси своја знања и искуства 

како би унапредили свој рад на часу методички, нарочито у области учења ученика како 

ефикасније да уче. 

У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује да настава и 

ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања 

и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота. Обезбеђује услове за 

учешће ученика на спортским такмичењима на локалном нивоу, као и реализовање 

Предузетничке секције. На основу истраживања интересовања ученика од стране 

педагошко-психолошке службе урађен анекс школског програма и у годишњи план школе 

ушле три нове секције: библиотечка, кројачка и планинарска. Кројачка секција сашила 

моделе за модну ревију поводом отварања библиотеке 3.12.2021, када је и музичка секција 

организовала концерт групе ученика који свирају инструменте и певају заједно са 

наставницима. Наставница Тања Павловић ученике 3-5, модни кројач, водила на учешће у 

Зимски камп у ОШ „Лаза Лазаревић”, где је другог дана и наставница Весна Саватић 

одржала радионицу „Хемија у боји”. Наставнице Тања Павловић и Дијана Кнежевић 

радионицом квилинговање и Весна Саватић радионицом Хемија у боји са ученицима наше 

школе учествовали у Ноћи истраживача у Центру за стручно усавршавање у Шапцу, у 

септембру 2021. Остварена сарадња наших наставника и ученика из подручја рада 

текстилство и кожарство са ОШ „Лаза Лазаревић” из Шапца, сви су заједно учествовали у 

шивењу костима за промотивни филм основне школе. Пружио подршку и помоћ 

професоркама током организовања активности пројекта ученичке размене: сарадња са 

градоначелником, Канцеларијом за младе града Шапца, Туристичком организацијом,  

хуманитарном организацијом „Хумано срце”. Пружио подршку током организовања и 

реализације Дана отворених врата школе и промоцији образовних профила.  
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Школа учествовала у обележавању Дана детета на Липовим водама, на Церу, 21. јуна 

2022. у организацији наше планинарске секције и Планинарско – смучарског друштва Цер.  

Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и 

евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења. 

Планирање, извештавање и евиденција сопственог рада кроз портфолио и друге обрасце. 

Евиденција и анализа посета часовима, као и дискусија након посете; праћење рада 

наставника у Гугл учионицама кроз прикључивање платформи путем посебног мејла за 

сваку учионицу.  

Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара услове за уважавање 

њихове различитости; Ствара климу и услове за прихватање и уважавање 

специфичности и различитости ученика и промовисање толеранције. Обезбеђује рад 

Тима за инклузивно образовање, надгледа рад одељењских већа, указивање на 

недискриминаторно понашање и потребу поштовања правилника којима се уређује 

уважавање свих ученика.  

Разуме потребе различитих ученика (талентованих и надарених, оних са сметњама у 

развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље 

услове за учење и развој сваког ученика. Образовање Тима за превенцију осипања  и 

подршку ученицима и праћење рада овог Тима. Обезбеђивање штампаног материјала за 

ученике који нису имали услове за праћење наставе на даљину; сарадња са Хуманим 

срцем. Подршка ученицима приликом аплицирања за стипендије. 

Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду 

препознате и на основу њих израђени индивидуални образовни планови. Организује и 

надгледа рад Тима за инклузивно образовање. Индивидуални образовни планови (шест 

ученика се школују по ИОП-у 2) донети на седници Педагошког колегијума 9.новембра 

2021. Израда образаца за индивидуалне планова подршке за све недовољне и неоцењене 

ученике на крају првог и другог класификационог периода. Дато и упутство за оцењивање 

ђака по ИОП-2. 

Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним знањима и 

искуствима ученика и уважавати разноликост средине из које они долазе. Организовање 

и надгледање реализације иницијалног тестирања из предмета у првом  разреду. Подршка 

и праћење приликом реализација Индивидуалних планова подршке ученицима са 

недовољним успехом током другог полугодишта. 

 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом 

у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика. Обезбеђује да сви 

наставници имају своје педагошке свеске, стиче увид у Анализу успеха и дисциплине на 

крају 1. тромесечја и на крају 1. и 2. полугодишта и на основу тога планира даље кораке и 

мере. 

Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања 

који су у функцији даљег учења ученика. Индивидуални разговори са наставницима, 

присуство састанцима Тима за самовредновање. Наглашена важност формативног 

оцењивања, затим коришћење анкете на крају часа као вид евалуације часа, похваљује 
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наставнике који то редовно обављају. Мотивише наставнике да прегледају и воде редовно 

своју педагошку документацију. 

Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за 

праћење постигнућа и напредовања ученика. Остваривање увида у педагошке свеске 

предметних наставника - указивање на потребу да их сви поседују. Посета часовима. 

Анализа успеха и дисциплине од стране педагошко-психолошке службе на 

класификационим периодима и препоруке за напредовање. Дато упутство предметним 

наставницима како да воде записе о ученичким актвиностима у ес дневнику, и за влдање, 

али и за напредовање. Наглашена важност овог канала комуникације између школе и 

родитеља (ес дневник и активности). 

Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа. Похваљује спортске и све 

друге награде у Књизи обавештења, али и на школском сајту. Пружио подршку 

наставницима и ђацима из подручја рада текстилство и кожарство, учесницима 26. 

републичког такмичења текстилних и кожарских школа Републике Србије у Руми, од 19. 

до 21. маја 2022. Пружио подршку ђаку прве године, Јелени Кнежевић, ученици 

образовног профила техничар за заштиту животне средине, за учешће на 25. републичком 

такмичењу средњих школа из области Општа и неорганска хемија. Ученичка компанија 

учествовала на Регионалном такмичењу, онлајн, 14. априла (две ученице другог пет). 
 2. Планирање, организовање и контролa рада установе 

2.1. Планирање рада установе 

Организује и оперативно спроводи доношење планова установе: организује процес 

планирања и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду 

планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том 

израдом. Планирање и организовање рада школе за школску 2021/2022. годину под 

епидемиолошким условима, планирање и израда  распореда часова и вежби за две групе 

из одељења, распореда дежурства, планирање блок наставе за све образовне профиле и за 

сва одељења, израда глобалног и оперативног плана  рада директора, израда Годишњег 

плана рада за школску 2021/2022. годину, планирање личног стручног усавршавања, као и 

стручног усавршавања наставника, планирање коришћења учионица и кабинета, 

лабораторија и салона за наредну школску годину.  

Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује изворе информација потребне 

за планирање и стара се да информације буду тачне и благовремене . Организује сарадњу 

са свим стручним и саветодавним органима у школи. 

Упућује планове установе органу који их доноси . Усвојен Школски програм за наредне 

четири године у јуну 2022. 

 

 2.2. Организација установе 

Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, 

образује стручна тела и тимове и организационе јединице. У Годишњем плану рада 

школе за школску 2021/2022. годину утврђено је ко су председници и чланови актива, 

стручних већа, као и координатори и састав тимова  и побројани су тимови : Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Тим за 

самовредновање рада школе ;  Тим за каријерно вођење и саветовање и промоцију школе ; 

Тим за инклузивно образовање ученика ; Тим за професионални развој ; Тим за 

превенцију, осипање и подршку ученицима;  Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво. Стручна већа : 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности и страних језика; 
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општеобразовних предмета, хемијско-технолошке групе предмета,личних услуга и 

Стручно веће за текстилство и кожарство. Активи : Актив за развој школског програма и 

Актив за развојно планирање.  

Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, 

посебно са описом свог радног места. Поставља јасне захтеве запосленима у вези са 

њиховим радним задацима и компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те 

задатке. Сви запослени добили решења о  задужењу  у оквиру 40 -часовне радне недеље за 

школску 2021/2022. годину, где су им јасно истакнута задужења за ту школску годину, 

почев од 1.9.2021. године. 

Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима. Утврђивање 

недељне и годишње норме наставника у складу са законским одредбама и са Правилником 

о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних 

сарадника у средњој школи "Службени гласник РС- Просветни гласник" број 15/2019;  

Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих 

јединица послове, задатке и обавезе за њихово извршење.Присуствује састанцима и 

учествује у изради планова рада стручних органа и тимова. 

Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у 

установи . Припрема и председава седницама  Наставничког већа (од јануара 2022. године 

одржано је пет редовних седница). Дневни ред свих седница, као и закључци, налазе се у 

записницима о раду наставничких већа и биће у Годишњем извештају о раду школе за 

школску 2021/2022. годину. 

Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и организационих 

јединица и запослених . Рад са стручним већима - од јануара 2022. године одржано је 16 

састанака; рад са стручним активима - од јануара 2022. године одржана су 2 састанка 

Актива за развојно планирање  и 4 састанка Актива за Развој школског програма; рад са 

Педагошким колегијумом - од јануара 2022. године одржане су  две седнице Педагошког 

колегијума; рад са тимовима - од јануара 2022. године одржано је 6 састанака Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 2 састанка 

Тима за инклузију, 5 састанака Тима за самовредновање, 2 састанка Тима за 

професионални развој;  2 састанка Тима за каријерно вођење и промоцију школе; 5 

састанака Тима за  превенцију осипања и подршку ученицима ; 1 састанак Тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништво ; 3 састанка Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе ; рад са одељењским већима - сва одељењска већа одржана су 

према распореду у Годишњем плану рада школе за 2021/2022. годину –седам  седница.   

 

 2.3. Контрола рада установе  

Примењује различите методе контроле рада установе, њених организационих јединица и 

запослених. Инсистира на вођењу записника у писаној форми које периодично прегледа, 

учествује на састанцима тимова и актива.  

Организује и оперативно спроводи контролу рада установе: организује процес праћења, 

извештавања и анализе резултата и додељује задатке запосленима у том процесу, 

иницира и надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује поштовање рокова у 

изради извештаја и анализа. Од претходне школске године тражи писање полугодишњих 

извештаја председника актива и стручних већа, као и координатора тимова у електронској 

форми, као и завођење и одређивање деловодног броја записника са састанка тимова за 

инклузију и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 
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евидентирање потписом присутних чланова тимова. Од краја наставе у јуну школа се 

припремала за прелазак на једносменски рад од септембра 2022.  

Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе информација потребне 

за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене. Увид у електронски 

дневник (директор, стручни сарадник и координатори). Одређивање кординатора 

задужених за унос података у ЈИСП.  

Непосредно прати и заједно са запосленима анализира остварене резултате установе, 

анализира рад установе, њених јединица и запослених;предузима корективне мере када 

остварени резултати установе, њених јединица и појединачни резултати запослених 

одступају од планираних. Формирање Педагошког колегијума и свих актива и тимова, као 

и планирање њиховог рада, разматрање и усвајање предлога за побољшање рада школе.  

Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе и 

предузетим корективним мерама. Рад са Педагошким колегијумом, Наставничким већем, 

Саветом родитеља, Школским одбором, педагошко-психолошком службом, Општинским 

саветом родитеља. 

 

 

2.4. Управљање информационим системом установе 

 

Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним 

питањима живота и рада установе . Одржавање седница Наставничког и одељењских 

већа, Књига обавештења, огласна табла, сајт школе, мејлови. 

Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог система за управљање 

(ИСУ): набавку потребне опреме и програма, организује рад новог  информационог 

система  Доситеј и његово коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом. 

Праћење и евидентирање података за ЈИСП током целе школске године. Припрема за 

усаглашавање ЈИСП-а са системом за обрачун плата ИСКРА. 

Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом 

технологијом. Школски координатори врше обуку свих нових чланова колектива ради 

уноса података у електронски дневник. Обезбеђена обука за коришћење Гугл учионице од 

стране наставника информатика у просторијама школе за нове наставнике. 

 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

Примењује савремене методе управљања квалитетом.  Примена знања и вештина 

стечених похађањем семинара Обука запослених за примену стандарда и самовредновање 

рада установа у основном и средњем образовању. 

Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре 

управљања квалитетом и потребне документације, распоређује задатке запосленима у 

процесу управљања квалитетом и стара се да их они спроводе. Надгледа спровођење 

Акционог плана израђеног након спољашњег вредновања квалитета рада школе у марту 

2017. године. Надзире и руководи Тимом за квалитет рада установе. Учествује у новој 

фази израде плана интегритета установе. Наставничко веће упознато са важношћу учешћа 

плана интегритета.  

Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за 

унапређивање квалитета рада установе .Образовао Тим за самовредновање и стара се да 
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његови резултати буду доступни свим запосленима кроз представљање резултата 

самовредновања на Наставничком већу. Образовао радну групу за израду плана 

интегритета.  

Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и анализира успешност ученика 

на завршним, односно матурским испитима ради планирања унапређивања рада школе. У 

сарадњи са педагошко-психолошком службом и комисијом за матурске и завршне испите 

прати резултате које ученици постижу, а у Развојном плану учествује у изради мера за 

побољшање успеха ученика на матурским и завршним испитима. 

Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада установе и 

стара се да се резултати тог вредновања користе за унапређење рада установе. 

Руководи примену Акционог плана унапређења квалитета рада установе као одговор на 

екстерно евалуирање рада школе у марту 2017. Прати упутства и сарађује са инспектором 

Градске управе града Шапца у редовном инспекцијском надзору о припремљености 

установе за рад у текућој школској години. Вредновање рада и посета просветног 

саветника Ђоке Петровића у мају 2022. ради стицања звања и напредовања у звању проф. 

српског језика и књижевности, Сање Рајчевић. 
 

 3. Праћење и унапређивање рада запослених 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за 

реализацију плана људских ресурса. Сви запослени у септембру добили решења о 

задужењу за школску 2021/22. годину, а у Годишњем плану приказана задужења 

наставног и ненаставног особља. 

Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим 

компетенцијама одговарају захтевима посла ,а имају статус нестручног лица . То су: и 

Татјана Досковић, по образовању дипл. инж. електротехнике, која због непостојања 

наставника математике, предаје тај наставни предмет , са 100 % радног времена, на 

одређено време сходно законским одредбама и Наташа Достанић, наставника технолошке 

групе предмета, која због непостојања наставника математике, предаје тај наставни 

предмет, са 45%, почев од 1.9.2021. 

( на Листи нема технолошких вишкова за наставу математике, као ни на Листи са непуном 

нормом при Школској управи Ваљево ) 

Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос,  спровођење законске 

процедуре при пријему нових радника у радни однос путем преузимања  и расписивање 

конкурса за боловања дужа од 60 дана. У радни однос на одређено време примљени су  

следећи запослени :  

Зоран Димитријевић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, са непуним радним 

временом  20 % на одређено време од 1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022. За 

његовим радним анагажовањем у 2022/2023. не постоји више потреба. 

 

Славица Комненић са непуним радним временом 60% на неодређено, а 40% на одређено 

од чега 15% библиотека – стручни сарадникод 1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Славишу Томанића, наставника верске наставе, са непуном нормом, 65% почев од 

1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022. За његовим радним анагажовањем у 2022/2023. 

не постоји више потреба. 

Слободан Трнинић, дипломирани економиста, 18. 2. примљен на неодређено са пуним 

радним временом.  
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Бобана Милетића, економски техничар, са пуним радним временом, 100% од 1.9.2021. 

Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Весну Срндаљчевић, помоћна радница, са пуним радним временом-замена боловање, 

100% од 1.9.2021.  

Живојка Радојчић Божовић, наставник практичне наставе- модни кројач, са пуним радним 

временом 100% , на одређено време од 1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Весна Саватић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, са пуним радним 

временом од 100%, на одређено време . Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Катарина Арсеновић, педагог, 20% на одређено време. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Весна Ерцеговчевић Мандић 75% замена запослене на породиљском боловању и 10% 

слободно. Престао радни однос 31. 8. 2022. За њеним радним анагажовањем у 2022/2023. 

не постоји више потреба. 

Катарина Свинарчук, 22% одређено наставник ликовне културе. Престао радни однос 31. 

8. 2022.  

Татјана Павловић, 27% одређено наставник ликовне културе. Престао радни однос 31. 8. 

2022.  

Сњежана Јовановић, стручни сарадник психолог, 80% неодређено, 10% одређено 

наставник психологије комуникације. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Марија Павловић, 20% неодређено, 40% одређено (од чега библиотека-стручни сарадник 

20%). Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Дијана Кнежевић, наставник текстилне групе предмета, на одређено 100% слободно. 

Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Данијела Ковачевић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 100%. Престао 

радни однос 31. 8. 2022.  

Драгица Мићић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 105%. Престао радни 

однос 31. 8. 2022.  

Радмила Гавриловић, наставник практичне наставе текстилство, одређено 70%. Престао 

радни однос 31. 8. 2022. За њеним радним анагажовањем у 2022/2023. не постоји више 

потреба. 

Иван Стевановић, наставник физичког васпитања, одређено 10%. Престао радни однос 31. 

8. 2022. За његовим радним анагажовањем у 2022/2023. не постоји више потреба. 

Марина Зечевић, помоћни наставник за текстилство,  одређено 88%. Престао радни однос 

31. 8. 2022.  

Јелена Радосављевић, наставник практичне наставе личне услуге, одређено 90%. Престао 

радни однос 31. 8. 2022.  

Нећак Драган, помоћни наставник у лабораторији, одређено 100%. Престао радни однос 

31. 8. 2022.  

Слађана Божић, 20% неодређено географија и 15% стручни сарадник библиотека на 

одређено од 1.9.2021. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Драган Аћимовић, неодређено социологија и устав 35%, и одређено грађанско васпитање 

35%. Престао радни однос 31. 8. 2022.  

Јамини Дражић запосленој на неодређено  време на 60% радног времена престао радни 

однос због одласка у инвалидску пензију. 

Мирјани Раденковић запосленој на неодређено  време на 100% радног времена престао 

радни однос због одласка у старосну пензију. 
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Расписан конкурс по одобрењу владе за пету фазу и добијена сагласност радне подгрупе 

ШУ Ваљево за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене 

послове са пуним радним временом и за наставника математике са пуним радним 

временом. На конкурс за наставника математике са пуним радним временом нико се није 

пријавио, а на радно место дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене 

послове са пуним радним временом примљен је Слободан Трнинић.  

 

Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно 

прилагођавање радној средини.  

Предметни наставници технолошке групе предмета Весна Саватић и Снежана Савић 

одржале час и савладале програм увођења наставника у посао и послат захтев за полагање 

испита за лиценцу. Снежана Савић положила испит за лиценцу. 

Наставници практичне наставе у текстилству Драгици Мићић одређен ментор Живојка 

Радојчић Божовић, а наставници текстилне групе предмета Дијани Кнежевић ментор Саво 

Видаковић. 

 

3.2. Професионални развој запослених  

Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 

високим професионалним стандардима и подржава континуирани професионални развој. 

Именован координатор за професионални развој запослених који остварује сарадњу са 

Центром за стручно усавршавање Шабац, иницира присуство својих запослених на 

семинарима, подстиче наставнике да на основу процене својих компетенција направе 

одабир семинара на састанцима стручних већа. Професорка Сања Рајчевић стекла звање 

педагошки саветник у мају 2022. након посете и извештаја просветног саветника Школске 

управе Ваљево, Ђоке Петровића.  

Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана 

професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања. Сви наставници су 

били дужни да у септембру предају Лични план професионалног развоја за школску 

2021/2022, а на стручним већима изабрани релевантни семинари са листе. 

Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом стручног 

усавршавања и могућностима установе. Остварена је сарадња са Центром за стручно 

усавршавање Шабац. У сарадњи са Тимом за професионални развој директор контролише 

листу пријављених наставника у складу са планом стручног усавршавања, као и у складу 

са циљним групама и неопходним компетенцијама. Подстиче наставнике да похађају што 

више онлајн семинара. Поводом пројекта Државне матуре испраћени сви релевантни 

онлајн семинари и обуке у просторијама школе.  

 

3.3. Унапређивање међуљудских односа  

Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних 

стандарда. Комуницирајући са колегама на асертиван начин даје пример конструктивног 

решавања проблема. Негује тимски дух и обезбеђује наставницима конструктивно радно 

окружење. 

Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример запосленима у установи и развија 

ауторитет заснован на поверењу и поштовању. С поштовањем уважава све критике 
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упућене на његов рад и функционисање школе. Својим одговорним односом према 

радним обавезама унутар школе и ван ње даје пример свим запосленима. 

Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад. Иницира и мотивише 

дружење чланова колектива и ван радног времена. Мења састав тимова периодично. 

Обезбеђује информисање колектива о свим неформалним активностима међу 

запосленима. Организовао дружење и заједничку вечеру са учесницима пројекта 

Супершколе у априлу 2022. (за све наставнике и чланове школског бенда, вршњачког 

едукатора, представнике Савета родитеља и Школског одбора, односно све оне који су 

допринели да се пројекат ученичке размене успешно изведе). У наградном излету у јуну 

2022. са 35 награђених ђака учествовало и 8 наставника (посета музејима у Београду). 

Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда. 

Похваљује све колеге који показују мотивацију за личним усавршавањем и напредовањем, 

и где год је могуће, директор обезбеђује материјалне или људске ресурсе у циљу стручног 

усавршавања запослених и активно праћење релевантних интернет страница-ЗУОВ и сл. 

неопходних за напредовање запослених.  

Показује поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног 

образовно- васпитног рада и побољшање учинка. Континуирано инсистирање у 

хоризонталном учењу међу запосленима. Збирка примера добре праксе на сајту школе и 

промоција активности наставника и ученика на друштвеним мрежама. Подршка током 

ученичке размене и гостовања ђака из Прилепа,  Северна Македонија, у априлу 2022. 

Подршка током свих активности током организовања припрема за одлазак у марту 2022. 

на ученичку размену 12 ђака и две професорке, координаторки пројекта, али и подршка 

током активности у Шапцу, у другом делу пројекта. Нарочито исказана подршка током 

изложбе завршних ђачких радова у Канцеларији за младе у Шапцу, април 2022.  

Комуницира са запосленима јасно и конструктивно, непосредна сарадња и разговор са 

запосленима, ученицима и родитељима о свим активностима и ситуацијама које су 

настајале у раду школе; својим одговорним понашањем давао пример запосленима. Јасно 

и аргументовано врши поделу послова и похваљује иницијативу код запослених, ученика 

и родитеља. 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом 

рада и потребама установе. Посетио 15 часова у току школске године. 

Користи различите начине за мотивисање запослених. Препознаје квалитетан рад 

запослених и користи различите облике награђивања, у складу са законом и општим 

правним актима. Похвале на Наставничком већу. Окачио најквалитетније примере добре 

праксе на сајт школе, часове колегиница које су снимале часове за РТС Планету, као и 

линкове ка блоговима колегиница да би подржао њихову иницијативу и залагање. 

 
4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм 

заједницом 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради на њиховом активном 

укључивању ради учења и развоја детета .Организовање и присуство састанцима Савета 

родитеља, подстицање одељењских старешина да редовно заказују родитељске састанке, 

све контакте са родитељима инсистирао да се уписују у електронски дневник. Планира 

даље мере на основу анализе педагошко-психолошка службе о сарадњи са родитељима и 

посећености родитељских састанака. У сарадњи са одељењским старешинама и 
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самоиницијативно заказује састанке са родитељима и законским заступницима ученика. 

Одржан посебан родитељски састанак у марту 2022. пред одлазак ђака друге и треће 

године на ученичку размену у Северну Македонију уз присуство директора. 

Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/старатеље о свим аспектима 

свога рада, резултатима и напредовању њихове деце. Редовни састанци Савета родитеља - 

према Годишњем плану и појединачно упознавање родитеља. Обавештења на сајту и фб 

страници школе и информисање родитеља путем електронске поште. 

Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених ради њихове сарадње са 

родитељима/старатељима. Подстицање и упућивање запослених на семинаре који се 

односе на стицање комуникацијских вештина. Сопственом асертивном и конструктивном 

комуникацијом даје пример колегама.  

Ствара услове да Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне 

односе са органом управљања и стручним органима установе .Рад са Саветом родитеља -

од јануара 2022. године одржана су 3 састанак Савета родитеља. Дневни ред састанка, као 

и закључци, налазе се у записницима о раду и биће дати у Годишњем извештају о раду 

школе за школску 2021/2022. годину, рад са родитељима појединачно. 

У току другог полугодишта одржано је шест састанака Школског одбора. Дневни ред и 

закључци налазе се у записнику са седницаШколског одбора. 

 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи  

Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим 

захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе. Рад са Школским 

одбором -од јануара 2022. одржано је шест састанака редовних седница Школског одбора. 

Дневни ред седница, као и закључци, налазе се у записницима о раду и биће дати у 

Годишњем извештају о раду школе за школску 2021/2022. годину, рад у активу директора 

основних и средњих школа . 

Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену резултата постигнућа 

ученика и добробити деце. Представљање Извештаја о раду школе, Анализе успеха и 

владања на крају сваког класификационог периода, Извештај о самовредновању, стручном 

усавршавању и све остале информације везане за активности Школског одбора. 

Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног програма, 

школског програма и годишњег плана рада установе. Руководи израдом Извештаја о раду 

школе, израђује Годишњи план рада школе, врши расподелу послова за израду Школског 

програма.  

У складу са својим овлашћењима омогућује органу управљања да обавља послове 

предвиђене законом. Организовање и присуство свим састанцима Школског одбора. 

Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним 

колективним уговором и законом .Огласна табла за обавештења синдиката, сарадња са 

председником синдиката и обавештавање  синдикалног повереника да присуствује 

седницама Школског одбора у циљу заступања интереса запослених и транспарентности 

рада Школског одбора као органа управљања установе. 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Одржава конструктивне односе са представницима државне управе и локалне 

самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба установе . Са 

руководиоцем Школске управе Ваљево од јануара одржане су две седнице. Одговорно 
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коминицира и у најкраћем року одговара свим захтевима локалне самоуправе и државне 

управе. 

Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се 

укључи у рад установе и да је подржава. Присуствовао свечаном пријему градоначелника 

у Дуњића кући, 30.12.2021. Присуство са свим учесницима пројекта Супершколе у априлу 

2022. на свечаном пријему код градоначелника у Дуњића кући. Присуство обележавању 

Дана града Шапца. Присуство додели Видовданских награда одличним ђацима у јуну 

2022. 

Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са стратешким партнерима у 

заједници. Обавио разговоре са привредницима Града Шапца у вези  примене Закона о 

дуалном образовању, Правилником о начину распоређивања ученика за учење кроз рад и 

са Упутством за попуњавање изјаве о намери послодавца за укључивање у дуално 

образовање за школску 2021/2022. годину и то :  PWL FASHION COMPANY Шабац, ID 

MARKER Нови Сад, као и са Графичким центром „Нова” из Шапца, „Галеб метал пак” и 

разговор са власником Радом Веселиновићем и директором за људске ресурсе. Посета 

компанији Еликсир, организована на позив представника Еликсир Зорке, одржана 

20.12.2021. Тема - посвећеност, циљеви и реализација Еликсир Зорке на пољу заштите 

животне средине. Потписан Протокол за унапређење сарадње и развој интегративне 

социјалне заштите намењен женама жртвама породичног и партнерског насиља и 

превенцији дечјих бракова у локалној заједници, подржан од стране Савеза удружења 

Рома Западне Србије. Присуствовао смотри ученичких задруга Србије у Средњој школи 

Коцељева. Присуство отварању изложбе „Крвави марш-Јарак“. Сарадња са Центром за 

стручно усавршавање и Министарством одбране и редовно извештавање о обучавању 

ученика средње школе за народну одбрану земље. Агенција за безбедност у саобраћају 

Републике Србије – омогућио присуство наших матураната, тема Безбедност у саобраћају.  

Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба 

локалне заједнице у складу са законском процедуром. Сарађује са локалном заједницом. У 

школској кројачници омогућио ђацима и наставницима стручних предмета шивење 

костима за потребе промотивног филма Основне школе „Лаза К. Лазаревић”. Окружно 

такмичење из биологије одржано је у просторијама школе 27. априла 2022.  

 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

Води установу тако да буде отворена за партнерство са различитим институцијама 

образовања и васпитања и другим институцијама, на националном, регионалном и 

међународном нивоу. Остварена сарадња са приватним предузећима у циљу обезбеђивања 

што квалитетнијег извођења практичне наставе за ученике наше школе; културним 

установама – Културни центар Шабац ; Народни музеј у Шапцу; Музеј шабачких Јевреја; 

Туристичка организација града Шапца; Градска управа града Шапца; Сарадња са 

фондацијом „Хумано срце“;  Канцеларија за младе ; Женски центар; Црвени крст; ТВ 

Шабац и К телевизија; Архив града Шапца; Завод за јавно здравље; Центром за стручно 

усавршавање; Еликсир Зорка; Центром за социјални рад; Полицијском управом Шабац ; 

Пословно удружење школа личних услуга, Пословно удружење текстилних и кожарских 

школа и Удружење средњих школа подручја рада хемија, неметали, графичарство и 

подручја рада геологија, рударство и металургија; сарадња са организацијама које 

подржавају реформу средњег стручног образовања у Србији – ГИЗ.  
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Потписан уговор о дуалном образовању са привредним друштвом „Графички центар 

Нова“ и са привредним друштвом „Графички центар Ђукић“. 

Остварена сарадња са Високом медицинском и пословно-технолошком школом 

струковних студија у Шапцу. У децембру 2021. остварена сарадња са часописом „Мрежа” 

Центра за социјални рад у Шапцу, објављен је чланак наше ученице Бојане Ђурић о 

утисцима након похађања семинара из хемије у јулу 2021. у Истраживачкој станици 

Петница.  

 

Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, 

стручним посетама и разменама мишљења и искустава .  

Наша школа се налази у групи 210 школа које су изабране методом случајног избора за 

реализацију пробног ПИСА 2021. истраживања. Ради реализације истраживања за 

школског координатора одређена је Татјана Досковић, а за ИТ-тест администратора 

Слободан Трнинић. Тестирање обављено од 8. до 10. марта. Укупно 40 ђака прве године 

тестирано. Пробна државна матура из српског језика и књижевности одржала се у 

просторијама сале за физичко васпитање, 5. априла 2022. Присуствовало је 69 ученика из 

три одељења : техничар за фармацеутску и индустријску технологију, техничар за заштиту 

животне средине и хемијски лаборант. Пробна државна матура из математике одржана је 

6. априла и учествовало је 67 ђака. Пробна државна матура из стручно – теоријских 

предмета одржана је 11. априла и учествовало је 66 ђака.  

Наша школа је у децембру 2021. започела међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme. Пројекат спроводе GIZ (Немачка организација 

за међународну сарадњу) и Регионална канцеларија за сарадњу младих (RYCO), а 

заједнички га финансирају Европска унија и немачко Савезно министарство за економску 

сарадњу и развој (BMZ). Пројекат је усредсређен на пружање подршке школама у развоју 

и реализацији размене младих. Програм има за циљ да подржи процесе изградње мира и 

помирења и интеркултуралног учења и дијалога између школа, ученика и њихових 

заједница. Ми смо једна од 18 школа у Србији која је добила учешће у овом међународном 

пројекту. Наша тема јесте одржива мода - редизајнирање старих одевних предмета и 

употреба текстилног отпада. Током размене ђаци су имали и занимљиве радионице о 

идентитету, мултикултури, толеранцији, стереотипима и предрасудама, родним улогама у 

модној индустрији. Наша школа, односно образовни профил модни кројач, јесте партнер у 

размени са Средњом школом „Горче Петров” из Прилепа, Северна Македонија. 

Координатори пројекта су професорке Драгица Мићић и Сања Рајчевић. Посета Прилепу 

је завршена у марту, а посета Шапцу и изложба завршних ученичких радова одвијала се 

од 11. до 17. априла 2022. Надамо се да ће ова размена допринети стварању подржавајућих 

заједница које негују културу ненасиља, слободу изражавања и регионалну сарадњу.  

Као школа учествовали смо и у Завршној конференцији у Струги, Северна Македонија, од 

3. до 6. јула 2022. Заједно са нашим пријатељима и партнерима у размени, Средњом 

школом „Горче Петров” из Прилепа, Северна Македонија, опремљен је штанд у холу 

хотела „Дрим” у оквиру Сајма ученичких размена. Наша пројектна идеја представљена је 

свим учесницима овог пројекта и организацији RYCO, представљене су и наше школе, али 

и локалне заједнице из којих долазимо. Ученица Драгана Сувајџић, модни кројач друга 

година, учествовала је у раду летњег кампа у оквиру завршних активности пројекта 

Супершколе у Струги од 29. јуна до 6.јула. 

5. Финансијско и административно управљање радом установе 
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5.1. Управљање финансијским ресурсима 

У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета 

установе у складу са расположивим и планираним ресурсима. У складу са Законом 

програмира, планира и прати рад рачуноводства. Координира и планира дневни ред 

састанака Школског одбора у вези са финансијским темама (финансијски план, ребаланс 

финансијског плана,  попис имовине, план јавних набавки). 

Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских 

средстава; 

Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и 

наплате. 

 5.2. Управљање материјалним ресурсима  

Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих ресурса; 

Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе, 

тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано;  

Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење образовно- 

васпитног процеса; 

Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса; 

Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и 

обезбеђује њихову ефикасност и законитост. Прати извођење радова у установи који се 

екстерно финансирају;  

Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира 

Утрошена средства:  

 

Донација Министарства просвете, науке и технолошког разввоја – 17 десктоп рачунара и 

монитора за опремање информатичког кабинета у августу 2022. 

Финансијски део извештаја након реализованог пројекта :   

Опрема у вредности од 500 евра, коју смо добили од RYCO и која остаје школи: 

Оверлок машина ( ендлерица ) – 57800 дин; 

Материјал за рад: 

Материјал за шивење, рајсфершлус – 6900 дин; 

Бела табла – 14800 дин; 

Флипчарт табла – 6999 дин; 

Кројачка лутка – 8500 дин; 

Даска за пеглање – 6190 дин; 

 

440.969,99 динара - разна опрема за образовање из сопствених средстава.  

40.800,00 динара – опрема за образовање из ученичких средстава. 

386.000,00 динара – капитално одржавање објеката (реконструкција пода у ИТ кабинету и 

учионици број 1). 

 

5.3. Управљање административним процесима 

Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама; 

Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 

документације.  Континуирано контролише рад и ажурност администрације. 
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Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично 

архивирање, у складу са законом;  

Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их 

надлежним органима установе и шире заједнице.  
6. Обезбеђивање законитости рада установе 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 

односа, финансија и управног поступка. Праћење ING.PRO PROPISI.NET. 

Разуме импликације законских захтева на начин управљања и руковођења установом;  

Пошто је законом прописана обавеза од стране органа РС доношења плана интегрита 

наша школа је приступила новој фази израде плана интегритета и у децембру је именован 

координатор и радна група који су извршили тестирање већине запослених у школи. 

Уме да користи стратешке документе који се односе на образовање и правце развоја 

образовања у Републици Србији. У свом свакодневном раду ослања се на стратешка 

документа и законски оквир. 

 6.2. Израда општих аката и документације установе 

Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и документације. 

Два пута недељно одржавање кратких информативних састанака са правном службом, 

секретаром  школе, ради контроле нових прописа и усклађености општих аката школе са 

изменама законског оквира. 

Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и 

јасни онима којима су намењени. Пре усвајања сви акти школе дати на разматрање 

релевантним актерима у школи (Школски одбор, Савет родитеља). 

Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду доступни онима којима 

су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом. Сви акти су окачени 

на сајту школе и у штампаној верзији доступни запосленима у школи. 

 6.3. Примена општих аката и документације установе 

Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена 

документација. Континуираном разменом информација са члановима Педагошког 

колегијума, одељењским старешинама и стручним службама, и периодичним контролама, 

води рачуна о поштовању општих аката и документацији установе.  

Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђује планове за 

унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере. На 

седницама Педагошког колегијума даје повратну информацију, сугестије председницима 

већа и актива, као и координаторима тимова о раду у претходном периоду и планира даље 

активности. 

У  Шапцу, дана 15. 9. 2022. год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

104 

4.1.6. Извештај школског одбора 

 

4.1.6.1. Састав Школског одбора 

       Име  и  презиме  Овлашћени  предлагач 

Богдан Василић  Локална самоуправа 

Александар Ковачевић  Локална самоуправа 

Мирјана Марковић  Локална самоуправа 

Саша Дрезгић  Савет родитеља 

Марина Марковић  Савет родитеља 

Јелена Нинковић  Савет родитеља 

Снежана Богдановић  Наставничко веће- председник 

Дејан Јовановић  Наставничко веће 

Михаиловић Томислав  Наставничко веће 

Заменик председника Школског одбора је : Александар Ковачевић, политиколог,15000 

Шабац, Ул. Јована Цвијића 21/47 ,  моб. тел.: 063/727-0420 

            У проширени састав Школског одбора изабрана су и два ученика испред 

Ученичког  парламента: 

                 1. Вера Нинковић 2-2 

                 2. Драгана Сувајџић 2-5 

За следећег члана из Савета родитеља се чека одобрење Скупштине града Шапца: Jeлена 

Нинковић. 

 

4.1.6.2. Реализација активности Школског одбора 

 

            

У овом сазиву Школски одбор Стручне хемијске и текстилне школе Шабац је одржао 8 

седница у школској 2021/2022. години (14.9, 10.11, 31.1, 3.2, 28.2, 19.4, 27.6, 5.7). 

Школски одбор је на својим седницама разматрао питања из своје надлежности утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе и то:  

Усвајање извештаја о раду за 2020/2021. 

Разматрање епидемиолошких мера за време трајања пандемије Ковид 19 вируса 

и семофор модела наставе 

Усвајање Годишњег плана рада за 2021/2022. 

Усвајање Извештаја о раду директора 

Усвајање Анекса Школског програма и новог Школског програма за период од 2022-

2026.године 

Усвајање одлуке о упућивању захтева МПНТР за доношење решења о верификацџији 

образовних профила техничар штампе, техничар за заштиту животне средине и педикир-

маникир 

Утврђивање кадровских и материјалних потреба-тех.вишкови 

Усвајање финансијског плана трошења сопствених средстава и средстава од донација 

Образовање стручног Актива за развојно планирање 
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Формирање пописне комисије 

Предлог за упис ученика 

Разматрања анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима 

Усвајање извештаја о попису за 2022. годину 

Усвајање завршног рачуна за 2021. годину 

План јавних набавки 

Пилотирање државне матуре 

Анализа успеха и владања  ученика на крају првог и другог полугодишта 

Именовање Комисије за утврђивање технолошких вишкова  за следећу школску годину 

Доношење одлуке о издавању под закуп школске кухиње и аутомата Интеркафе 
Разнатрање и доношење Измена и допуна Статута школе 

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Ребаланса 1. финансијског плана за 2022. 

годину и Ребаланса финансијског плана сопствених средстава за 2022. годину 

Детаљни записници са састанака Школског одбора се налазе у канцеларији директора. 

 

 

4.1.7. Извештај Савета родитеља 

4.1.7.1. Чланови Савета родитеља 

        Име и презиме Представник 

одељења 

Контакт  телефон 

Славица Ђурић 1-1 064/4730829 

Емина Трифуновић 1-2 063/207572 

Драгана Матић 1-3 060/5474021 

Жељко Крсмановић 1-4 065/561007    064/8146177 

   

   

Слађана Алимпић 2-1 060/3103005 

Јелена Нинковић 2-2 062/8001683 

Тања Аџамовић 2-3 064/4209724 

Жаклина Дидулица 2-4 062/8628238 

Олгица Велисављевић 2-5 060/5139556 

   

Лука Ђорђић 3-1 061/6091607 

Драгана Бабић 3-2 064/1778600 

Драган Марковић 3-3 064/9711300 

Синиша Крајчиновић 3-4 065/2199444 
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Микица Симић 3-5 061/2929629 

   

Миливојевић Мара 4-1 064/5252404 

Дајана Илић 4-2 064/4580352 

Далибор Ђурић 4-3 063/433225 

 

 

4.1.7.2. Реализација активности СР 

 

Школске 2021/2022. одржано је укупно 5 седница Савета родитеља, дневни ред је пратио 

план за текућу школску годину. 

 

 

Током школске 2021/22. године су разматрана питања од значаја за квалитетније услове 

функционисања Школе. На седницама Савета, родитељи су разматрали питања за која је 

Савет надлежан,  утврђена Законом о основама система образовања и васпитања, Законом 

о средњој школи и Статутом школе. 

На првој седници у  септембру (14.9), конституисан је нови састав Савета родитеља. 

Изабрани су председник и заменик, усвојен је план и програм рада за текућу годину, 

изабрани су родитељи за састав Тимова у школи. Изабран је представник Савета родитеља 

за Општински савет родитеља. Савет је упознат са извештајем, планом и осталим 

релевантним документима Школе, као и извештајем директора. 

 На другој седници 10.11. чланови Савета родитеља године су разматрали анализу 

успеха и дисциплине, предлог за упис ученика у први разред следеће школске године,а 

такође су разматрали и дали сагласност за  ребаланс 2 финансијског плана. 

На  трећој седници одржаној 31.1. Савет родитеља је упознат са анализом успеха и 

владања ученика на крају 1. полугодишта, анализом сарадње са родитељима,  извештајем 

директора, пилотирањем државне матуре, писа тестирањем, предлог уписа ученика у први 

разред, разматрала се организација екскурзија за време пандемије. 

 Четврта седница је одржана 19.4. Савет је упознат са анализом успеха и дисциплине, 

резултатима пробне матуре, учешћем школе у регионалном пројетку СУПЕРШКОЛЕ, 

извештајем са републичког такмичења из опште и неорганске хемије, изабрана су три 

представника за нови сазив Школског одбора и разматрана је организација матурске 

вечери. 

Пета седница је одржана 27.6.  

Савет је упознат са анализом успеха и дисциплине, изменама и допунама Статута, 

предлогом новог Школског програма за период 2022-2026, уписом ученика у први разред, 

извешптајем Тима за заптиту ученика и препорукама поверника за борбу против 

дискриминације, разматрана су средства за виши квалитет образовања и одобрен је план и 

програм матурске екскурзије за следећу школску годину. 

Детаљни записници се налазе у канцеларији директора. 
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4.2. Извештаји стручних сарадника школе, одељењских старешина, 

тимова, комисија 

4.2.1. Извештај педагога школе 

Подносилац извештаја: Катарина Арсеновић 

Циљеви рада: 

-  стварање повољних услова за оптимална школска постигнућа и професионални развој 

ученика, подстицање и праћење тог развоја кроз обављање саветодавно- васпитног рада са 

ученицима и родитељима и педагошко-инструктивног рада са наставницима 

- унапређивање педагошких, дидактичко-методичких знања наставника, родитеља, 

ученика и учествовање у њиховој практичној примени у васпитно-образовном раду 

- допринос развијању позитивних интерперсоналних односа између ученика, као и 

ученика и наставника у васпитно-образовном раду 

- унапређивање васпитно-образовног процеса кроз сопствено стручно усавршавање и 

планирање и праћење стручног усавршавања наставника. 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Израда глобалног и оперативних планова рада педагога, учествовање у изради делова 

Годишњег плана рада школе, Школског програма 

- Учествовање у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама 

- Учествовање у избору и конципирању разних факултативних активности ученика 

(учешће у планирању излета, посета сајмовима, наградног излета) 

- Пружање саветодавне помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, 

плана рада одељењског старешине, секција  

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Систематско праћење и вредновање васпитно-образовног процеса, развоја и напредовања 

ученика, праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово побољшање, праћење успеха ученика у факултативним 

активностима, такмичењима, завршним и матурским испитима 

- Рад на развијању и примени инструмената за самовредновање различитих области и 

активности рада установе / израда инструмената за самовредновање  

- Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које реализује 

установа / израда упитника за ученике и наставнике у оквиру самовредновања, приказ и 

анализа података добијених истраживањем у оквиру праћења реализације активности 

предвиђених Развојним планом 

- Учешће у изради годишњег Извештаја о раду установе у остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада 

- Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха и праћење поступака и ефеката оцењивања ученика / саветодавни рад са 

свим ученицима који на крају класификационих периода имају више од три недовољне 

оцене 
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета васпитно-

образовног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода и облика рада 

- Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци  

- Анализирање реализације праћених часова редовне наставе, праћење начина вођења 

педагошке документације наставника / преглед Књига евиденције, оперативни и глобални 

планови. 

- Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих друштвених 

група, пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом 

кроз индивидуалне и групне разговоре са наставницима 

- Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, заједничких угледних часова, кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија 

- Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, секција, 

плана рада одељењског старешине, упознавање одељењских старешина и одељењских 

већа са релевантним карактеристикама нових ученика 

- Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања 

испита за лиценцу, посета часова, инструкције приликом попуњавања документације 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, преласка ученика у другу школу или доласка ученика из 

других школа у нашу, промене статуса из редовног у ванредног ученика, праћење развоја 

и напредовања ученика, идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању  

- Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу, анализирање и 

предлагање мера за унапређивање факултативних активности / индивидуални саветодавни 

рад са ученицима завршног разреда, организација посете високих школа и факултета  

- Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и 

конструктивно коришћење слободног времена, промовисање, предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног 

решавања конфликата  

- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе 

 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА 

- Прикупљање података о ученицима од родитеља, а који су значајни за рад са њима / 

индивидуални разговори са родитељима ученика 

- Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима са 

тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној 

оријентацији, пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног 

времена ученика 

- Сарадња са Саветом родитеља / присуство састанцима, извештавање о успеху, 

дисциплини и изостанцима ученика 
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

- Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће васпитно-

образовне праксе, сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација, сарадња на изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о 

раду школе и унапређивању вођења педагошке документације у установи 

- Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

- Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

- Учествовање у раду Наставничког већа, Одељењских већа / анализа успеха и дисциплине 

на сваком класификационом периоду, посета часовима 

- Учествовање у раду Тима за инклузивно образовање, Актива за развојно планирање - 

израда анкета и приказ и квалитативна анализа података добијених истраживањем, 

координисање радом Актива за развој школског програма, Тима за безбедност и заштиту 

деце од насиља, Тима за каријерно вођење и саветовање 

- Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног рада 

установе / Центар за стручно усавршавање, Центар за социјални рад, Црвени крст - 

добровољно давање крви, предавање о трговини људима, сарадња са МУП Шабац - 

безбедност ученика у саобраћају 

- Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација / присуствовање 

састанцима стручних сарадника средњих и основних школа, учествовање на семинарима, 

трибинама, предавањима 

- Сарадња са Канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама које 

се баве програмима за младе  

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

- Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе 

- Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 

педагога 

- Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о 

деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога 

4.2.2. Извештај психолога школе 

 

Подносилац извештаја: Сњежана Јовановић, психолог 

 

Циљеви рада: 

- допринос остваривању наставног плана и програма средњег образовања и учествује у 

унапређивању и хуманизацији свих облика васпитно-образовног рада 
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- допринос остваривању оптималних услова за лични и професионални развој ученика и 

рад на очувању и унапређивању менталног здравља 

- обављање психолошког саветовања са ученицима, родитељима и наставницима 

- праћење и подстицање психолошког развоја ученика 

- унапређивање васпитно-образовног процеса кроз сопствено стручно усавршавање и 

планирање и праћење стручног усавршавања наставника. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

- Израда и планирање школског програма за нови циклус 

- Израда оперативног плана рада школе у измењеним условима пандемије 

- Израда глобалног и оперативних планова рада психолога и плана самовредновања 

- Израда Упуства за одељењске старешине, образаца за глобално и оперативно планирање, 

као и прилагођавање истих условима наставе на даљину 

- Учествовање у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама, првенствено са релевантним високим и основним школама, са 

Националном службом за запошљавање и Агенцијом за корупцију. 

- Учествовање у избору и конципирању разних факултативних активности ученика 

наричито у дигиталном облику због измењених услова рада у пандемији. 

- Сарадња и саветовање наставника којима треба помоћ при конципирању угледног часа, 

онлајн наставе, припрема за час, педагошких дневника. 

- Саветодавни рад са наставницима који израђују инклузивне наставне планове.  

- Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада 

одељењског старешине, секција, индивидуалних планова подршке и мера 

индивидуализације 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха и праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

- Саветодавни рад  са свим ученицима који на крају првог полугодишта имају 4 и више 

недовољних оцена. 

- Систематско праћење и вредновање васпитно-образовног процеса, развоја и напредовања 

ученика, праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово побољшање. 

- Праћење   успеха ученика у факултативним активностима, такмичењима , завршним и 

матурским  испитима. 

- Израда упитника за анкетирање ученика и родитеља за истраживања која  реализује 

установа / Истраживање о врстама и нивоима насиља у школи, анкета за тим за каријерно, 

тим за самовредновање и испитивање интересовања ученика за секције, анкета 

информисаности о допунској настави. 

- Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха и праћење поступака и ефеката оцењивања ученика / саветодавни рад са 

свим ученицима који на крају првог полугодишта имају 4 и више непрелазних оцена. 
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета васпитно-

образовног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода и облика рада 

- Израда упустава за формативно оцењивање и праћење  ученика, израда образаца за 

праћење напредовања ученика 

- Израда образаца за индивидуалне планове подршке за ученике ниских постигнућа из 

појединих предмета 

- Израда упустава за уписивање информација у есдневник 

- Израда упуства за оцењивање ученика у ес дневнику  

- Анализирање реализације праћених часова редовне наставе, праћење начина вођења 

педагошке документације наставника. 

- Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих друштвених 

група, пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом. 

- Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија. 

- Пружање помоћи наставницима у реализацији угледних часова, нарочито преко 

дигиталних медија, изради планова допунског, додатног рада, секција, плана рада 

одељењског старешине, упознавање одељењских старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових ученика. 

- Обука наставника за организацију часова за развој међупредметне компетенције 

одговоран однос према здрављу и родно засновано обазовање 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, преласка ученика у другу школу или доласка ученика из 

других школа у нашу, промене статуса из редовног у ванредног ученика, праћење развоја 

и напредовања ученика, идентификовање и рад на отклањању узрока проблема у учењу и 

понашању / израда паноа о методама и техникама учења, нивоима насиља. 

- Пружање подршке и помоћи ученицима у раду Ученичког парламента и других 

ученичких организација / сарадња са председником Ученичког парламента 

- Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу анализирање и 

предлагање мера за унапређивање факултативних активности / организација и реализација 

два истраживања, индивидуални саветодавни рад са ученицима завршног  разреда, 

организовање учешћа ученика на онлајн сајмовима 

- Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно   и 

конструктивно коришћење слободног времена,учешће у активностима везаним за   

промоцију школе, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања   

толеранције и конструктивног решавања конфликата, израда планова заштите за ученике 

који су чинили или били жртве или сведоци насиља, израда радионица и орезентација за 

време трајања ванредног стања услед пандемије вируса ковид19 . 

- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе 

- Коришћење платоформе ЧУВАМ ТЕ у раду са ученицима, нарочито обуке за ученике 

који су чинили насиље као облик друштвено-корисног и хуманитарног рада 
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- Израда индивиуланих планова заштите за ученике жртве насиља, ученике који су чинили 

насиље и сведоке. 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА 

- Прикупљање података о ученицима од родитеља, а који су значајни за рад са њима   

индивидуални разговори са родитељима ученика 

- Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима са   

тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној   

оријентацији, пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног   

времена ученика. 

- Упућивање родитеља на интернет презентацију школе где су окачени водићи, упуства за 

родитеље и линкови ка корисним садржајем везаним за проблематику одгајања 

адолесцената. 

- Сарадња са Саветом родитеља. 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

- Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће васпитно-  

образовне праксе, сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна   размена 

информација, сарадња на изради стратешких докумената установе, анализа и   извештаја о 

раду школе и унапређивању вођења педагошке документације у установи. 

- Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција. 

- Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из предмета и владања. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

- Учествовање у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког колегијума 

- Учествовање у раду Тима за самовредновање, Тима за инклузивно образовање, Актива за 

развојно планирање, Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања, Тима за каријерно вођење и саветовање и промоцију школе, Тима за развој 

квалитета и развој установе, координисање рада Ученичког парламента. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног рада 

установе / Центар за стручно усавршавање, Шабачка библиотека, Културни центар, 

Центар за социјални рад,  сарадња са Домом здравља Шабац, са Женским аутономним 

центром. 

- Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација / присуствовање 

састанцима стручних сарадника средњих и основних школа, учествовање на семинарима, 

трибинама, предавањима. 

- Сарадња са Канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама које 

се баве програмима за младе 

- Сарадња са Центром за социјални рад Шабац. 
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ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу. 

- Рад на релацији ментор-приправним и вођење евиденције. 

- Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима  

   рада психолога. 

- Стручно усавршавање 

- Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о   

деци односно ученицима у складу са етичким кодексом психолога. 

 

4.2.3. Извештај библиотекара 

Извештај поднела: Мирјана Ненадовић 

Остали библиотекари: Слађана Божић, Марија Павловић, Славица Комненић 

Време: Активности: 
Носиоци 

активности: 
Начин праћења: 

Септембар

: 

Велика ревизија библиотеке/ расход 1281 

од 26.11.2021. Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Октобар: 

Велика ревизија библиотеке/ расход 1281 

од 26.11.2021. Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Новембар: 

Расходоване књиге предате у стари папир/ 

"Напредак,доо" Шабац; 23.11.2021. Библиотекар 
Увид у 

документацију 
Оснивање библиотечке секције 

Децембар: 

03.12.2021. свечано отварање 

реконструисане библиотеке уз присуство 

медија 

Библиотекар, 

школски бенд, 

модни 

кројачи, гости 

из музичке 

школе 

Фотографије, 

медији, линкови 

Набавка књига/"Делфи књижаре,доо, 

Београд, 22.12.2021. Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Јануар: 

Израда пројекта о опремању лабораторије 

за Јапанску владу Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Акција "поклони књигу школској 

библиотеци" Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Фебруар: 
Библиотекарски послови Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Предаја пројекта Јапанској влади за 

донацију/21.02.2022. Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Март: 

Набавка уџбеника/"Завод за уџбенике", 

Београд; 18.03.2022. Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Библиотекарски послови Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Април: 

Израда паноа за госте из Прилепа/Северна 

Македонија 

Библиотечка 

секција 

Пано, 

фотографије 

Презентација   Гости Директор, 
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факултета/Пољопривредни, 

Београд/Струковне, Шабац 

библиотекар 

Дочек гостију из Прилепа у оквиру 

пројекта Немачке Владе/11.-17.04.2022. 

Школски 

бенд, модни 

кројачи, 

библиотекар 

Фотографије, 

медији, линкови 

Мај: 

Концерт школског бенда уз учешће 

фризера и модних кројача поводом 

промоције школе 

Школски 

бенд, модни 

кројачи, 

фризери 

Фотографије, 

медији, линкови 

Библиотекарски послови Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Набавка књига за библиотеку Библиотекар 

Увид у 

документацију 

Израда паноа хемијске секције 

Наставница 

хемије и 

чланови 

секције Пано 

Јун:  Набавка књига за нагређене ученике 

Библиотекар, 

наставник 

српског 

Увид у 

документацију 

Враћање књига Библиотекар 

Увид у 

документацију 

 

 

4.2.4. Извештај одељењских старешина 

Ред. 

број 
НАСТАВНИК 

разред/ 

одељење. 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

1. Саватић Весна I/1  Tехничар штампе 

2. Тршић Светлана I/2  Tехничар за заштиту животне средине 

3. Станојевић Јелена I/3  Фризер 

4. Миљковић Јелена I/4  Модни кројач 

     

    

5. Живановић Бошко II/1 
 Tехничар за хемијску и фармацеутску 

технологију 

6. Комненић Славица II/2  Tехничар за заштиту животне  средине 

7. Ненадовић Мирјана II/3  Хемијски лаборант 

8.  Павловић Марија II/4  Фризер 

9. Мићић Драгица II/5  Модни кројач 
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10. Анђелковић Биљана III/1 
 Tехничар за хемијску и фармацеутску 

технологију 

11. Кекић Маргита III/2  Tехничар за заштиту животне средине 

12. Михаиловић Томислав III/3  Хемијски лаборант 

13. Остојић Душица III/4  Мушки- женски фризер 

14. Николић Александра III/5 Модни кројач 

     

15. Којић Бранка IV/1 
 Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 

16. Симић Марија IV/2  Техничар за заштиту животне средине 

17. Рајчевић Сања IV/3  Хемијски лаборант 

 

 

 

4.2.4.1. Извештај за први разред 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планиран

и а 

урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

  

Оцена 

успешност

и од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 

- наградни 

излет за 

одличне 

ученике 

- учешће у 

рико 

пројекту 

Директор , 

педагог и 

чланови 

тима 

рад 

одељењско

г 

старешине 

и одељњске 

заједнице 

на наивоу 

прве 

године 

-Формирана 

одељења и 

упознати 

ученици са 

кућним редом и 

распоредом 

часова 

- Ковид мерама 

и Семофор  

моделом наставе 

-Упознати 

ученици са 

правилником о 

оцењивању и 

понашању 

Организовани  

стоматолошк

и прегледи 

ученици нису 

учествовали у 

ваннаставним 

активностима 

и 

такмичењаим

а која су 

отказана због 

поготшања 

пандемије 

ковид вируса 

 -Са 

педагошком 

службом 

обављена је 

сарадња на 

пољу 

појачаног 

васпитно-

дистиплинско

г рада са 

појединим 

ученицима 

која је 

резултирала 
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- изабрана су по 

два ученика из 

сваког одељења 

у Ученички 

парланмент 

- израђена је 

социјална карта 

ученика  

- одржана је 

допунска, 

додатна и 

припремна 

настава 

првенствено 

путем 

електронских 

средстава 

- развој 

међупредметне 

компетенције 

одговоран однос 

према здрављу( 

алколол, 

пушење, дрога, 

трговина 

људима) - 

разредне 

старешине су 

редовно водиле 

евиденцију 

долазака 

родитеља и 

правдања 

изостанака 

ученика 

-родитењски 

састанци нису 

одржани по 

утврђеном 

плану, осим 

првог у 

септембру због 

епидемиолошки

х услова, 

оджавана веза 

путем 

повећаном 

мотивацијом и 

унапређено је 

учење  и 

владање 

ученика. 

 

Обуке 

наставника, 

родитеља и 

ученика на 

платформи 

Чувам те, 

сертификати и 

боље 

реаговање 

сведока у 

ситуацијама 

насиља 
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електронских и 

дигиталних 

медија 

- ученици су  

учествовали и 

спортским 

такмичењима 

 - ученици су 

током  године 

сарађивали са 

школским 

психологом 

 

активно 

коричћење 

платформе 

чувам те 

 

 

 

4.2.4.2. Извештај за други разред 

 

Циљеви рада : 

Праћење наставних и ваннаставних активности на нивоу прве године 

Васпитно деловање усмерено на развој социјално пожељних облика понашања ученика 

Упознавање ученика са предрасудама, културним разноликостима, очувањем животне и 

радне средине, толеранцијом, здравственом заштитом и професионалном оријентацијом. 

Посредовање између потреба ученика и наставника при реализацији свих образовно-

васпитних задатака 

Вођење педагошке документације у циљу систематизације и ажурирања сих активности 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

 

 

 

рад 

-Формирана 

одељења и 

упознати 

ученици са 

Организовани  

стоматолошки 

прегледи 

 

 

 -Са 

педагошком 

службом 

обављена је 
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одељењског 

старешине 

и 

одељењске 

заједнице 

на нивоу 

другог 

разреда 

кућним редом 

и распоредом 

часова и 

ковид мерама 

и 

комбинованим 

моделом 

наставе 

сарадња на 

пољу појачаног 

васпитно-

дисциплинског 

рада са 

појединим 

ученицима која 

је резултирала 

повећаном 

мотивацијом и 

унапређено је 

учење  и 

владање 

ученика. 

 -

Организовањем 

допунске и 

припремне 

наставе у 

школи и онлајн 

постиже се 

побољшање 

успеха ученика 

којима је такав 

вид помоћи 

потребан 

-Одељењске 

старешине, 

редовним 

вођењем 

педагошке 

документације 

верификују рад 

у складу са 

законом и 

систематизују и 

ажурирају све 

активности, а 

исто тако 

васпитним 

деловањем 

усмеравају 

развој ученика 

према 

социјално 

пожељним 

-Упознавање 

ученика са 

Правилником 

о оцењивању 

и понашању 

ученика, 

запослених и 

родитеља 

  

- По два 

ученика из 

сваког 

одељења су 

учествовали у 

раду 

Ученичког 

парламента 

  

- Ученици су 

присуствовали 

трибинама на 

тему учења,  

радионици 

безбедносна 

култура у 

свету младих, 

укључили су 

се у 

волонтирање  

такмичења и 

сајмови  

онлине 

радионице 

и упуства 

за онлајн 

наставу - 

отворени 

образовни 

ресурси 

које је пп 

служба 

урадила за 

потребе 

чос-а за 

дигитални 

чос   
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облицима 

понашања  

- Одељењске 

старешине су 

редовно 

водиле 

евиденцију 

долазака 

родитеља и 

правдања 

изостанака 

ученика 

    

- Ученици су  

учествовали и 

присуствовали  

спортским 

такмичењима 

која нису 

отказана 

  

  

- Одржана је 

допунска 

настава. 

 

наградни 

излет за 

одличне 

ученике 

- учешће у 

рико 

пројекту 

   

 

 

4.2.4.3. Извештај за трећи разред 

Циљеви рада : 

Праћење ваннаставних активности на нивоу трећег разреда; 

Стварање позитивне атмосфере у одељењима трећег  разреда; 

У сарадњи са предметним наставницима и стручном службом одељенске старешине су 

настојали  да кроз све наставне и ваннаставне активности код ученика развију тачност, 

уредност, истрајност, марљивост и друге особине правилног односа према раду 

 

 

                           садржај рада 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

Оцена 

успешност

и од стране  

тима или 
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урађени су 

током 

школске 

године 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

особе 

задужене 

за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад 

одељенско

г 

старешине 

и 

одељенске 

заједнице 

на нивоу 

трећих 

разреда 

 

Формирана 

одељења и 

упознати 

ученици са 

кућним редом и 

распоредом 

часова, 

комбинованим 

моделом 

наставе и ковид 

мерама  

Упознати 

ученици са 

Правилником о 

понашању и 

одевању 

ученика 

Упознати 

ученици са 

Правилником о 

оцењивању  

Ученици 

упознати са ПП 

службом  

Изабрана су по 

два ученика из 

сваког одељења 

за ђачки 

парламент  

Израђена је 

социјална карта 

ученика  

У ваннаставним 

активностима 

учествовао је 

велики број 

ученика који су 

на тај начин 

представљали 

Организован

и  

стоматолошк

и прегледи 

-  

-радионице 

и онлине 

презентациј

е за чос  

- наградни 

излет за 

одличне 

ученике 

- учешће у 

рико 

пројекту 

Са 

педагошком 

службом 

обављена је 

сарадња на 

пољу 

појачаног 

васпитно – 

дисциплинско

г рада са 

појединим 

ученицима 

која је 

резултирала 

повећаном 

мотивацијом 

и унапређено 

је учење и 

владање 

ученика  

Педагошка 

служба је 

уложила 

изузетан труд 

у решавању 

проблема 

ученика као и 

на подизању 

толеранције 

на висок ниво 

Сваки 

одељенски 

старешина се 

трудио да у 

свом одељењу 

створи услове 

за подстицање 

развоја 

личности 

сваког 

Директор, 

педагог, 

психолог, 

одељенске 

старешине 

другог 

разреда 

 

 

 

 

 

Предвиђен

е 

активности 

су у 

потпуности 

реализован

е 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

121 

своје одељење 

као и школу на 

разним 

манифестацијам

а унутар школе 

и на локалном 

нивоу (дан розе 

мајица, 

радионице на 

тему 

безбедносне 

културе у свету 

младих) 

Одељенске 

старешине су 

редовно водиле 

педагошку 

документацију  

Сваки час 

одељенског 

старешине  био 

је посвећен  

разговору 

ученика и 

одељенског 

старешине на 

тему изостајања 

са наставе, али и 

актуелним 

проблемима 

ученика 

(потешкоће у 

учењу, 

проблеми 

насиља, лични и 

породични 

проблеми) 

Посебан 

акценат 

одељенских 

старешина 

трећег  разреда 

био је на 

сарадњи са 

родитељима као 

и појачаном 

ученика, 

његових 

способности, 

одговорности 

правилног 

односа према 

раду 
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васпитном раду 

пре изрицања 

васпитно 

дисциплинских 

мера 

Родитељски 

састанци нису 

одржани по 

утврђеном 

плану због 

пандемије  

Ученици су 

учествовали у 

неколико  

спортских 

кмичења  

Одржана је 

допунска и 

припремна 

настава из 

предмета где је 

то било 

потребно 

 

 

 

4.2.4.4. Извештај за четврти разред 

 

Циљеви рада: 

- Праћење ваннаставних активности на нивоу четвртог  разреда; 

- Стварање позитивне атмосфере у одељењима четвртог  разреда; 

- У сарадњи са предметним наставницима и стручном службом одељенске 

старешине су настојале  да кроз све наставне и ваннаставне активности код ученика 

развију тачност, уредност, истрајност, марљивост и друге особине правилног 

односа према раду 

 

 

 

Садржај рада 

Садржај

и рада 

који нису 

планира

ни а 

урађени 

су током 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешно

сти од 

стране  

тима или 

особе 

задужене 
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школске 

године 

за 

евалуаци

ју 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализов

ано 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад 

одељенс

ког 

стареши

не и 

одељенс

ке 

заједниц

е на 

нивоу 

четвртог 

разреда 

- Формирана 

одељења и 

упознати 

ученици са 

кућним 

редом и 

распоредом 

часова, 

комбинован

им моделом 

наставе и 

ковид 

мерама 

- Упознати 

ученици са 

Правилнико

м о 

понашању и 

одевању 

ученика. 

- Упознати 

ученици са 

правилнико

м о 

оцењивању. 

- Ученици 

упознати са 

ПП 

службом. 

- Изабрана су 

по два 

ученика из 

сваког 

одељења за 

Ученички 

парламент. 

- Израђена је 

социјална 

карта 

ученика. 

матурска 

екскурзиј

а 

радиониц

е и 

онлине 

презентац

ије за чос  

 

наградни 

излет за 

одличне 

ученике 

- учешће 

у рико 

пројекту  

Са 

педагошко

м службом 

обављена 

је сарадња 

на пољу 

појачаног 

васпитно – 

дисциплин

ског рада 

са 

појединим 

ученицима 

која је 

резултирал

а 

повећаном 

мотивациј

ом и 

унапређен

о је учење 

и владање 

ученика  

Педагошка 

служба је 

уложила 

изузетан 

труд у 

решавању 

проблема 

ученика 

као и на 

подизању 

толеранциј

е на виши 

ниво. 

Сваки 

одељенски 

старешина 

се трудио 

Директор

, педагог, 

психолог, 

одељенск

е 

старешин

е 

четвртог 

разреда 

 

 

 

 

 

Предвиђе

не 

активнос

ти су у 

потпунос

ти 

реализова

не 
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. 

- Одељењске  

старешине 

су редовно 

водиле 

педагошку 

документац

ију и 

ажурирале 

електронск

и  дневник. 

- Родитељски 

састанци 

нису 

одржани по 

утврђеном 

плану. осим 

првог а 

остали су се 

водили 

дигиталним 

путем 

- Добра 

сарадња са  

родитеља 

током 

наставе на 

даљину.   

- На 

часовима 

одељењског 

старешине 

обрађиване 

су теме 

предвиђене 

планом 

рада 

одељенског 

старешине 

и 

одељењске 

заједнице.П

осебна 

пажња 

посвећена 

је 

да у свом 

одељењу 

створи 

услове за 

подстицањ

е развоја 

личности 

сваког 

ученика, 

његових 

способнос

ти, 

одговорно

сти, 

правилног 

односа 

према 

раду. 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

125 

професиона

лној 

оријентациј

и. У току 

школске 

године 

посебан 

акценат 

одељењски

х 

старешина  

био је на 

сарадњи са 

родитељима

, појачаном 

васпитном 

раду и 

организова

њу друш 

твено – 

корисног 

рада за 

ученике 

којима је 

изречена 

васпитна 

или 

васпитно – 

дисциплинс

ка мера. 

- Увођење 

садржаја 

војне обуке 

у школски 

систем 

током 

године 

- Одржано је 

неколико 

састанака 

одељењски

х 

старешина 

са 

директором 

школе због 
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договора о 

реализацији 

екскурзије, 

која није 

одржана 

- Организова

ни 

матурски 

испити. 

- Организова

на је 

настава у 

јуну за 

поправљањ

е оцена 

ученика 

- одржано 

матурско 

вече 

 

 

 

4.2.5. Извештај тимова 

4.2.5.1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања     

Ради спречавања појава било ког обликадискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања ученика Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу већ дужи низ година 

се бави превентивним активностима које су дале добар резултат. 

 Наведене активности су планиране и ове године: 

на почетку школске године школски психолог, посећују часове одељенског старешине и 

упознавали су ученике са својим делокругом рада;какве врсте помоћи могу да им 

пруже,како да реагују у одређеним ситуацијама,коме да се обрате,сваку сумњиву појаву 

одмах да пријаве,да редовно долазе на разговоре по било ком питању или проблему 

организовање предавања 

организовање радионица 

организовање трибина 

 

 

Подносилац извештаја:  Радушко Поповић Одговорно лице: Влада Кекић 

Остали чланови тима: : Влада Кекић-директор, Сњежана Јовановић - психолог, Ружица 

Симић- секретар школе,  Бранка Којић- професор, Мирославa Тадић- представник савета 

родитеља , Бојана Поповић 4-3- Ученички парламент  

Циљеви рада (укратко): унапређивање квалитета живота ученика кроз превентивне мере у 

функцији спречавања насиља и кроз ефикасно реаговање у ситуацијама насиља 
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Садржај рада 

 

Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Области рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
  

Дежурства 

наставника и 

ученика 

Дежурствa 

професора су 

појачана и 

организована 

тако да су 

професори 

дежурали за 

време одмора и 

часова у 

терминима када 

немају часове, и 

то на првом 

спрату, у 

приземљу и 

дворишту. 

 

 

Ревидирана дежурства 

за друго 

полугодиште.Урађена 

додатна упуства за 

дежурне наставнике и 

процедуре за 

поступање одраслих у 

ситуацијама 

вршњачких сукоба и 

насиља. 

Смањен број 

случајевиа 

вршњачких 

сукоба и 

насиља  

Информисање 

и анкетирање 

Информисање 

ученика, 

родитеља и 

наставника о 

члановима и 

активностима 

Тима 

на састанцима 

Савета родитеља, 

родитељским 

састанцима и 

часовима 

одељењских 

старешина, 

путем књиге 

обавештења и фб 

странице и сајта 

школе и путем 

електронске 

поште 

Анкета о 

безбедности 

која је 

планирана за 

прво 

полугодиште 

Направљене 

процедуре за 

поступање наставника 

у лабораторији како 

би се превенирали 

вршњачки сукоби за 

време 

лабораторијских 

вежби. 

Наставници 

родитељи и 

ученици 

завршили 

обуке 
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Пп служба 

школе упутила 

наставнике на 

платформу 

ЧУВАМ ТЕ и 

саветовала ос да 

о истој обавесте 

и ученике и 

родитеље - 

линкови 

постављени на 

сајт школе. 

Радионице и 

предавања 

Насиље, како га 

препознати и 

како реаговати - 

платформа чувам 

те радионице 

вршњачког 

едукатора Бојане 

Ђурић 

безбедносна 

култура у свету 

младих. 

Обележавање 

дана 

Јеврејске 

културе, 

радионице о 

трафикингу  

 

Сведоци 

насиља 

реаговали и 

пријављивали 

насиље у 

школи 

Ваннаставне 

активности 

Укључивање 

ученика у 

секције, сарадња 

са Канцеларијом 

за младе, 

такмичења. 

сарадња са 

Културним 

центром(кампања 
Агенције за 

безбедност 

саобраћаја  „На 

матуру без 

аутомобила“ , 

сарадња са ЦЗСР 

(је трибина „ 

Сарадња 

образовно- 

васпитних и 

васпитно- 

образовних 

установа и 

центара за 

социјални рад у 

Делимично 

реализоване 

активности 

због 

пандемије 

(отказан 

карневал и 

екскурзије) 

Учешће школе у 

пројекту 

СУПЕРШКОЛЕ, 

организација 

приредбе поводом 

отварања библиотеке, 

организација 

приредбе поводом 

отворених врата и 

промоције школе 

Учешће ученика у 

дигиталној обуци 

МЛАДИ У 

ЛАВИРИНТУ 

НАСИЉА 

Ученици и 

запослени 

носили розе 

мајице и розе 

маске. 
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оквиру 

спољашње 

мреже заштите 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања“) 

 

Саветодавни 

рад 

пп служба у 

случајевима 

вршњачких 

сукоба и насиља 

је радила 

индивидуални и 

групни 

саветодавни рад, 

као и у склопу 

појачаног 

васпитног рада 

са ученицима 

који су вршили 

повреде 

дисциплине  

 

Ученици који су 

чинили насиље 

завршавали обуке на 

платформи чувам те 

као облик друштвено-

корисног и 

хуманитарног рада 

Ученици 

прилагодили 

понашање и 

поправили 

владање 

 

 

У току школске 2021/2022. године Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања Стручне хемијске и текстилне школе из Шапца закључно са 

24.6.2022. је имао 8 састанака, од чега су два била редовна, а три ванредна. Интервентне 

активности Тима у ситуацијама у којима се сумња и/или се десила дискриминација, 

насиље, злостављање и занемаривање се организују у потпуности  у складу са Законским 

оквиром. 

Педагошко-психолошка служба школе израдила је Упуство за дежурне наставнике о 

интервенцији у случају вршњачког сукоба и насиља у школи, које се налази у 

наставничкој канцеларији и служи као подсетник запосленима у школи. Урађено је и 

Упуство за наставнике у лабораторији са процедурама које превентивно делују на појаву 

сукоба и насиља за време трајања лабораторијских вежби. 

Одељењске старешине на одељењским већима пријављују случајеве насиља првог нивоа, а 

педагошко-психолошка служба и Тим за заштиту води евиденцију за насиље другог и 

трећег нивоа. 

У току Школске године одељењске старешине нису пријављивале случајеве првог нивоа 

насиља. Школа и Тим су интервенисали у 3 случаја другог насиља и један трећег нивоа. 

Сва 4 случаја насиља су била у физичком облику. Детаљни записници о случајевима 

интервенције у ситуацијама насиља заједно са оперативним плановима заштите за жртве, 

починиоце и сведоке насиља и са релевантним изјавама се налазе у канцеларији 

директора. 

• Наша школа је такође активно наставила рад на платформи Чувам било да су у 

питању обуке за наставнике, родитеље или ученике. 
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4.2.5.2. Тим за превенцију осипања и подршку ученицим 

 

Подносилац извештаја: ТИМ  ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА И ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА 

Одговорно лице: Влада Кекић 

Руководилац тима: Биљана Анђелковић 

Остали чланови тима: Весна Ерцеговчевић Мандић, Драгица Мићић, Снежана Лазић, 

Вера Лазић. Сарадници у реализацији плана: Одељењске старешине, Тим за инклузивно 

образовање, Ученички парламент, педагошко-психолошка служба школе. 

Циљеви: Рана идентификација ученика под ризиком од осипања, праћење узрока 

изостанка и израда акционог плана за смањење броја изостанка, рад на стварању 

позитивне климе у школи и развијање сарадње на релацији родитељ-ученик –школа. 

Одржано 8 састанaка тима. На почетку ове школске године формиран је Вршњачки тим 

који представља подршку ученицима и који чине ученици четврте године: Валентина 

Васић, Александра Дамњановић, Тамара Јоксимовић, Анастасија Ковачевић и Александра 

Ивановић. Од чланова тима се очекује да прате и уочен проблем пријаве координатору 

тима. 

Ученицима који нису имали услове за онлајн наставу, школа је обезбедила штампани 

материјал. 

Израђен је индивидуални план подршке за ученике којима је то било неопходно, односно 

за недовољне и неоцењене ученике, као и ученике који су имали више од 70 изостанака.У 

договору са директором, одлучено је да се допунска настава држи свим ученицима који су 

неоцењени или имају недовољне оцене. На крају школске године, ученици без изостанака 

су награђени излетом у Београд , као и одлични ученици.  

 На крају школске 2021/2022.год. Стручна хемијска и текстилна школа је имала 23 

ученика мање него на почетку године. Исписало се 30 ученика, а уписало 7. Највишу 

стопу осипања претрпео је први разред у првом тромесечју, чак 16 ученика се исписало, 

али је уписано 7.Две ученице нису завршиле разред. 

Стопа изостајања ученика са часова је веома висока, укупно 55776 изостанака. Просечан 

ученик наше школе готово месец дана није похађао наставу. 

Награђено је 56 ученика. 

 

 

 

Садржај рада 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
  

 
-Формирање тима и 

расподела дужности.  
  

Онлајн група 

за одељењске 
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-Информисање 

одељењских 

старешина о 

активностима тима. 

- Израда приручника 

за одељењске 

старешиупутства за 

правдање изостанака 

и образаца за рану 

идентификацију 

ученика под 

ризиком. 

старешине 

-Анимирање 

родитеља за веће 

ангажовање у раду 

школе( ваннаставне 

активности, 

приредбе, посете 

часу),  

 

   

- Израда социјалне 

карте ученика 

-Сарадња са центром 

за социјални рад 

Шабац – 

евиденциона листа 

  
Документација 

ПП службе 

Састанци тима   
Записници са 

састанака 

-Евидентирање 

изостанака и узрока 

изостанака 

- Анализа узрока 

изостанака и 

презентација на 

Наставничком већу 

- Евиденција 

ученика и предмета 

са највећим бројем 

недовољних оцена 

  

Месечни 

извештај 

одељењских 

старешина о 

изостанцима 

ученика 

-Записник 

Наставничког 

већа 

Награђивање 

ученика са најмањим 

бројем изостанака на 

крају године(јавна 

похвала, књига) као 

и одељења и 

одељенског 

  

Годишњи 

извештај 

одељењских 

старешина  
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старешине. 

-Рана 

идентификација 

ученика под ризиком 

од осипања и израда 

упитника за процену 

почетног стања у 

школи. 

  

Одељењске 

старешине, ПП 

служба 

-Израда 

индивидуалног 

плана подршке  

-Ревидирање 

индивидуалног 

плана подршке  

-Организовање 

допунске наставе 

(индивидуализација, 

диференцијација 

наставе) 

  Тим за ИОП 

 

-Стручно 

усавршавање 

наставника –  

 

  
Сертификати 

са семинара  
 

 

-Организовање 

вршњачких тимова 

за праћење и 

подршку ученицима 

    

 

-Хуманитарне акције 

за социјално 

угрожене ученике 

,  
Сарадња са ПП 

службом 
 

 

-Спортска 

такмичења, 

приредбе и 

ваннаставне 

активности 

  

Извештај 

професора 

физичког 

васпитања 
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4.2.5.3. Тим за самовредновање 

 

Извештај поднела: Славица Комненић, координатор тима  

Одговорно лице: Влада Кекић, директор 

Остали чланови тима: Тaтjана Досковић -предметни наставник, Дијана Кнежевић - 

предметни наставник,  Весна Саватић - предметни наставник,Тања Павловић  -предметни 

наставник,  Вера Лазић- предметни наставник , Јелена Нинковић – представник Савета 

родитеља, Слађана Петровић 2-2 - представник ученика 

Циљеви рада: 

- Утврђивањеконтинуитета доприноса школе образовним постигнућима ученика 

- утврдити да ли се и које мере примењују у подршци ученика  

- Утврђивање функционалности система пружања подршке свим ученицима 

- Проверити систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима 

 

Садржај рада  

Област рада ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА / ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

СТАНДАРДИ ЗАДАТАК 
АКТИВН

ОСТИ 

 

 

 

Време 

реализ

ације 

 

 

 

 

Носиоц

и 

активн

ости 

 

 

 

Циљн

а 

група 

 

Очекива

ни 

ефекти 

плана 

и предлог 

критериј

ума 

успешнос

ти за 

план 

 

Особа 

или 

тим 

који 

врши 

евалуа

цију 

плана 

3.2. 

Школаконтинуиранодоприносибољимобразов

нимпостигнућимаученика. 

1. 

Утврдити 

да ли се 

резултати 

праћења 

образовних 

постигнућа 

ученика 

користе за 

развој 

ученика 

 

• Саста

нци 

Тима 

 

 

• Израд

а 

упитн

ика, 

анкет

а и 

чек 

листа  

 

 

 

Током 

школск

е 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланов

и Тима 

 

 

 

Учени

ци, 

настав

ници и 

родите

љи 

 

 

 

 

Реализаци

ја плана 

самовредн

овања за 

школску 

2021/2022. 

годину 

 

 

 

 

 

Коорди

натор 

Тима и 

чланови 

Тима, 

ПП 

служба, 

директо

р 

 

 

 

4.1. У 

школифункционишесистемпружањаподршкес

2. 

Утврдити 

да ли 

школа 

пружа 

ученицима 

подршку у 

 

 

 

 

 

 

Чланов

 

 

 

 

Учени

ци, 

настав
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вимученицима. 

 

учењу као 

и васпитну 

подршку 

3. 

Утврдити у 

којој мери 

школа 

сарађује са 

породицом  

4. 

Унапредит

и 

активности 

које школа 

остварује у 

сарадњи са 

релевантни

м 

институциј

ама и 

појединци

ма  

• Анкет

ирањ

е свих 

учесн

ика у 

васпи

тно-

образ

овном 

раду 

школе 

 

 

• Обрад

а 

резул

тата  

 

• Извођ

ење 

закљу

чака 

 

• Израд

а 

извеш

таја о 

реали

зацији 

плани

раних 

актив

ности 

 

• Упозн

авање 

колек

тива 

са 

резул

татим

а 

самов

редно

вања 

 

• Израд

а 

годиш

њег 

плана 

тима 

за 

самов

редно

вање 

за 

и Тима 

 

 

 

 

ници и 

родите

љи 

настав

ници 

 

 

 

 

 

 

4.2. У школисеподстичелични, професионални 

и социјалниразвојученика. 

 

 

 

 

4.3. У 

школифункционишесистемподршкеученицим

аизосетљивихгрупа и 

ученицимасаизузетнимспособностима. 

 

 

4. 

Проверити 

на које 

начине се 

подстиче 

свеобухват

ни развој 

ученикa 

 

 

 

 

5.Утврђива

ње 

квалитета 

функциони

сања 

система за 

подршку 

ученицима 

из 

осетљивих 

група и 

ућеницима 

са 

изузетним 

способност

има 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школск

е 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланов

и Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланов

и Тима 

 

 

 

 

учениц

и и 

настав

ници 
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школс

ку 

2022/

2023. 

годин

у 

• Израд

а 

акцио

ног 

плана 

тима 

за 

самов

редно

вање 

за 

школс

ку 

2022/

2023. 

годин

у 

 

 

4.2.5.4. Тим за каријерно вођење и промоцију школе 

Подносилац извештаја: Тим за каријерно вођење и саветовање ученика и промоцију 

школе: 

Весна Саватић 

 

Одговорно лице: Влада Кекић 

Координатор тима: Весна Саватић 

 

Остали чланови тима: Снежана Богдановић, Дејан Јовановић, Саво Видаковић, Томислав 

Михаиловић, Сњежана Јовановић, Снежана Лазић, представник социјалног партнера 

Борис Новаковић 

Циљеви рада: помоћ ученицима у разумевању  и усклађивању својих потреба и 

способности, информисање ученика и разјашњавање недоумица о свету рада и 

професијама, као и о наставку даљег школовања,  промоција школе. 
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Садржај рада 
 

Садржа

ји рада 

који 

нису 

планир

ани а 

урађени 

су 

током 

школск

е 

године 

Исходи/ 

показатељи у и 

спешности 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализов

ано 

Састанци 

Одржано је 

шест: 

-Септембар:  

-израда и 

усвајање 

плана рада. 

- Родитељски 

састанак за 

одељење 

Техничар 

штампе - 

практична 

настава по 

дуалном 

образовању 

-Октобар: 

Листа жеља за 

практичну 

наставу 

ученици по 

дуалном 

образовању 

(Нова и 

Ћукић). 

Виртуални 

сајам 

образовања-

EDUFAIR 

Децембар: 
Галеб ДОО 

представљање 

фирме за 

практичну 

наставу по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

реализован план 

активности  

Директор, 

психолошко-

педагошка 

служба,Тим за 

КВиС 
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дуалном 

образовању  

 Јануар: 
Сасатнак са 

власником 

графички 

центар Нова, 

поводом 

наставка 

организовања 

практичне 

наставе по 

дуалном 

образвању. 

 -Април: 

Договор о  

посети 

заинтересован

их ученика  

ВМПШ у 

Шапцу ", 

Презентације 

факултета 

Промоција 

школе- 

Отворени дан. 

Презентације 

факултета 

Јун: 

Презентације 

факултета 

 

  

 

Испитива

ње 

интересов

ања 

ученика 

завршног 

разреда 

Одељењске 

старешине  

одељења 

41,42,43, 
обавили 

разговоре са 

ученицима  

  

Ученици су 

подстакнути на 

размишљање о 

томе шта желе 

после завршене 

средње школе. 

Директор, 

одељењске 

старешине 

завршних 

разреда, 

психолошко-

педагошка 

служба,Тим за 

КВиС 

Индивиду

ални и 

групни 

Саветодавни 

рад обављао 

се током 

  

Ученицима 

пружена подршка 

у процесу 

Директор,психол

ошко-педагошка 

служба,Тим за 
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разговори школске 

године.Педаг

ошко-

психолошка 

служба и 

одељенске 

старешине 

обављали су 

разговор са 

ученицима 

завршног 

разреда. 

 

формирања зреле 

и одговорне 

личности,способне 

да доноси добро 

промишљене и 

одговорне одлуке 

о властитој 

професионалној 

будућности и да 

их спроводи у 

дело.Тим је,у 

сарадњи са 

наставницима,реал

изовао праћење 

индивидуалних 

склоности ученика 

и пружање помоћи 

ученицима и 

њиховим 

родитељима у 

избору даљег 

школовања. 

КВиС 

Промоције 

факултета 

у  

нашој 

школи 

Пољопривред

ни факултет  

Београд, 

Висока 

техничка 

школа из 

Нови Сад, 

Академија 

техничко-

уметничких 

струковних 

студија 

Београд 

  

Ученици су 

добили 

информације о 

смеровима,услови

ма 

студирања,полага

њу пријемног 

испита,начину 

уписа и 

организацији 

наставе. 

Директор,психол

ошко-педагошка 

служба,Тим за 

КВиС 

Промоција 

Школе 

Промоција 

школе 

на у свим 

основним 

школама и на 

теријторији 

града   

   

Директор,психол

ошко-педагошка 

служба,Тим за 

КВиС 
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Списак основних школа у којима је ове године извршена промоција наше школе : 

 

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ ЖИКА ПОПОВИЋ ВЛАДИМИРЦИ 16.5. Влада Кекић, 

ОШ ДРАГАН СРНИЋ ДРАГИЊА  16.5. Дејан Јовановић, 

ОШ МИЋА 

СТАНОЈЛОВИЋ 
КОЦЕЉЕВА 16.5. Сања Рајчевић 

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ МАЈУР ШТИТАР ИО 17.5. Марија Симић, 

ОШ МАЈУР МАЈУР 17.5. 
Катарина В. 

Свинарчук 

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ КЛЕЊЕ 18.5. Снежана Лазић, 

ОШ ВУК КАРАЏИЋ БАДОВИНЦИ 18.5. Јелена Станојевић 

ОШ МИКА МИТРОВБИЋ БОГАТИЋ 18.5.   

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ ЈЕВРЕМ 

ОБРЕНОВИЋ 
ОРИД 18.5. 

Биљана Анђелковић,                   

Дијана Кнежевић 

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ ЈЕВРЕМ 

ОБРЕНОВИЋ 
ШАБАЦ 19.5. 

Весна Саватић,                        

Данијела Ковачевић 

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ ЦВЕТИН БРКИЋ ГЛУШЦИ 20.5. Снежана Лазић 

ОШ ВУК КАРАЏИЋ 
МАЧВАН. 

ПРИЧИНОВИЋ  
20.5. Катарина Арсеновић 

ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ ДРЕНОВАЦ ИО 20.5.   

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ ВАРНА  ИО 23.5. Весна Саватић, 

ОШ ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 
ВОЛУЈАЦ 23.5. Тања Павловић 

ОШ ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 
КРИВАЈА 23.5.   

ОШ ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 
НАКУЧАНИ 23.5.   

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ Јован Цвијић ЗМИЊАК 24.5. Саво Видаковић 

ОШ Јован Цвијић ПЕТЛОВАЧА 24.5. Драгица Мићић 
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ОШ Краља А. 

Карађорђевића 
РИБАРИ 24.5.   

ОШ Краља А. 

Карађорђевића 
ПРЊАВОР 24.5.   

ОШ Војводе Степе ЛИПОЛИСТ 24.5.   

ШКОЛА  МЕСТО 
ДАТУ

М 
ТИМ 

ОШ СТЕПА 

СТЕПАНОВИЋ 
ГОРЊА БАДАЊА 25.5. Дејан Јовановић, 

ОШ СТЕПА 

СТЕПАНОВИЋ 
ТЕКЕРИШ 25.5. Вера Лазић 

И ове школске године је штампан рекламни материјал који је обухватао оловке, кесе и 

блокове, као и рекламни листићи и панои са подацима о профилима које уписујемо. 

Крајем другог полугодишта у дворишту школе је одржана приредба у сврху промоције 

уписа у нашу школу. Позвани су сви ученици осмих разреда са територије града да 

присуствују представљану наших образовних профила на штандовима и концерту 

школског бенда. 

Свака активност и успех наших ученика и наставника је промовисана токм године и у 

локалним медијима и на друштвеним мрежама. 

Наставници који су остварили сате стручног усавршавања унутар установе учешћем у 

промоцији школе  школске 2021-2022. године. 

 

посета школама 
остварени 

сати 

Влада Кекић, 5 

Дејан Јовановић, 5 

Јелена Станојевић 5 

Катарина В. 

Свинарчук 5 

Марија Симић, 5 

Сања Рајчевић 5 

Снежана Лазић, 5 

Биљана 

Анђелковић,                   

Дијана Кнежевић 5 

Весна Саватић,                        

Данијела Ковачевић 5 

Снежана Лазић 5 

Катарина Арсеновић 5 

Весна Саватић 5 

Тања Павловић 5 

Саво Видаковић 5 

Драгица Мићић 5 

Дејан Јовановић 5 

Вера Лазић 5 
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4.2.5.5. Тим за инклузивно образовање 

Подносилац извештаја: TИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Одговорно лице: Душица Остојић (координатор) 

Остали чланови тима:  

Сњежана Јовановић, психолог 

 

Јелена Миљковић, професор 

Mарија Павловић,професор 

Драгица Мићић, наставник практичне наставе кројачима 

Јелена Станојевић, наставник практичне наставе женским фризерима  

 

Циљеви рада: Унапређење квалитета живота ученика са потешкоћама, као и све деце из  

социјално маргинализованих група, подстицање развоја све деце. Примена, развој и 

праћење модела добре инклузивне праксе у школи, обезбеђивање и унапређење квалитета 

наставе у образовању ученика са потешкоћама и маргинализоване деце. 

 

 

Садржај рада 

 

Реализован

и садржаји 

Није 

реализо

вано 

Садрж

аји 

рада 

који 

нису 

планир

ани а 

урађен

и су 

током 

школс

ке 

године 

Исходи/ показатељи успешности 

 

Оцена 

успешн

ости од 

стране  

тима 

или 

особе 

задужен

е за 

евалуац

ију 

Израђен 

план рада 

Тима за 

школску 

2021/2022.г

одину 

  План рада 

П
р
ем
а 
о
ц
ен
и

 Т
и
м
а 
за

 

и
н
к
л
у
зи
в
н
о

 о
б
р
аз
о
в
ањ

е 

ш
к
о
л
ск
а 

2
0
2

1
/2

0
2

2
. 
је

 у
сп
еш

н
о

 

за
в
р
ш
ен
а 

. 

Праћење и 

идентифико

вање 

ученика за 

израду 

индивидуал

  

Поред ученика  

В.М.3-4, Д.П.2-4 и Ник.С.2-5   који похађају 

наставу по ИОП-2, у први разред ове школске 

године уписана су 3 ученика 

 (Д.Ј.1-3,Н.К.1-3,М.М.1-4) којима је по 

мишљењу наставника општеобразовних 
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ног 

образовног 

плана 

Праћење 

ученика 

уписаних у 

средњу 

школу по 

афирмативн

им мерама 

и израда 

индивидуал

ног плана 

подршке.  

предмета потребна помоћ у виду 

индивидуализоване наставе. Прикупљена је 

неопходна документација и послат захтев 

Интерресорној комисији за давање мишљења. 

Комисија се састала 13.6.2022.године.На 

основу мишљења Интерресорне комисије , 

ученици  ће све општеобразовне предмете 

похађати по ИОП-2. 

Упознавање 

Наставничк

ог већа и 

Савета 

родитеља 

са планом и 

програмом 

рада 

  

Обавештавање родитеља и наставника о 

потребама израде  

ИОП-а. 

Израђени 

планови и 

програми за 

ученике 

који се 

школују по 

ИОП 2 

 

  

Планови активности наставника по 

областима, документација се чува у 

педагошко-психолошкој служби. 

 

Праћење 

реализације 

ИОП-а и 

напредовањ

е ученика  

Евалуација 

и 

ревидирање 

 ИОП-а 

  Документација професора 

Јачање 

професиона

лних 

компетенци

ја 

наставника 

 

  

У одељењима 3-4, 2-4,2-5,1-3 и1-4 одржана су 

ванредна одељенска већа да би се предметни 

наставници упознали са ситуацијом у 

поменутим одељењима и начином израде 

индивидуализованих планова за ученике који 

наставу похађају по ИОП-2.  
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Редовни 

састанци 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

на крају 

сваког 

класификац

ионог 

периода и 

ванредни 

по потреби 

 

  

Записници са одржаних састанака. Одржано 

је 6 

састанака.(03.9.2021.,04.11.2021.,09.11.2021.,2

9.12.2021.,05.4.2022., 

27.6.2022.) 

Сарадња са 

родитељим

а деце која 

похађају 

наставу  по 

ИОП 2 

  

Евиденција долазака родитеља, обављани 

индивидуални разговори и са одељењским 

старешинама и са педагошко-психолошком 

службом. 

Састанци 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

са Тимом за 

превенцију 

осипања и 

подршку 

ученика 

  
Побољшан успех ученика којима је пружена 

додатна подршка. 

Анализа 

реализације 

ИОП-а 

  

Заједнички став свих чланова Тима приликом 

анализирања вредновања појединачних 

области прилагођавања је да су мере 

индивидуализације имале  позитиван ефекат 

и да су ученици који наставу похађају по 

ИОП-2  постигли напредак у савладавању 

градива. 

 

 

 

4.2.5.6. Тим за професионални развој 

У току школске 2021/2022 године Центра за стручно усавршавање Шабац је организовао 

релативно мали број семинара, а епидемиолошка ситуација у читавј земљи је била 

забрињавајућа, тако да је јако мали број запослених посећивао семинаре. Веома честа 

појава је била и отказивање заказаних семимара због болеси организатора. Међутим, 

запослени наше установе су се итекако снашли у ово доба пандемије и самоиницијативно 

се пријављивали на онлајн семинаре.Колеге су упућивале једни друге на семинаре, а 
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такође смо имали и један обавезан семинар за све запослене.Целокупна ситуација је 

резултирала смањеним бројем сати стручног усавршавања по запосеном у овој школској 

години. 

Чланови тима за професионални разовј састали су се више пута током године како због 

планирања стручног усавршавања запослених,тако и због сређивања документације везане 

за усавршавање запослених у и ван установе. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ, 2021/2022 
Редн

и бр. 

Име и презиме Назив семинара Датум и место 

одржавања 

Бр. 

сати 

Каталошки бр. 

1. Драган 

Аћимовић 

Са стручњацима на вези 

2 безбедно током 

пандемије 

Онлајн 

16.12.2021. 2 468 

Вебинар за наставнике 

средњих стручних 

школа Државна стручна 

матура 

онлине 23.02.2022 

од 17.00 до 19.00 2  

Вебинар за наставнике 

средњих стручних 

школа Све о државној 

матури 

онлине  

2.2.2022 од 17 до 

18.30 2  
2. Радушко 

Поповић 

Како до успешне 

сарадње 

са родитељима ЦСУ Шабац  8 439-20 

Са стручњацима на вези 

2-безбедни током 

пандемије 

Онлајн  

16.12.2021. 2 468 
3. 

 
Дијана 

Кнежевић 

Са стручњацима на вези 

2 безбедно током 

пандемије 

Онлајн 

23.12.2021. 

2 468 

4. Снежана 

Савић Стрес – како превазићи 

стрес на радном месту 

ЦСУ – Шабац 

02. 04.2022. 

8 468 
 

Са стручњацима на вези 

2-безбедни током 

пандемије 

Онлајн 

23.12.2021. 

2   
 

5. Татјана 

Алимпић 

Како да наставник 

постане 

добар говорник 20.11.2021. 

8  

Са стручњацима на вези 

2-безбедни током 

пандемије 

Онлајн  

23.12.2021. 

2 468 

6. Сњежана Са стручњацима на вези 

2 безбедно током 

пандемије 

Онлајн 

23.12.2021. 

2 468 
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Јовановић Обука за јачање 

капацитета школских 

тимова за унапређење 

самовредновања рада 

школа 

 

 

онлајн 

10.6.2022. 

 

8  

7. Душица 

Остојић 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

16.12.2021. 

2 468 

 8. Лукић 

Јасмина 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 

2  2983 

9. Зоран 

Димитријев

ић 

Са стручњацима на вези 

2 безбедно током 

пандемије 

Онлајн 

23.12.2021. 

2 468 

Етика и интегритет 10.06.2022. 
8  

10. Мирјана 

Лекић 

Дигитална наставна 

средства 

Онлине 

Новембар 2021 

24  

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

16.12.2021. 

2 468 

Онлајн презентација 

уџбеника хемије 3 за 

средњу школу 

Вебинар 

13.04.2022. 

1  

11. Мирјана 

Ненадовић 

Мудл администратор на даљину,  

новембар 2021. 

 (није стигао 

сертификат) 

Вебинар библиотекара на даљину, 

 децембар 2021. 

 

  

12. 

 

 

 

 

 

 

Марија 

Павловић 

 

Настава у облаку 

Онлине 

18.4.-19.5.2022. 34 636 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 2  2983 

Онлајн презентација 

уџбеника хемије 3 за 

средњу школу 

Вебинар 

13.04.2022. 1  / 

Обука за јачање 

капацитета школских 

онлајн 

10.6.2022. 8  / 
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тимова за унапређење 

самовредновања рада 

школа 

 

 

 

 

 

13. 

Данијела 

Ковачевић 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

16.12.2021. 

2 

2983 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ 

НАСТАВНИЦИМА И 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА ЗА 

РАД У ОСНОВНОЈ И 

СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

09.04.2022. 

путем 

Интернета 

12 

564/2018 од 

30.05.2018. 

14. 
Сања 

Рајчевић 

 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

16.12.2021. 

2 2983 

15. Драгица 

Мићић 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 

2 2983 

Обука за јачање 

капацитета школских 

тимова за унапређење 

самовредновања рада 

школа 

 

 

онлајн 

10.6.2022. 

 

8  
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   16. 

 

 

Љиљана 

Милованов

ић 

Формативно оцењивање 

и његова примена у 

дигиталном окружењу 25.09.2021. 

12  

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 

2 2983 

17. Марија 

Симић 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 

 

2 

2983 

 

18. 
Светлана 

Тршић 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 

2 2983 

19. 
Снежана 

Богдановић 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 

2 2983 

20, 
Наташа 

Достанић 
Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије/ Стручни 

скуп/ 

Онлине 

23.12.2021. 

 

2 

2983 

21. 
Бранка 

Којић 

Са стручњацима на вези 

2 – безбедно током 

пандемије 

16.12.2022. 

Онлине 

2 2983 

Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеника 

хемије 3 за средњу 

школу  

13. 4.2022. 

   1  

22. 
Снежана 

Лазић 
Дигитална учионица  

Онлајн-Април 

 

2022 

19,5  

23. Катарина 

Арсеновић 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник- април 2022. 
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увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала. 

24. Радмила 

Гавриловић 

Са стручњацима на вези 

2 – безбедно током 

пандемије“ трибина 

23.12. 2021. путем 

Интернета 

2 2983 

Програм обуке за 

запослене у образовању 

/дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник 

– увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала. Април 2022. 

19,5  

25. Маргита 

Кекић 

Коришћење рачунара за 

припрему ефективније 

наставе 

27.11.2021. 
8 

сати 

318 

Са стручњацима на вези 

2 –безбедно током 

пандемије 

Онлине 

23.12.2021. 

2 

сата 

 

26. Весна 

Ерцеговчев

ић 
Дигитална учионица 

Онлајн 

19.5.2021. 

 

 

19,5 

1164/2021/133

52 
 

27. Катарина 

Вулетић 

Свинарчук 

„Са стручњацима на 

вези 2 – безбедно током 

пандемије“ (трибина) 

23.12.2021. 

вебинар 

2  

3969 

Дигитална учионица 

14.04.2022. 

 

19  

28. Душица 

Ђуричић 

Са стручњацима на вези 

2 

безбедно током 

пандемије 

 

Савез учитеља 

Републике Србије 

16.12.2021. Онлајн 2 468 

Вебинар за наставнике 

средњих стручних 

школа 

Државна стручна 

матура 

 

онлине 23.02.2022 од 

17.00 до 19.00 

онлине 23.02.2022 

од 

17.00 до 19.00 

2 - 

Вебинар за наставнике 

средњих стручних 

онлине 2.2.2022 

од 17 2  
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школа 

Све о државној матури 

 

онлине 2.2.2022 од 17 

до 18.30 

 

до 18.30 

 

Учење о ратовима 90-

тих 

на просторима бивше 

Југославије 

 

ОШ“јеврем 

Обреновић“,Шаба

ц 

29.до30.јануара20

22.г 16 226 
29. Биљана 

Анђелковић 

Дигитална наставна 

средства- корак ка 

савременој активној 

настави 

22.10.- 

05.11.2021 

онлајн 

24 427 

Са стручњацима на 

вези- 

безбедно током 

пандемије 

23.12.2021. 

онлајн 
2 2983 

30. Славиша 

Томанић 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ 

/ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТА

ЛНО 

КОМПЕТЕНТАН 

НАСТАВНИК – 

УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ 

УЏБЕНИКА 

И ДИГИТАЛНИХ 

ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

22.42021. – 

онлајн 
19,5 

1164/2021 / 

8125. 

 Етика и интегритет онлајн 7.6.2022. 8 
 

31. 

 

Јелена 

Станојевић 

Kако до успешне 

сарадње 

са родитељима 

ЦСУ Шабац, 

23.10.2021. 
8 439/21 

Са стручњацима на 

вези- 

безбедно током 

пандемије 

16.12.2021. 

онлајн 
2         2989 

32. 

Вера 

Ђукановић 

 

Са стручњацима на 

вези- 

безбедно током 

пандемије 

23.12.2021. 

онлајн 

2         
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33. 
Тања 

Павловић 

Са стручњацима на 

вези- 

безбедно током 

пандемије 

16.12.2021. 

онлајн 
2 2978 

Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима 

18.09.2021. 

3h 

30mi

n 

DM21-

11/2192  

До функционалног 

знања 

применом метода и 

техника у 

интерактивној 

настави 16.10.2021. 8 432 

Програм обуке за 

супервизоре и 

председнике школске 

комисије 22.06.2022. 8 

Програм обуке за 

дежурног наставника на 

завршном испиту 22.06.2022. 8 

34. 
Тања 

Досковић 

Национална 

конференција 

наставника 

који спроводе програме 

Достигнућа младих 

2-4. 10. 2021. 

Врњачка Бања  

 

Тренинг за коришћење 

дигиталног алата MIRO 

Webinar 

9.12.2021. 
2 

 

Обука за коришћење 

CASIO калкулатора 

ЦСУ, 11.12. 

2021. 3 

 

Основни курс за Girls 

go 

circular 

Online, 

децембар 2021.  

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ, 2021-2022 
 

Редни 

број 

Име и презиме 

наставника 

Активност/ облик стручног усавршавања у 

установи 

Начин учествовања 

(присуство, излагање, 

ауторство, координатор, 

вођење, анализа, 

дискусија...) 

Датум Број  

сати 

1 Марија  

Павловић 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 

РАЗВИЈАЊЕ ОДГОВОРНОГ ОДНОСА 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ, ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА И 

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

Информисање родитеља о 

важности развоја 

Међупредметне компетенције 

Одговоран однос према 
здрављу и упућивање  на сајт 

школе где се налазе 
приручници за родитеље 

 

06.09.2021 5 
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ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОБРАЗОВАЊУ ЗА РАЗВИЈАЊЕ 

ОДГОВОРНОГ ОДНОСА ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ, ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА И 

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Одговоран однос према 
здрављу/ правилна исхрана 

Радионица на ЧОС-у 

 

 

28.09.2021. 10 

Онлине упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета Присуство 23.12.2021  2 

План интегритета  

Попуњене 4 анкете 

 

28.12.2021. 20 

2 Татјана 

Досковић 

Истраживање на тему „Млади и медији“ Објаснила деци о чему се ради 

у анкети и поделила им исту 

да ураде 

Октобар 

2021. 

6 

Администратор профила школе на 
друштвеним мрежама 

Водим Фејсбук и инстаграм 

налоге школе 
Током целе 
године 

20 

Припрема материјала за друштвене мреже Писање извештаја о 

догађајима, активностима, 

качење фотографија и постова 
итд. 

Током целе 

године 

60 

 Онлајн упуство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде Плана 

интегритета установе 

Слушалац 23. 12. 2021. 2 

План интегритета Попуњавање анкета 23. 12. 2021. 20 

Координатор програма од националног 

значаја (МИПТР, ЗУОВ...) 

Учешће у реализацији 

програма од националног 
значаја (координатор ПИСА 

тестирања у нашој школи) 

Фебруар и 

март 2022. 

20 

3 Тања 

Павловић 

Родна равноправност/улоге мушкараца и жена 
кроз епохе – енкаустик техника 

Излагање, анализа, дискусија 28.09.2021. 10 

Радионица у Центру за стручно усавршавање- 

Квилинговање 

Организација радионице, 

пружање помоћи у 

организацији 

21.09.2021. 15 

Онлајн упутства и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 
интегритета ученика 

Присуство, аланиза 23.12.2021. 22 

Зимски камп у ОШ „ Лаза К Лазаревић“- 

Синоним за знање лазино свезнање- 

радионица- Квилинговање 

Организација радионице 11.01.2022. 15 

Зимски камп у ОШ „ Лаза К Лазаревић“- 

Синоним за знање лазино свезнање- 

радионица- Хемија у боји 

Организација радионице 12.01.2022. 15 

Угледни час принцип компоновања- 
обликовање фризуре и дизајн одеће 

Излагање, анализа, дискусија 22.03.2022. 10 

Радионица: Хемија у боји, ОШ „Доситеј 

обрадовић“ Волујац 

Организација радионице 10.05.2022. 10 

Радионица: Хемија у боји, ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ Криваја 

Организација радионице 10.05.2022. 10 

Радионица: Хемија у боји, ОШ „Лаза К 

Лазаревић“ Варна 

Организација радионице 10.05.2022. 10 

Посета музеју, галерији културног центра Излагање, анализа, дискусија 10.05.2022. 5 

Организација радионице- ЦСУ Организација радионице Зимски 

распуст 
10 

Промоција школе Учешће у промоцији школе 2021-2022 5 

4 Светлана  

Тршић 

Онлајн упуство и обучавање о 

основним појмовима и важности израде плана 

интегритета установе“ 

Слушалац 23.12.2021. 2 

Израда плана интегритета установе за 

школску 2021/22. годину 
Израда анкета 28.12.2021. 20 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговрног односа 
према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика 

Физичка хемија-

лабораторијске вежбе 

Одговоран однос према 
здрављу/ правила 

понашања и брига о здрављу у 

хемијској 

8.9.2021. 10 
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лабораторији 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговрног односа 

према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика 

Информисање родитеља о 

важности развоја 
Међупредметне компетенције 

Одговоран 

однос према здрављу и 

упућивање на сајт школе где 

се налазе приручници за 

родитеље 

9.2021. 5 

Отворена врата школе 

Промоција рада секцеје 

Занимљива наука и пројекта 

Укусна хемија 

25.5.2022. 10 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља 

Онлајн обука 9.2.2022. 16 

5 Јелена 

Рдосављевић Стручни скуп „ Са стручњацима на вези 2- 

безбедно током пандемије“ 
Путем интернета, 16.12.2021. 

16.12.2021 6 

6 Биљана  

Анђелковић 

Извештај са скупштине удружења средњих 

школа 

присуство 3.12.2021. 1  

Координатор радионице“ Безбедоносна 

култура у свету младих“ 

координатор 15.12.2021. 10 

Информација о изради Плана интегритета 

путем мејла  

присуство 23.12. 2 

Израда анкета за План интегритета анализа 28.12. 20 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља 

присуство 20.02.2022. 16 

Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима 

присуство 20.02.2022. 16 

Промоција школе вођење 18.5.2022. 5 

Учествовање у Отвореним вратима школе излагање 25.5.2022. 10 

7 Дијана 

Кнежевић 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Писање пројекта -члан 

пројектног тима 

Учешће у писању 

Јануар и 

фебруар 

2022. 

10 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

 

Пружање помоћи у 

организацији (остваривању 

пројекта у установи) 

Од 

11.априла до 

17.априла 

10 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

 

Организатор изложбе Од 

11.априла до 

17.априла 

 

15 

Промоција школе- Дан отворених врата  и 

концерт школског бенда  
Организација 25.05.2022. 10 

Организатор радионице -ЦСУ Организација радионице Зимски 

распуст 

15 

Одговоран однос према здрављу/текстилна 

влакна природног порекла 
Излагање, дискусија 24.09.2021. 10 

Онлајн упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 
интегритета установе 

Присуство,анализа 23.12.2021. 22 

Угледни час-Принцип компоновања -

обликовање фризуре и дизајн одеће 

Излагање, анализа, дискусија 22.03.2022. 10 

Отварање библиотеке и модна ревија  Учешће у организацији 

приредбе 

Организација модне ревије за 

приредбу 

3.12.2021. 10 

Радионица у Центру за стручно усавршавање-
Квилинговање 

Координатор-пружање помоћи 

у организацији 

 

21.09.2021. 10 

Зимски камп у ОШ “Лаза К. Лазаревић”-

Синоним за знање Лазино свезнање-

радионица Квилинговање 

Координатор-пружање помоћи 

у организацији 

 

11.01.2022. 10 

Промоција школе Учешће у промоцији школе 2021-2022. 5 

Чувам те-Заштита деце са сметњама у развоју  

у случајевима занемаривања и 

дискриминације злостављања и насиља 

Онлајн 

81/17 

48/18 

Онлајн 

17.02.2022. 

16 
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Чувам те-Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине људима 
 

Онлајн 

81/17 

48/18 

Онлајн 

17.02.2022. 

16 

8 Душица 

Ђуричић 

Родна равноправност  Држање часа о датој теми у 

одељењу II- 1, знамените 

српкиње кроз историју 

6.9.2021. 10 

Израда плана интегритета  Урађене 4 анкете преко 

компјутера 

децембар 

2021. 

22 

Заштита деце у случајевима занемаривања и 

дискриминације 

cuvamte.org online anketa 07.02.2022. 16 

  Улога установа образовања у борби против 

трговине људима 

cuvamte.org оnline anketa 07.02.2022. 16 

Пружање помоћи у организацији и 

остваривању пројекта у установи 

Вођење и упознавање ученика 

и професора из Македоније са 
историјским знаменитостима 

нашег краја 

14.04.2022. 10 

Организовање одласка ученика у музеје Вођење  ученика у музеј Иве 
Андрића и Николе Тесле 

25.06.2022. 5 

Етика и интегритет Присуство 08.06.2022. 8 

9 Снежана 

Лазић 

Онлајн упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 
интегритета установе 

Слушалац 23.12.2021. 2 

Попуњавање анкета за план интегритета 

установе 

Учесник 28.12.2021. 20 

Комисија за утврђивање испуњености услова 
за извођење учења кроз рад код послодавца за 

подручје електротехника, машинство и обрада 

Члан комисије 17.06.2021. 10 

Комисија за утврђивање испуњености услова 
за извођење учења кроз рад код послодавца за 

подручје електротехника, машинство и обрада   

,,Графички центар Нова,, 
,,Графички центар Ђукић,, 

Члан комисије 27.08.2021. 10 

Комисија за утврђивање испуњености услова 

за извођење учења кроз рад код послодавца за 
подручје електротехника, машинство и обрада    
,,Галеб,, 

Члан комисије 7.02.2022. 10 

Посета школама- Промоција школе Учешће у промоцији школе 18.05.2022. 5 

Посета школама- Промоција школе Учешће у промоцији школе 20.05.2022. 5 

Обука за запослене- породично насиље Онлајн-24.06.2022. 24.06.2022 16 

,,Обука за запослене у предшколским 

установама- стварање сигурне и подстицајне 

средине за развој и учење у вртићу,, Онлајн-24.06.2022. 

24.06.2022.. 16 

,,Обука за запослене-стратегије у раду са 
ученицима који показују проблеме у 

понашању,, Онлајн-24.06.2022. 

24.06.2022. 16 

,,Обука за запослене-безбедно коришћење 

дигиталне технологије-превенција дигиталног 
насиља,, Онлајн-25.06.2022 

25.06.2022. 16 

,,Обука за запослене-заштита деце са 

сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања 

и насиља,, Онлајн-25.06.2022. 

25.06.2022. 16 

10 Славиша  

Томанић 

„онлајн упуство и обучавање о 

основним појмовима и важности израде плана 

интегритета установе“ 

слушалац 23.12.2021. 
 

2 

Област интегритета Анкета 27.12.2021. 20 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривањаа и 

дискриминације, злостављања и насиља 

Присуство – учествовање, он 

лајн 
8.2.2022. 
 

16 

Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима 

Присуство – учествовање, 

онлајн 

8.2.2022. 16 

11 Маргита  

Кекић 

Онлајн упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета установе 

присуство 23.12.2021. 2 

План интегритета попуњене 2 анкете 24.12.2021. 10 

Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима 

путем Интернета 25.02.2022. 16 

Заштита деце са сметњама у развоју у путем Интернета 25.02.2022. 16 
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случајевима занемаривања и дискриминације , 

злостављања и насиња 

Организовање изложбе радова у школи излагање, координатор 22.06.2022. 

23.06.2022 

24.06.2022 

 

15 

12 Наташа 

Достанић 

Онлајн упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета установе 

Слушалац 23.12.2021. 2 

План интегритете Учесник у анкетирању ( 4 

анкете ) 
28.12.2021. 20 

Учешће у промоцији школе Посета основним школама 24.5.2022. 5 

Посета музејима ( наградни излет) Присуство и вођење 25.6.2021. 5 

„Обука за запослене –породично насиље“  - 

платформа Чувам те 
Учесник 26.6.2022. 16 

13 Катарина 

Свинарчук 

стручно усавршавање у установи у области 

„интегритета“ школска 2021-2022. година. 

 28.12.2021. 20 

Присуствовање угледном часу /угледној 
активности са дискусијом и анализом  

 22.03. 2 

"Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању" Платформа „Чувам те“ 

 20.03. 16 

учешће у промоцији школе школске 2021-

2022. године. 
 17.05.2022 5 

14 Радмила  

Гавриловић 

Oнлајн упуство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета установе 

Присуство на обуци 23.12.2021.и 

28.12.2021. 

20 + 2 

сати 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа 

према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика. (Родна 

равноправност/Коко Шанел - најмоћнија жена 

у модној историји.) 

Продукти часа и активности 

на часу -Одељење 2-5 

24.09.2021. 10 сати 

Приредба поводом отварања библиотеке - 

Учешће у организацији приредбе 

Организација модне ревије за 

приредбу 

03.12.2021. 10 сати 

Чувам те - Заштита деце са сметњама у развоју 

у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља 

Присуство на обуци путем 

интернета 

09.02.2022. 16 

бодова  

Чувам те - Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине људима  

Присуство на обуци путем 

интернета 

09.02.2022. 16 

бодова  

Промоција школе – дан отворених врата и 

концерт школског бенда. - Организатор 

манифестације 

Организација 25.05.2022. 10 сати 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme - 

Писање пројеката - члан пројектног тима 

Учешће у писању јануар и 

фебруар 

2022. 

10 сати 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme - 

Организатор предавања, трибина, смотри, 

књижевних сусрета, изложби радова у школи. 

Организатор изложбе од 11.04. до 

17. 04.2022. 

15 сати 

Републичко такмичење – модни кројачи - 

Републичка и међународна такмичења и 

смотре. 

Припремање ученика за 
републичко такмичење 

Мај 2022. 15 сати 

Сарадња са другим школама - члан тима Учешће у реализацији 

програма/пројекта локалне 

самоуправе – сарадња са ОШ 

Л. К. Лазаревић из Шапца 

Мај 2022. 5 сати 

15 Катарина 

Арсеновић 

Округли сто „ Рани брак није ромска 
традиција“ 

присуство 16.12.2021. 2 

Онлајн упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 
интегритета установе 

Присуство на обуци 23.12.2021. 20+2 

Трибина „ Сарадња образовно-васпитних и 

васпитно-образовних установа и центара за 

социјални рад у оквиру спољашње  мреже 
заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања“ 

присуство 24.12.2021. 2 

Обука на платформи  Чувам те „ Улога 
установа образовања и васпитања у борби 

против трговине људима“ 

присуство на обуци путем 

интернета 
18.02.2022. 16 
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Обука на платформи Чувам те „Заштита деце 

са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања 

и насиља“ 

присуство на обуци путем 

интернета 

18.02.2022. 16 

Угледни час: Естетско обликовање фризура, 

Технологија одеће, Ликовна култура 

II 4 Тања Павловић и Дијана Кнежевић 

Наставна јединица: 

Обликовање фризуре 
Дизајн одеће 

присуство 22.03.2022. 2 

Округли сто „Функционисање породице и 

мал. Деце током пандемије 

присуство 16.05.2022. 2 

Промоција школе  учешће у промоцији школе 20.05.2022. 5 

Посета високошколској установи координатор 26.05.2022. 5 

16 Снежана 

Богдановић 

Обука за спектрофотометар присуство 4.10.2021. 1 

Извештај са скупштине удружења средњих 

школа  

присуство 3.12.2021. 1 

Координатор радионице „Безбедносна култура 
у свету младих“ 

координатор 15.12.2021. 10 

Посета Еликсиру „ Посвећеност Еликсир 

Зорка“ 

присуство, учешће, дискусија 20.12.2021. 4 

Информације о изради плана интегритета 
путем мејла 

учешће 23.12.2021. 2 

Израда анкета за план интегритета(четири 

анкете) 

учешће 28.12.2021. 20 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља 

учешће 3.3.2022. 16 

Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима 
учешће 4.3.2022. 16 

Обука за оцењивање на матурском испиту  присуство, учешће, дискусија 12.4.2022. 3 

17 Зорица 

Арсеновић 

Онлајн упуство и обучавање о 

основним појмовима и важности израде плана 
интегритета установе“ 

Слушалац 23.12.2021. 2 

Израда плана интегритета установе за 

школску 2021/22. годину 
Израда анкета 28.12.2021. 20 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговрног односа 

према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика 

Машине, апарати и операције-
лабораторијске вежбе 

Одговоран однос према 

здрављу/ правила 
понашања и брига о здрављу у 

хемијској 

лабораторији 

8.9.2021. 10 

18 Марија 

Симић 

Родитељски састанак Информисање родитеља о 

важности развоја 

међупредметне компетенције 
Одговоран однос према 

здрављу и упућивање на сајт 

школе где се налазе 
приручници за родитеље 

Почетак 

шк. год. 

5 

Радионица на ЧОС-у са ученицима 4-2 

одељења: „Свиђа ми се како изгледам“-

примена међупредметне компетенције: 

„Одговоран однос према здрављу“ 

координатор 24.9.2021. 10 

Скупштина Удружења средњих школа 

подручја рада ХНГ и подручја рада ГРМ 

присуство стручном скупу на 

нивоу републике 

17-18.11. 

2021. 

5 

Писање пројеката- члан пројектног тима Учешће у аплицирању новембар 

2021. 

10 

Информисање колега из Стручног већа о 

одлукама донетим на састанку Стручних већа 

из подручја рада хемија, неметали и 

графичарство, металургија и рударство 

одржаног у Зрењанину 17. и 18.11.2021. 

излагање 3.12.2021. 5 

Инфо-сесија „Дигитална експедиција 

2021/2022. године“ 

присуство  7.12.2021. 1 

Вебинар „Практична израда развојног плана у 

основним и средњим школама“ 

Центар за учење, едукацију и развој 

креативности „Мина“ Чачак 

присуство 16.12.2021. 5 
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Онлајн упуство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 
интегритета установе 

Слушалац 23.12.2021. 2 

План интегритета Учесник у анкетирању ( 4 

анкете) 

28.12.2021. 20  

Координатор Пружање помоћи у 

организацији (остваривању 

пројекта у установи) 

11-17.4.2022. 10 

Обука за оцењивање на матурском испиту Присуство, дискусија 12.04.2022. 3 

Промоција школе  Реализатор 17.5.2022. 5 

Организатор манифестације Организација 25.5.2022. 10 

19 Маргита  

Кекић 

Онлајн упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета установе 

присуство 23.12.2021. 2 

План интегритета попуњене 4 анкете 28.12.2021. 20 

Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима 

путем Интернета 13.02.2022. 16 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације , 
злостављања и насиња 

путем Интернета 08.02.2022. 16 

Дигитална настава-корак напред или назад? трибина(онлајн) 10.03.2022 1 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа 
према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика 

Информисање родитеља о 

важности развоја 
Међупредметне компетенције 

Одговоран однос према 

здрављу и упућивање  на сајт 
школе где се налазе 

приручници за родитеље 
 

06.09.2021 5 

20 Љиљана  

Миловановић 

Родна равноправност и образовање  Држање часа о датој теми у 

одељењу 4-1 у оквиру часа 

Организација пословања  

29.9.2021 10 

Израда плана интегритета  Урађене 4 анкете преко 

компјутера 

децембар 

2021. 

22 

Заштита деце са сметњама у развоју  

случајевима занемаривања и 

дискриминације,злостављања и насиља 

cuvamte.org online anketa 04.03.2022 16 

Улога установа образовања у борби против 

трговине људима 

cuvamte.org online anketa 04.03.2022 16 

21 Бошко  

Живановић 

Учешће у организацији приредбе  поводом 

отварања библиотеке 

 

Организација музичког бенда 
школе и концерт 

3.12.2021. 10 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ – ДАН ОТВОРЕНИХ 

ВРАТА И КОНЦЕРТ ШКОЛСКОГ БЕНДА 

Координатор манифестације 25. маја 
2022. 

15 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Координатор - Пружање 

помоћи у организацији 

(остваривању пројекта у 

установи) 

од 11. 

априла до 

17. априла 

10 

21 Драгица 

Мићић 

Републичко такмичење – модни кројачи - 

Републичка и међународна такмичења и 

смотре. 

Припремање ученика за 

републичко такмичење 

Мај 2022. 15 

Републичко такмичење – модни кројачи - 

Учествовање у комисијама на такмичењима 
различитог нивоа 

Прегледање тестова на 

републичком такмичењу у 

Руми 

Мај 2022.  10 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme - 

Писање пројеката-координатор 

Израда предлога јануар и 

фебруар 

2022. 

15 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Координатор програма од националног 
значаја 

Учешће у реализацији 

програма од националног 

значаја – пројекат Супершколе 

од децембра 

2021. до маја 

2022. 

20 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Вођа- аутор студијског путовања 

Организација посете ,писање 

извештаја 

од 21. марта 

2022. до 

27.марта 

6 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Организатор предавања,трибина, 

смотри,књижевних сусрета,изложби радова у 

школи... 

Организатор изложбе од 11. 

априла до 

17. априла 

15 
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Промоција школе – дан отворенихврата и 

концерт школског бенда. -Организатор 

манифестације 

Организација 25. маја 

2022. 

10 

Онлајн упуство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета установе 

Присуство 28.12. 20 

Приредба поводом отварања библиотеке - 

Учешће у организацији приредбе 

Организација модне ревије 3.12. 10 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа 
према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика - Родна равноправност/ 

Коко Шанел – најмоћнија жена у модној 
историји 

 

Излагање, анализа, дискусија 24.9. 10 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа 

према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика - Родна равноправност/ 
мушкарци који шију 

 

Излагање, анализа, дискусија 16.9. 10 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа 
према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика – ЧОС Одговоран однос 

према здрављу/ радионица - шта значи добро 

здравље 

 

Излагање, анализа, дискусија 13.9. 10 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа 

према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика - Родитељски састанак - 

Информисање родитеља о важности развоја 

Међупредметне компетенције Одговоран 

однос према здрављу и упућивање  на сајт 
школе где се налазе приручници за родитеље 

 

Излагање, анализа, дискусија поч.шк.год. 5 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа 

према здрављу, очување здравља и 

безбедности ученика - Одговоран однос према 
здрављу/ текстилна влакна природног порекла 

 

Излагање, анализа, дискусија 24.9. 10 

Промоцији школе  школске 2021-2022. Године Излагање 24.5. 5 

Обука за наставнике "Organizing Regional 

School Exchanges - to promote 

intercultural dialogue, peacebuilding, constructive 

remembrance and reconciliation” 

Учесник 18.2.  5 

22 Сања  

Раичевић 

Комисија за избор програма и пројеката од 

јавног интереса за младе на територији града 

Шапца  

Члан градске комисије  21.4.2022. 5 

Посета високошколској установи координатор 26. маја 
2022. 

5 

Учесник у истраживачком пројекту Реализација истраживачког 

пројекта усмереног на 
повећање квалитета рада 

школе школе – Допунска 
настава (Гугл упитник, 

анализа и извештај) 

мај 2022. 10 

Писање пројеката-координатор Израда предлога јануар и 

фебруар 

2022. 

15 

Учесник/посетилац – догађај „Упознај 

Супершколе из Србије” у Београду 

Учествује,дискутује, 

презентује 

8.2.2022. 5 

Координатор програма од националног 

значаја 

Учешће у реализацији 

програма од националног 
значаја – пројекат Супершколе 

од децембра 

2021. до маја 
2022. 

20 

Вођа- аутор студијског путовања Организација посете ,писање 

извештаја 

од 21. марта 

2022. до 

6 
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27.марта 

Учесник/посетилац Учесник и излагач на 

Завршној конференцији 

међународног пројекта 

Супершколе  

од 3. јула до 

6. јула, 
Струга, 

Северна 

Македонија 

5 

Промоција школе  Посета основним школама  16. мај 2022. 5 

Организатор манифестације Дан отворених 

врата школе  

Организација  25. маја 

2022. 

10 

Организатор посете музејима (наградни излет) Организација и руковођење 25. јуна 
2022. 

5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 

РАЗВИЈАЊЕ ОДГОВОРНОГ ОДНОСА 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ, ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА И 

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

ЧОС - Родна равноправност/ 

жене које су померале границе 

23. 

септембра 

2021. 

10 

Развој међупредметне компетенције 
Одговоран однос према здрављу и родна 

равноправност 

Родитељски састанак - 

Информисање родитеља о 

важности развоја 

Међупредметне компетенције 
Одговоран однос према 

здрављу и упућивање  на сајт 

школе где се налазе 
приручници за родитеље 

 

почетак шк. 

године 
5 

План интегритета  Учесник свих анкета 23. децембра 
2021. 

20 

Формативно оцењивање – примери из праксе 

за основне и средње школе (вебинар) 

Учесник  18. 10. 2021. 5 

23 Иван 

Стевановић 
Онлајн упуство и обучавање о 

основним појмовима и важности израде плана 
интегритета установе“ 

Слушалац 23.12.2021. 2 

Израда плана интегритета установе за 

школску 2021/22. годину 
Израда анкета 28.12.2021. 20 

24 Дијана 

Кнежевић 
Са стручњацима на вези -безбедно током 

пандемије 

Онлајн 

 

 

23.12.2021.  1 

Чувам те-Заштита деце са сметњама у развоју  

у случајевима занемаривања и 

дискриминације злостављања и насиља 
Онлајн 

17.02.2022. 

81/17 

48/18 16 

Чувам те-Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине људима 

Онлајн 

17.02.2022. 

81/17 

 

48/18 16 

25 Душица  

Остојић 

Обучавање о основним појмовима и важности 

израде плана интегритета установе 

слушалац 23.12.2021. 2 

Oнлајн упутство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 
интегритета установе  

 

Учесник свих анкета 30.12.2021. 20 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља 

учесник 9.2.2022. 16 

Улога установа образовања и васпитања у 

борби 

против трговине људима 

учесник 10.2.2022. 16 

Организатор посете музејима (наградни излет) Организација и руковођење 25. јуна 

2022. 

5 сати 

26 Даијела  

Ковачевић 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 

РАЗВИЈАЊЕ ОДГОВОРНОГ ОДНОСА 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ,ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА И 

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА. 

Родна равноправност/мушкарци који шију 

Ауторство 16.09.2021 10 

Приредба поводом отварања библиотеке Организација модне ревије за 03.12.2021 10 
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Учешће у организацији приредбе приредбу 

Стручно усавршавање унатар установе-План 

интегритета 
„онлајн упуство и обучавање о 

основним појмовима и важности израде плана 

интегритета установе“ 

Слушалац 

 

23.12.2021 2 

Стручно усавршавање унатар установе-План 

интегритета 

„онлајн упуство и обучавање о 

основним појмовима и важности израде плана 

интегритета установе“ 

Учешће- све анкете 28.12.2021 20 

Чувам те-обука-Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације,злостављања и насиља. 

Обука 10.02.2022 16 

Чувам те-Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине људима 

Обука 10.02.2022 16 

Посета угледном часу-Дијана Кнежевић и 

Тања Павловић 

Присуство  22.03.2022 2 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Писање пројеката-члан пројектног тима 

Учешће у писању јануар и 

фебруар 

2022. 

10 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Координатор 

Пружање помоћи у 

организацији(остваривању 

пројекта у установи) 

од 11.априла 

до 17. 

априла 

10 

Међународни пројекат RYCO Superschools 

Western Balkans Schools Exchange Scheme 

Организатор 

предавања,трибина,смотри,књижевних 

сусрета,изложби радова у школи... 

Организатор изложбе од 11.априла 

до 17. 

априла 

15 

Посета-Промоција школе ,,Јеврем Обреновић“ 

Шабац  

Посета 20.05.2022 5 

Републичко такмичење- Рума 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 

ТЕКСТИЛНИХ И КОЖАРСКИХ ШКОЛА У 

ЗНАЊУ И ВЕШТИНАМА 

Припремање ученика за 

републичко такмичење 

20.05.-

22.05.2022 

15 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ – ДАН ОТВОРЕНИХ 

ВРАТА И КОНЦЕРТ ШКОЛСКОГ БЕНДА 

Организатор манифестације 

Организација 25.05.2022 10 

27 Слађана 

Божић 

"Обука за запослене - породично насиље" присуство 08.02.2022. 16 

"Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља" 

присуство 08.02.2022. 16 

"Обука за запослене - Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у 

понашању" 

присуство 08.02.2022. 16 

Етика и интегритет присуство 17.6.2022. 8 

29 Мирјана  

Ненадовић 

План интегритета учешће 28.12.2021. 20 

Одговоран однос према здрављу и безбедност 

ученика 

излагање 21.9.2021. 10 

Одговоран однос према здрављу и безбедност 
ученика 

излагање 1.9.2021. 5 

Пројекат регионалне сарадње Ryco учешће 16.9.2021. 5 

Пројекат регионалне сарадње Ryco представљање 19.9.2021. 5 

Приредбе поводом отварања библиотеке организатор 3.12.2021. 15+5 

Пројекат донације Јапанској влади аутор 21.2.2022. 15 

30 Зоран  

Димитријевић 

-  „онлајн упуство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета установе“ 

Од 23.12.2021. 

слушалац 28.12.2021. 20 

31 Љиљана 

Видић 

Одговоран однос према здрављу и родна 

равноправност 

Одржан час о датој теми у 

одељењу III1 

08.09.2021. 10 

Израда плана интегритета Урађене 4 анкете преко 

компјутера 
Децембар 

2021. 

22 

Припрема за такмичење у пливању Окружно такмичење прво 

место 

 10 

Припрема за такмичење у баскету Општинско такмичење-
четврто место мушка екипа 

11.02.2022. 5 

Припрема за такмичење у футсалу Општинско такмичење – 23.03.2022. 5 
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мушка и женска екипа 

32 Татјана  

Алимпић 

Обука за запослене – породично насиље присуство 11.2.2022. 16 

Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима 
присуство 

11.2.2022. 16 

Обука за запослене – Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у 

понашању 

присуство 

11.2.2022. 16 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља 

присуство 

11.2.2022. 16 

Израда Google classroom за школу ауторство Септембар -

децембар 

2021 

20 

Етика и интегритет присуство 18.5.2022. 20 

33 Снежана  

Савић 

онлајн упуство и обучавање о основним 

појмовима и важности израде плана 

интегритета установе“ 

 

 28 12 2021 4 

20 

бодова 

као слушалац на датум  23.12.2021  23 12 2021 2 бода 

развијања међупредметне компетенције 

одговоран однос према здрављу и родно 

заснованог образовања, 

Родна равноправност/ 

електрохемија-женски узори у 

савременој науци, час физичке 
хемије у 4-3 

23 09 2021 10 

бодова 

обука Улога установа образовања  и 

васпитања у борби против 

трговине људима 

28 02 2022 16 

бодова 

обука Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 
занемаривања  и 

дискриминације, злостављања 

и насиља 

11 02 2022 16 

бодова 

Учешће на стручном скупу , путем интернета Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије 
16 12 2021 2сата- 

 1 бод 

Учешће на вебинару Формативно оцењивање – 

примери из праксе за основне 
и средње школе 

18 10 2021  5 сати 

34 Радушко  

Поповић 

LINK - Obuka za IT administratore, 03.12.2021. online 6.12.-

17.12.2021. 

 

План интегритета анкете 23.12.2021. 22 

"Улога установа образовања и васпитања у 

борби 

против трговине људима" 

online 8.02.2022. 16 

"Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља" 

online 8.02.2022. 16 

35 Драган  

Аћимовић 

Родна равноправност  Држање часа о датој теми у 

одељењу 4-1 у оквиру часа  
Устава и права грађана 

2.9.2021 10 

Израда плана интегритета  Урађене 4 анкете преко 

компјутера 

децембар 

2021. 

22 

 Заштита деце у случајевима 
занемаривања и дискриминације 

cuvamte.org online anketa 07.02.2022 16 

Улога установа образовања у борби против 

трговине људима 

cuvamte.org онлине анкета 07.02.2022 16 

35 Јелена  

Миљковић 

Родитељски састанак Информисање родитеља о 

важности развоја 

међупредметне компетенције 
Одговоран однос према 

здрављу и упућивање на сајт 

школе где се налазе 
приручници за родитеље 

Почетак 

шк. год. 

5 

Родна равноправност  Држање ЧОС о датој теми у 

одељењу 1-4  

2.9.2021 10 

План интегритета анкете 23.12.2021. 22 

36 Сњежана 

Јовановић 
Руководилац ауторског истраживања Руковођење ауторским 

истраживачким пројектом 

усмереним на повећање 

квалитета рада школе – 

Мај 2022. 20 
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4.2.5.7. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

Подносилац извештаја: Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

Одговорно лице: Сања Рајчевић, координатор Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништво 

Остали чланови тима: Богдановић Снежана, професор 

Мирјана Ненадовић, професор 

Бошко Живановић, професор 

Слађана Божић, професор 

Маргита Кекић, професор 

Татјана Досковић, професор 

Весна Ерцеговчевић Мандић, професор 

 

Циљеви рада (укратко): успостављање веза између животног искуства ученика и учења и 

примене наученог у свакодневном животу; уважавање индивидуалних карактеристика  

ученика; неговање и подстицање критичког мишљења, креативности и 

иницијативе;развијање способности ученика да се у сарадњи са другима ангажује у 

реализацији заједничких пројеката;  оспособљавање за даље школовање и целоживотно 

учење. 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

урађени су 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

Допунска настава (Гугл 

упитник, анализа и 

извештај) 
  Учешће у изради плана интегритета Израда упуства за 

наставнике, организовање 

анкетирања, члан тима, 

учешће у изради плана 

током 

године 

25 

  Развој међупредметне компетенције 

одговоран однос према раду и родно 

заснованог образовања 

Обука за наставнике, 

организација активности  

септембар 

2021. 

10 

  Међународни пројекат RYCO 

Superschools Western Balkans Schools 

Exchange Scheme 

 

Писање пројеката-члан 

пројектног тима 

јануар и 

фебруар 

2022. 

10 

 ВЕРА 

ЈОВАНОВИЋ 

Чувам те, обука- „Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“ 

ОБУКА 9.2.2022. 16 

  Чувам те, обука- „Улога установа образовања 

и васпитања у борби против трговине 

људима.“ 

ОБУКА 10.2.2022. 16 

  Панел- „Млади у лавиринту дигиталног 
насиља, где је излаз“ 

П 17.3.2022- 3 

  Проблеми у грађењу односа наставника и 

ученика 

П 28.4.2022. 3 
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током 

школске 

године 

шта доказује 

успешност) 

задужене за 

евалуацију 

Области рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
   

Одговоран 

однос према 

здрављу и 

родна 

равноправно

ст – 

унапређивањ

е 

међупредмет

них 

компетенциј

а  

23 наставника 

су одржала 

минимум 

једну 

активност/час 

посвећен 

развоју ове 

међупредметн

е 

компетенције. 

Изабрани 

најбољи 

примери и 

припреме и 

послати 

Школској 

управи као 

примери 

добре праксе. 

/ /  

Електронски 

дневник; 

Садржај 

часова 

одељењске 

заједнице; 

Записници са 

часова 

одељењских 

заједница; 

записници са 

првих 

родитељских 

састанака у 

есдневник-у; 

 

Извештај о 

раду Тима за 

развој 

међупредмет

них 

компетенција 

и 

предузетниш

тво; 

 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 

Вршњачка 

едукација 

 

 

Безбедносна 

култура у 

свету младих 

(Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

сарадњи са 

Асоцијацијом 

Дуга и 

мисијом 

OEBS – а у 

Србији) - 

ученица 

/ 

Ученица 

Бојана 

Ђурић 

приликом 

посете ђака 

из Прилепа 

и ученичке 

размене 

одржала 

радионицу 

на тему 

идентитета 

и 

мултикулту

ре заједно 

Електронски 

дневник 

(похвала за 

учесницу); 

Садржај о 

учешћу 

школе у 

пројектима-

ес дневник;  

Садржај 

часова 

одељењске 

заједнице; 

Записници са 

часова 

Одељењски 

старешина 

 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 
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Бојана Ђурић, 

матурант и 

сертификован

и вршњачки 

едукатор, 

одржала у 

првом 

полугодишту 

радионице у 

3-1, 3-2 и 3-3 

одељењу. 

са 

професорко

м, 

координато

ром 

пројекта, С. 

Рајчевић. 

одељењских 

заједница; 

 

Извештај о 

раду Тима за 

развој 

међупредмет

них 

компетенција 

и 

предузетниш

тво; 

 

Тематска 

настава 

 

Планирано, 

али због 

новонастале 

ситуације и 

епидемије 

план није 

остварен. 

 

/ / / / 

Школске 

активности  

Ученици  

традиционалн

о китили у 

просторијама 

школе 

новогодишњу 

јелку уз 

подршку 

Парламента и 

школског 

психолога. 

Ученички 

парламент 

сарађивао са 

„Хуманим 

срцем” из 

Шапца у виду 

одељењских 

донација 

новогодишњи

х пакетића 

хуманитарној 

организацији. 

/ 

Сарадња са 

хуманитарн

ом 

организациј

ом „Хумано 

срце“ из 

Шапца у 

оквиру 

активности 

везаних за 

реализацију 

пројекта 

RYCO. 

Програм 

Парламента у 

потпуности 

реализован и 

адекватно 

ажуриран 

према 

потребама. 

Успешно 

изведен 

пројекат 

ученичке 

размене. 

Годишњи 

извештај о 

раду школе, 

Записник 

Ученичког 

парламента 
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Пројекти 

30. децембра 

2021. започет 

је 

међународни 

пројекат 

RYCO 

Superschools 

Western 

Balkans 

Schools 

Exchange 

Scheme. 

Пројекат 

спроводе GIZ 

(Немачка 

организација 

за 

међународну 

сарадњу) и 

Регионална 

канцеларија за 

сарадњу 

младих 

(RYCO), а 

заједнички га 

финансирају 

Европска 

унија и 

немачко 

Савезно 

министарство 

за економску 

сарадњу и 

развој (BMZ). 

Пројекат је 

усредсређен 

на пружање 

подршке 

школама у 

развоју и 

реализацији 

размене 

младих. 

Програм има 

за циљ да 

подржи 

Пројекат 

предат 

крајем 

фебруара - 

донација 

амбасаде 

Јапана. 

Тиче се 

опремања 

лабораториј

е, читаве 

реконструк

ције 

лабораториј

е, и 

простора у 

ком се 

борави, 

укључени 

су и 

грађевински 

и технички 

радови, али 

и набавка 

савременији

х апарата. 

Професорка 

задужена за 

реализацију 

овог 

пројекта и 

саму 

пројектну 

идеју јесте 

Мирјана 

Ненадовић. 

У августу 

2022. год. 

не знају се 

још увек 

резултати 

овог 

конкурса. 

 

/ 

Годишњи 

извештај о 

раду школе;  

Годишњи 

извештај 

Тима за 

професионал

ни развој 

запослених; 

портфолио 

наставника 

који су 

присуствовал

и обуци у 

оквиру 

пројекта и 

који су 

реализовали 

пројекат. 

Успешно 

изведен 

пројекат.  

Извештај о 

ученичкој 

размени и 

посети 

Прилепу, 

Северна 

Македонија; 

Извештај о 

догађају 

Упознај 

Супершколе 

Србије; 

Извештај о 

реализовано

м пројекту; 

Извештај о 

учешћу у 

летњем 

кампу и 

Извештај о 

Завршној 

конференциј

и поводом 

пројекта 

Супершколе, 

RYCO. 
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процесе 

изградње 

мира и 

помирења и 

интеркултура

лног учења и 

дијалога 

између школа, 

ученика и 

њихових 

локалних 

заједница са 

територије 

Западног 

Балкана. 

Партнер у 

размени - 

Средња школа 

„Горче 

Петров” из 

Прилепа, 

Северна 

Македонија. 

Координатори 

пројекта су 

проф. Драгица 

Мићић и 

проф. Сања 

Рајчевић. Број 

ђака – 12, 

ученици 

другог и 

трећег разреда 

средње школе, 

образовни 

профил модни 

кројач. 

Пројекат 

завршен 6. 

јула 2022. 

након учешћа 

на Завршној 

конференцији 

у Струги и 

летњег кампа 

за ђаке, 
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учеснике 

размена. 

Угледни 

часови 

Планирано, 

али због 

неизвесности 

у одржавању 

континуитета 

непосредне 

наставе није 

изведено.  

/ / / 

Годишњи 

извештај о 

раду школе  

PISA 

тестирање  

Наша школа 

налази се у 

групи 210 

школа које су 

изабране 

методом 

случајног 

избора за 

реализацију 

пробног 

ПИСА 2021. 

истраживања. 

Тестирање 

обављено од 

8. до 10. 

марта. Укупно 

40 ђака прве 

године 

тестирано. 

/ / 

Укупно 

тестирано 40 

ђака од 

планираних 

42. 

Тестирање 

прошло како 

је и 

планирано 

(према 

Упутству 

Министарств

а просвете и 

ШУ Ваљево).  

Годишњи 

извештај о 

раду школе 

Ученичка 

компанија 

Ученице 

другог 

разреда 

(укупно њих 

4,модни 

кројач) 

основале су 

крајем 

децембра 

2021. 

ученичку 

компанију под 

називом 

„Стилисткиње

/ 

Ученичка 

компанија 

се 

представила 

ђацима из 

Прилепа 

током 

њихове 

посете 

школи и 

заједничком 

пројекту. 

Годишњи 

извештај о 

раду секције 

Ученичка 

компанија; 

Извештај о 

реализовано

м пројекту 

ученичке 

размене 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 
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“.  

Учествовале 

на 

Регионалном 

такмичењу, 

онлајн, 14. 

априла (две 

ученице 

другог пет).  

Организовањ

е трибина, 

предавања и 

радионица за 

ученике са 

циљем 

развијања 

међупредмет

них 

компентенци

ја и 

промоције 

предузетниш

тва 

Безбедност у 

саобраћају –

20.5. 2022. 

године петоро 

ђака четврте 

године наше 

школе 

посетилo je 

предавање на 

тему  

„ Безбедност у 

саобраћају“ 

одржану од 

стране 

Агенције за 

безбедност у 

саобраћају 

Републике 

Србије. 

 

Наставница 

Тања 

Павловић 

ученике 3-5, 

модни кројач, 

водила на 

учешће у 

Зимски камп у 

ОШ „Лаза 

Лазаревић”, 

где је другог 

дана и 

наставница 

Весна 

Саватић 

одржала 

радионицу 

Наградни 

излет - 25. 

јуна 2022. 

група од 35 

ђака и осам 

наставника 

посетила ја 

Спомен 

музеј Иве 

Андрића на 

Андрићевом 

венцу и 

Музеј 

Николе 

Тесле у 

Београду.  

Остварена 

сарадња са 

ОШ „Лаза 

Лазаревић“ 

из Шапца, 

шивење 

костима за 

промотивни 

филм.  

 

 У децембру 

2021. 

остварена 

сарадња са 

часописом 

„Мрежа” 

Центра за 

социјални 

рад у 

Шапцу, 

објављен је 

чланак 

наше 

ученице 

Бојане 

Ђурић о 

утисцима 

након 

похађања 

семинара из 

хемије у 

јулу 2021. у 

Истраживач

кој станици 

Петница. 

Посета 

организован

Извештај о 

раду Тима за 

развој 

међупредмет

них 

компетенција 

и 

предузетниш

тво; 

Извештај о 

раду – 

Стручно веће 

за 

текстилство;  

Електронски 

дневник; 

 

 

 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 
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„Хемија у 

боји”. 

Наставнице 

Тања 

Павловић и 

Дијана 

Кнежевић 

радионицом 

квилинговање 

и Весна 

Саватић 

радионицом 

„Хемија у 

боји” са 

ученицима 

наше школе 

учествовали у 

Ноћи 

истраживача у 

Центру за 

стручно 

усавршавање 

у Шапцу, у 

септембру 

2021. 

 

а на позив 

представни

ка Еликсир 

Зорке, 

одржана 

20.12.2021. 

Тема - 

посвећеност

, циљеви и 

реализација 

Еликсир 

Зорке на 

пољу 

заштите 

животне 

средине. 

Присутно 

троје ђака и 

два 

наставника. 

Промоција 

школе 

Промоција 

школе – 25. 

маја 

организовали 

смо 

интерактивну 

промоцију 

школе на 

отвореном уз 

штандове, а 

на њима гости 

су имали 

прилике да 

погледају и 

учествују у 

хемијским 

огледима, 

прављењу 

фризура, да 

науче технику 

/ 

израда 

презентациј

е школе; 

уз фб 

страницу 

школе 

отворена и 

инстаграм 

страница 

ради 

информиса

ња ученика. 

Успешно 

изведена 

промоција 

школе; 

Извештај о 

раду Тима за 

развој 

међупредмет

них 

компетенција 

и 

предузетниш

тво; 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 
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квилинговања

. Такође, 

имали смо и 

модну ревију 

и ревију 

фризура. 

Представили 

су се сви 

образовни 

профили 

планирани за 

упис у шк. 

2022/ 2023. 

Секције 

Уради сам и 

Занимљива 

наука 

представиле 

су се такође. 

За сваким 

штандом 

предано су 

радили и ђаци 

старијих 

разреда уз 

подршку и 

помоћ својих 

наставника.  

Имали смо 

прилику сви 

заједно да 

дегустирамо и 

резултате 

пројекта 

Укусна 

хемија. 

Уживали смо 

сви заједно, и 

домаћини и 

гости, у 

школском 

бенду и 

њиховој 

музици.  

18 наставника 

реализовало 
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ову идеју.  

 
 

 

4.2.5.8  Тим за обезебеђивање квалитета и развој установе 

 

Подносилац извештаја: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Одговорно лице: Драгица Мићић, координатор Тим за обезбеђивање квалитета и разбој 

установе 

Остали чланови тима: ДијанаКнежевић, професор; Данијела Ковачевић, професор; Марија 

Павловић, професор; Јелена Радосављевић, професор; Влада Кекић, директор; Слађана 

Алипић, представник Савета родитеља; Бранислав Митровић, представник локалне 

самоуправе; Јелена Јовановић 3-1, представник Ученичког парламента 

 

Циљеви рада (укратко): 

-развој установе на основу података аналитичко-истраживачких активности 

-развој компетенција наставника кроз све видове стручног усавршавања 

-напредовање ученика у односу на очекиване резултате 

-резултати самовредновања показују подизање квалитета у вреднованим областима 

 

 

садржај рада(следити годишњи план  

рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

урађени су 

током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализова

но 

   

Организова

ње рада 

Тима за 

обезбеђива

ње 

квалитета и 

развој 

установе 

 

-Формирање 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе 

-Израда плана 

и програма 

рада Тима за 

/ 

 

 

/ 

 

 

Формиран  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе и 

успешно 

организован 

рад са којим 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 
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 обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе 

-Упознавање 

чланова 

Педагошког 

колегијума и 

чланова 

Наставничког 

већа са 

функцијом и 

активностима 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе. 

су упознати 

стручни 

органи у 

Школи. 

 

 

 

 

Праћење 

остваривања 

Школског 

програма 

- Сарадња са 

Активом за 

развој 

школског 

програма у 

циљу праћења 

реализације 

Школског 

програма. 

- Сарадња са 

директором. 

/ 

 
/ 

Школски 

програм у 

потпуности 

реализован и 

адекватно 

ажуриран 

према 

потребама. 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 

Унапређива

ње 

квалитета 

образовно 

васпитног 

рада 

-

Организовање 

и остваривање 

наставе 

непосредним 

путем и путем 

учења на 

даљину на 

основу 

Стручног 

упутства 

МПНТР за 

средње школе 

и Тима за 

праћење и 

координисање 

превентивних 

/ / 

Побољшан 

квалитет 

образовно-

васпитног 

рада у складу 

са 

критеријумим

а Развојног 

плана 

установе 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 
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мера у раду 

школа 

- Праћење 

реализације 

Развојног 

плана школе и 

сарадња са 

Активом за 

развојно 

планирање 

- Сарадња са 

Педагошким 

колегијумом 

Остваривањ

е циљева и 

стандарда 

постигнућа 

Сарадња са 

Тимом за 

самовреднова

ње са циљем 

унапређивања 

методологије 

самовреднова

ња 

  

Самовреднова

не области 

показују 

побољшање 

резултата 

Годишњи 

извештај о 

раду школе 

Развој 

компетенциј

а 

наставника 

 

-Сарадња са 

Тимом за 

професионалн

и развој у 

циљу праћења 

развоја 

компетенција 

наставника. 

- Сарадња са 

стручним 

већима за 

области 

предмета у 

циљу праћења 

активности за 

унапређење 

компетенција 

наставника. 

- 23 

наставника су 

одржала 

минимум 

једну 

активност/час 

  

Извештаји 

стручних већа 

указују на 

повећан обим 

активности 

којима се 

унапређује 

рад 

наставника 

Годишњи 

извештај о 

раду школе; 

Електронски 

дневник; 

Садржај 

часова 

одељењске 

заједнице; 

Записници са 

часова 

одељењских 

заједница; 

записници са 

првих 

родитељских 

састанака у 

есдневник-у; 

 

Извештај о 

раду Тима за 

развој 

међупредметн

их 

компетенција 
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посвећен 

развоју ове 

међупредметн

е 

компетенције. 

Изабрани 

најбољи 

примери и 

припреме и 

послати 

Школској 

управи као 

примери 

добре праксе 

и 

предузетништ

во; 

Побољшање 

резултата 

рада 

ученика 

-Сарадња са 

ПП-службом 

у циљу 

праћења 

напредовања 

ученика 

- Сарадња са 

Тимом за 

инклузивно 

образовање и 

подршку 

ученицима и 

праћење 

напредовања 

ученика за 

које је 

потребно 

прилагођавањ

е рада 

 

/ / 

Извештаји 

тимова 

показују 

позитивне 

исходе 

предузетих 

активности за 

ученике 

којима је то 

потребно. 

Годишњи 

извештај о 

раду школе; 

Одељенски 

старешина; 

Извештаји 

Тима за ИОП  

Развој 

методологиј

а подршке 

ученицима 

-Сарадња са 

Тимом за 

превенцију 

осипања и 

подршку 

ученицима. 

- Сарадња са 

Тимом за 

развој 

међупредметн

их 

компетенција 

/ 

 

-Посте 

ученика и 

наставника 

компанији 

Елискир 

Зорка, у 

децембру 

2021. 

- Вршњачка 

едулација:  

Ученица 

-Извештај 

Тима за развој 

међупредметн

их 

компетенција 

доказује да су 

предузете 

активности 

утицале на 

развој 

компетенција 

ученика; 

Извештај о 

раду Тима за 

развој 

међупредметн

их 

компетенција 

и 

предузетништ

во; Извештај о 

раду – 

Стручног веће 

за текстилство 
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у циљу 

праћења 

активности 

везаних за 

развој 

компетенција 

ученика 

- Сарадња са 

Тимом за 

превенцију 

осипања и 

подршку 

ученицима 

ради праћења 

ефеката 

предузетих 

мера   

-Сарадња са 

Тимом за 

заштиту 

ученика од 

дискриминаци

је, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања 

и праћење 

предузетих 

активности 

- Сарадња са 

Тимом за 

каријерно 

вођење и 

саветовање и 

промоцију 

школе и 

праћење 

предузетих 

активности 

Бојана 

Ђурић 

приликом 

посете ђака 

из Прилепа и 

ученичке 

размене 

одржала 

радионицу 

на тему 

идентитета и 

мултикултур

е заједно са 

професорком

, 

координатор

ом пројекта, 

С. Рајчевић. 

У децембру 

2021. 

остварена 

сарадња са 

часописом 

„Мрежа” 

Центра за 

социјални 

рад у 

Шапцу, 

објављен је 

чланак наше 

ученице 

Бојане 

Ђурић о 

утисцима 

након 

похађања 

семинара из 

хемије у јулу 

2021. у 

Истраживачк

ој станици 

Петница 

Наградни 

излет - 25. 

јуна 2022. 

група од 35 

-Извештај 

Тима за 

каријерно 

вођење и 

саветовање и 

промоцију 

школе  

показује 

позитиван 

исход 

предузетих 

активности 

-Извештај 

Тима за за 

заштиту 

ученика од 

дискриминаци

је, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања 

показује да су 

превентивне 

мере условиле 

мањи број 

случаја 

насиља 

и кожарство;  

појединачни 

извештаји о 

раду; 

Електронски 

дневник; 
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ђака и осам 

наставника 

посетила ја 

Спомен 

музеј Иве 

Андрића на 

Андрићевом 

венцу и 

Музеј 

Николе 

Тесле у 

Београду. 

- Остварена 

сарадња са 

ОШ „Лаза 

Лазаревић“ 

из Шапца, 

шивење 

костима за 

промотивни 

филм. 

 

 

 

4.3. Извештаји осталих планова рада 

4.3.1. Извештај Ученичког парламента 

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи.Чланове 

парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови 

парламента бирају председника. Он је највише демократско тело ученика које се бави 

питањима везаним за живот и рад ученика у школи.  
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Садржај рада Садржаји 

који нису 

планирани, а 

одржани су 

током 

школске 

године 

Исходи/показатељи 

успешности 

Реализоване активности Активности које 

нису реализоване 

  

Разматрање Извештаја о 

раду, упознавање са  

Статутом ученичког 

парламента, 

Избор председника, 

заменика парламента, 

секретара и 

записничара. Избор 

ученика за школски 

одбор, за тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања и тима за 

развојно планирање, 

тима за међупредметне 

компетеције и тима за 

квалитет 

Разматрање годишњег 

плана школе и предлога 

уџбеника. 

 

   Чланови Ученичког 

парламента активно 

партиципирају у раду 

школе са предлозима. 

Већа иницијатива - 

самостално се пријављују 

за волонтирање у 

Црвеном крсту и 

Канцеларији за младе. 

Борба против школског 

насиља ученици 

учествовали у пројекту 

Розе мајице и розе маске 

поводом обележавања 

међународног дана 

борбе против 

вршњачког насиља  

Информисање ученика о 

платформи Чувам те. 

  Ученици поступају у 

складу са протоклом у 

случају насиља у школи, 

фотографије  активности 

окачене на фб страницву 

школе, похвале 

одељењских старешина и 

релевантних институција 

о заинтересованости 

ученика за предавања и 

трибине. 

Сертификати о проженој 

обуци на платформи 

Чувам те. 

Хуманитарне акције -   ученици се самостално 
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сарадња са Хуманим 

срцем Шапца и 

фондацијом Буди хуман 

организовали за пружање 

помоћи оболелом 

суграђанину 

Посета сајмовима 

 

Посета Сајмовима 

, отказане због 

епидемиолошких 

услова 

едуфаир 

онлајн сајам 

 

Пораст интересовања 

ученика за онлајн 

активности  

Сарадња са 

канцеларијом за младе, 

Културним центром, 

Црвеним крстом, Цсу 

Шабац 

Изложба ученичких 

радова са пројекта 

Супершколе 

Предавање о 

безбедности у 

саобраћају 

Учешће у Ноћи 

истраживача 

(квилинговање и хемија 

у боји) и зимском кампу 

ОШ Лаза Лазаревић 

  Ученици 4-3 одељења 

активни волонтери 

Канцеларије за младе 

Уређење школе поводом 

новогодишњих празника 

и новогодишња акција 

скупљања пакетића за 

децу - сарадња са 

Хуманим срцем Шабац 

   

Успех и дисципилна на 

крају првог 

полугодишта. школске 

године 

  Фебруар 2020. Парламент 

задовољан успехом, 

усвојени предлози за 

повећење квалитета 

онлајн наставе  

Акција средимо 

школско двориште  

 

 Одржан 

концерт и 

промоција 

школе 

осмацима у 

дворишту 

школе 

 

Матурско вече и 

екскурзија 

Учешће на матурском 

плесу 

Ескурзија 

отказана због 

корона вируса 

 

Наградни 

излет за 

одличне 

ученике, 

такмичаре и 

Представници УП 

упознали преко 

одељенских заједница о 

понудама за матурско 

вече и самостално 
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4.4. Извештаји о реализацији наставних и ваннаставних активности 

4.4.1. Извештаји о реализацији редовне наставе 

 

ПРЕДМЕТ 

први разред други разред трећи разред 
четврти 

разред 

р
ед
о
в
н
а 

д
о
п
у
н
ск
а 

д
о
д
ат
н
а.

 

р
ед
о
в
н
а 

д
о
п
у
н
ск
а 

д
о
д
ат
н
а 

р
ед
о
в
н
а 

д
о
п
у
н
ск
а 

д
о
д
ат
н
а 

р
ед
о
в
н
а 

д
о
п
у
н
ск
а 

д
о
д
ат
н
а 

српски језик и 

књижевност 

423 25 15 451 15 15 461 15 25 288 15 15 

математика 452 30 5 486 30 5 378 20 5 320 12 20 

енглески језик  382 20 5 346 20 15 270 15 15 192  5   5 

социологија    /  /  /    /  /  / 140 20 10     /  /  / 

Социологија са 

правима грађана 

/ / / 35 / / 28 / / / / / 

филозофија    /  /  /   /  /  /   /  /  / 192 10 5 

историја 382 10 10 210 10 10   /  /  /     /  /  / 

музичка култура /  / / 35  / 10  28  /  /    /  /  / 

ликовна култура   70 / /  140 5 5 28  /  /  /  /  / 

физичко васпитање 282 20 15 346 20 15 326 15 30 192 10 30 

рачунарство и 

информатика 

564 30 30   /   /   /    /   /   /    /   /   / 

географија 106 20 10  35   /   /   /   /   /   /   /   / 

физика 176 30 10 140 12 10  /  /  /  / /  / 

биологија 140 20 20   /  /  /   /  /  /   /  /   / 

устав и права 

грађана 

  /  /  /   /  /  / 30 10  / 96 10  / 

општа и неорганска 

хемија 

480 40 20  /  /  /  /  /  /  /  /   / 

Техничко цртање са 

маш. елемент. 

140 10 / / / / / / / / / / 

организација  /   /   / 70 10 5  /   /   / 64   /   / 

чланове 

школског 

бенда у 

Београд 

(музеј Николе 

Тесле) 

изгласали место 

одржавања матурске 

вечери -  Хотел Слобода  
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пословања 

Организација 

производње 

/ / / 70 / / / / / / / / 

органска хемија /  /  / 795 10 10  /   /   /  /   /   / 

аналитичка хемија /  /  / 1040 10   5  /  /  /  /  /   / 

машине, апарaти и 

операције 

 /  /  / / /   / 210 10  5 /  /   / 

Машине, апарати и 

операц. с аутом. 

/ / / / / / 245 10 / / / / 

Технолошке 

операције 

/ / / 420 10 5 / / / / / / 

Технологија 

хемијских 

производа 

/ / / / / / 445 10 / / / / 

хемијска 

технологија 

 /  / /  /  /  /   70   5  /  96  5   / 

аутоматска обрада 

под. 

 /  / /  /  /  /   /    /  / 128 5  / 

извори заг. жив. сре.  /  /  / 130  /  /   /   /  /  /  / / 

испитивање тла воде 

и ваздуха 

 /  /  / 210 10 5  /   /  /  /  / / 

физичка хемија  /  /  /  /  /  / 665  10  / 448 10  5 

микробилогија  /  /  / 140  0 5 175  5  5  /   /   / 

инструменталне 

методе анализе 

 / /  /   /  /  /   /  /  / 352  0  5 

Испитивање у 

технолошкој 

производњи 

/ / / / / / / / / 350 10 5 

Електроаналитичке 

методе  

/ / / / / / / / / 222 5 / 

Инструментална 

анализа 

/ / / / / / 410 10 / / / / 

загађивање и 

заштита тла 

 /   /  /  /  /  / 170 10  5  /   /   / 

загађивање и 

заштита воде 

 /  /  /  /  /  /  68  /  / 128  5     5 

загађивање и 

заштита ваздуха 

 /  /  /   /  /  /   /  /  / 158 10   5 

прерада и одлагање 

чврстог отпада 

 /  /  /  /  /  / 170 10  5   /   /   / 

прерада и одлагање 

отпадних вода 

  /  /  /   /  /  /   /   /   / 158   5   / 

електротехника  /  /  / / /  / 140  5  5   /   /   / 
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сировине за 

фармацеутске про. 

  /  /  /   /  /  / 70 10  5  /  /  / 

технологија 

фармацеутских 

производа 

  /  /  /   /  /  / / / / 431 15 15 

аутоматска контрола 

процеса 

  /  /  /   /  /  / 
/ 

  /    / 128   5  5 

контрола квалитета 

сировина и произв. 

  /  /  /   /  /  /   /  /   / 128   0 10 

хемија 176 20  / / /  / 60 10 /   /   /   / 

Екологија и зашт. 

жив. средине 

35 10 /  103 5  /   /  /  /    /  /   / 

предузетништво   /  /  / / /  / /  /  /   56  /  / 

познавање 

препарата 

105 /  / 70   /   /   / /  /   /   /   / 

основе анатомије и 

физиологије 

70 10 /    /  /   /   /  /   /   /   /   / 

хигијена   /  /  / /  /   /  /  /   /   /   /   / 

прва помоћ   70  /  / /  / /  /  /   /  /   /   / 

Психологија 

комуникације 

  /  /   / 70   3   3   /  /   /   /   /   / 

основе 

дерматологије 

  /  /   /   /   /   / 60  5 15   /   /   / 

књиговодство  /  /   /   /   /   / 60 10 5      /   /   / 

естетско 

обликовање фриз. 

 /   /   /   70   /   / 120 10 20   /   /   / 

практична настава 

са технологијом 

рада 

1020   

20 

  

20 

1440   

30 

  

30 

1140   

20 

  

20 

  /   /   / 

грађанско 

васпитање 

70  / / 70 /  5 70  /  5 32   /  / 

православни 

катихизис 

105 / / 105  / /  135  /  5 96  /  / 

Текстилни 

материјали 

288 / / / / / / / / / / / 

Технологија одеће 72 5 / 99 5 / / / / / / / 

Конструкција одеће 324 /  / 258 / 10 228 5 / / / / 

Практична настава 

модни кројачи 

738 / / 1104 / / 1308 / / / / / 

Естетско 

обликовање 

/ / / 66 / / / / / / / / 

Основи графичке 

технике 

70 / / / / / / /  / / / 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

181 

Технологија штампе 70 / / / / / / / / / / / 

Практична настава-

графичари 

810 / / / / / / / / / / / 

У складу са Законским оквиром поједини предмети нису испунили пун фонд часова, али 

одступања су била знатно мања од дозвољених 20%. 

4.4.2. Извештаји о реализацији допунске, додатне, припремне наставе  

4.4.2.1. Допунска настава 

У следећим табелама дата је реализација допунске наставе из евиденције у есдневнику по 

разредима и одељењима. 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 1-1 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Бошко Живановић 
Српски језик и 

књижевност 
          

Јелена Миљковић Енглески језик 3 7 8 8 8 

Татјана Досковић Математика   5 9 15 15 

Душица Ђуричић Историја   3 3 3 3 

Славица Комненић Биологија   5 6 13 13 

Снежана Лазић Технологија штампе   7 7 7 7 

ОДЕЉЕЊЕ 1-2 
      

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Сања Рајчевић 
Српски језик и 

књижевност 
  3 3 3 3 

Јелена Миљковић Енглески језик 4 6 7 7 7 

Татјана Досковић Математика   5 9 15 15 

Душица Ђуричић Историја   3 3 3 3 

Слађана Божић Географија   4 8 12 12 

Славица Комненић Биологија   6 8 18 18 

ОДЕЉЕЊЕ 1-3 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Наташа Достанић Математика 1 7 12 14 14 

Душица Ђуричић Историја   3 3 3 3 

Марија Симић Хемија   4 4 4 4 

Славица Комненић 
Екологија и заштита 

животне средине 
  4 4 6 6 
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ОДЕЉЕЊЕ 1-4 
      

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Мирјана Раденковић 
Српски језик и 

књижевност 
    2 7 7 

Наташа Достанић Математика 1 7 12 14 14 

Душица Ђуричић Историја   3 3 3 3 

Слађана Божић Географија   6 11 17 17 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 
ОДЕЉЕЊЕ 2-1 

 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Татјана Досковић Математика 1 5 8 13 13 

Славица Комненић Микробиологија   2 4 5 5 

Марија Симић Аналитичка хемија 2 5 7 14 14 

Марија Симић Органска хемија   3 7 11 11 

Зорица Арсеновић Технолошке операције   2 3 3 3 

ОДЕЉЕЊЕ 2-2 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Душица Остојић Енглески језик           

Душица Ђуричић Историја   1 1 1 1 

Милан Нећак Физичко васпитање           

Татјана Досковић Математика 1 5 8 12 12 

Љиљана Миловановић Организација пословања     1 1 1 

Наташа Божић 

Јасмина Лукић 
Органска хемија   4 8 9 9 

Снежана Ђукић Аналитичка хемија 1 4 8 10 10 

Мирјана Лекић 
Испитивање тла, воде и 

ваздуха 
  3 5 6 6 

ОДЕЉЕЊЕ 2-3 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Наташа Божић 

Јасмина Лукић 
Органска хемија   1 1 1 1 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

183 

ОДЕЉЕЊЕ 2-4 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Душица Остојић Енглески језик     1 5 5 

Наташа Достанић Математика 1 7 11 12 12 

Слађана Божић Географија   4 8 12 12 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 3-1 

Реализација часова допунске наставе 

Име и презиме наставника Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Наташа Достанић 

Бранка Којић 
Физичка хемија 2 5 5 8 8 

Снежана Богдановић Технолошке операције   3 3 3 3 

ОДЕЉЕЊЕ 3-2 

Име и презиме наставника Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Сања Рајчевић 
Српски језик и 

књижевност 
  5 6 11 11 

Зорица Арсеновић 
Машине, апарати и 

операције 
  2 2 2 2 

Светлана Тршић Физичка хемија   5 5 5 5 

Славица Комненић Микробиологија 1 6 9 17 17 

Снежана Богдановић 
Прерада и одлагање 

чврстог отпада 
  5 5 5 5 

ОДЕЉЕЊЕ 3-3 

Име и презиме наставника Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Сања Рајчевић 
Српски језик и 

књижевност 
          

Бранка Којић Физичка хемија   7 7 7 7 

Весна Ерцеговчевић-Мандић 

Машине, апарати и 

операције са 

аутоматиком 

          

Весна Саватић Инструментална анализа   2 4 4 4 

Сања Рајчевић 
Српски језик и 

књижевност 
  4 4 4 4 
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ОДЕЉЕЊЕ 3-4 

Име и презиме наставника Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Вера Јовановић Устав и права грађана   3 5 7 7 

Марија Павловић Основе дерматологије   2 4 5 5 

Душица Остојић Енглески језик   1 1 3 3 

ОДЕЉЕЊЕ 3-5 
      

Име и презиме наставника Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Мирјана Раденковић 
Српски језик и 

књижевност 
          

Татјана Досковић Математика   4 6 7 7 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Бошко Живановић Српски језик и књижевност           

Душица Остојић Енглески језик           

Милан Нећак Физичко васпитање           

Татјана Досковић Математика 1 5 8 13 13 

Наташа Достанић 

Бранка Којић 
Физичка хемија 1 5 5 8 8 

Биљана Анђелковић 
Технологија фармацеутских 

производа 
  4 4 4 4 

Зоран Димитријевић 
Контрола квалитета 

сировина и производа 
  3 3 3 3 

ОДЕЉЕЊЕ 4-2 
      

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Бошко Живановић Српски језик и књижевност           

Татјана Досковић Математика 1 5 7 13 13 

Вера Јовановић Устав и права грађана   3 5 10 10 

Вера Ђукановић 
Инструменталне методе 

анализе 
  1 2 4 4 

ОДЕЉЕЊЕ 4-3 
      

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Сања Рајчевић Српски језик и књижевност   2 5 6 6 
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Душица Остојић Енглески језик       4 4 

Мирјана Ненадовић Филозофија   4 4 4 4 

Снежана Савић Физичка хемија       7 7 

Вера Ђукановић Хемијска технологија   1 1 1 1 

Снежана Богдановић 
Испитивање у технолошкој 

производњи 
  2 7 9 9 

Вера Ђукановић Електроаналитичке методе   1 2 6 6 

 

4.4.2.2 Додатна настава 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 1-3             

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 
III клас. II полуг. 31. август 

Наташа Достанић Математика     1 1 1 

ОДЕЉЕЊЕ 1-4 
      

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 
III клас. II полуг. 31. август 

Наташа Достанић Математика     1 1 1 

ОДЕЉЕЊЕ 1-2 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 
III клас. II полуг. 31. август 

Сања Рајчевић 

Српски 

језик и 

књижевност 

    2 2 2 

Светлана Тршић 

Општа и 

неорганска 

хемија 

  4 6 6 6 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 2-4 
      

Име и презиме наставника Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 
I полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Наташа Достанић Математика     1 1 1 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 3-3 
      

Име и презиме наставника Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Весна Ерцеговчевић-Мандић Физичка хемија       2 2 

Весна Ерцеговчевић-Мандић 

Машине, апарати 

и операције са 

аутоматиком 

          

 

4.4.2.3. Припремна 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 2-2 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од 

почетка године 

II полуг. Јун 31. август 

Мирјана Раденковић 
Српски језик и књижевност 

(припремни рад) 
9 9 9 

Душица Остојић 
Енглески језик (1. страни језик) 

(припремни рад) 
      

Душица Ђуричић Историја (припремни рад)       

Данијела Јелић 

Младеновић 
Ликовна култура (припремни рад) 3 3 3 

Милан Нећак 
Физичко васпитање (припремни 

рад) 
      

Татјана Досковић Математика (припремни рад)       

Томислав Михаиловић Физика (припремни рад)       

Љиљана Миловановић 
Организација пословања 

(припремни рад) 
6 6 6 

Наташа Божић Органска хемија (припремни рад)       

Снежана Ђукић Аналитичка хемија (припремни рад)       

Весна Ерцеговчевић-

Мандић 

Извори загађења животне средине 

(припремни рад) 
5 5 5 
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Мирјана Лекић 
Испитивање тла, воде и ваздуха 

(припремни рад) 
8 8 8 

ОДЕЉЕЊЕ 2-4 

    
Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од 

почетка године 

II полуг. Јун 31. август 

Душица Остојић 
Енглески језик (1. страни језик) 

(припремни рад) 
    7 

Слађана Божић Географија (припремни рад)     4 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 3-4 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

  

Јун 
31. 

август 

Мирјана Раденковић Српски језик и књижевност (припремни рад)     

Душица Остојић 
Енглески језик (1. страни језик) (припремни рад за 

полагање разредних и поправних испита) 
9 9 

Вера Јовановић 
Устав и права грађана (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
6 6 

Марија Павловић 
Основе дерматологије (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
6 6 

Љиљана Миловановић 
Књиговодство (припремни рад за полагање разредних и 

поправних испита) 
3 3 

Мирјана Раденковић 
Српски језик и књижевност (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
4 4 

Весна Саватић 
Хемија (припремни рад за полагање разредних и 

поправних испита) 
5 5 

ОДЕЉЕЊЕ 3-5 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

  

Јун 
31. 

август 

Мирјана Раденковић 
Српски језик и књижевност (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
9 9 

Бошко Живановић 
Српски језик и књижевност (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
  9 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 
Јун 

31. 

август 

Бошко Живановић 
Српски језик и књижевност 

(припремни рад) 
        9 18 

Наташа Достанић 
Физичка хемија (припремни 

рад) 
        6 6 

ОДЕЉЕЊЕ 4-2 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 
Јун 

31. 

август 

Бошко Живановић 

Српски језик и књижевност 

(припремни рад за полагање 

разредних и поправних 

испита) 

        15 15 

Душица Остојић 

Енглески језик (1. страни 

језик) (припремни рад за 

полагање разредних и 

поправних испита) 

        11 11 

ОДЕЉЕЊЕ 4-3 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 
Јун 

31. 

август 

Вера Јовановић 

Устав и права грађана 

(припремни рад за полагање 

разредних и поправних 

испита) 

  3 6 8 11 11 

Снежана 

Богдановић 

Испитивање у технолошкој 

производњи (припремни рад 

за полагање разредних и 

поправних испита) 

        6 6 
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4.4.2.4. Секције 

У овој школској години у Школи су по плану биле предвиђене следеће секције 

 

Редни 

број 

Врста слободне 

активности 

Назив секције 

Задужени наставник 
Фонд 

часова 

Одељења 

 

1. Еколошка секција 
Богдановић Снежана, 

Саватић Весна 
38 

сви 

заинтересовани  

2. Драмска секција 

М.Раденковић, Сања 

Рајчевић 

 

38 
сви 

заинтересовани 

3. 
Секција личних 

услуга 

Јелена Станојевић, Вера 

Лазић, Дејан Јовановић 
38 

Одељења 1-3, 2-

4, 3-4 

4. Ученичка компанија 
Татјана Досковић, 

Александра Николић 
38 

Сви 

заинтересовани 

5.  
Секција Занимљива 

наука 

Тршић Светлана 

Арсеновић Зорица 

Ђукановић Вера 

38 
Сви 

заинтересовани 

6.  Музичка секција 
Живановић Бошко 

Пантић Милан 
38 

сви 

заинтересовани 

7. Ликовна секција Павловић Тања 38 
сви 

заинтересовани 

8. 
Информатичка 

секција 
Татјана Алимпић 38 

сви 

заинтересовани 

9. Библиотечка секција Мирјана Ненадовић 38 
Сви 

заинтересовани 

10. Планинарска секција 
Мирјана Ненадовић 

Саватић Весна 
38 

Сви 

заинтересовани 

11. Кројачка секција Мићић Драгица 38 
Одељења 1-4,2-

5,3-5 
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Реализација секција по разредима: 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 1-1 
      

Име и презиме 

наставника 
Секција 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Мирјана Ненадовић 

Весна Саватић 
Планинарска секција       5 5 

ОДЕЉЕЊЕ 1-2 

Име и презиме 

наставника 
Секција 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Зорица Арсеновић 

Вера Ђукановић 

Светлана Тршић 

Секција ”Занимљива 

наука” 
    15 24 24 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 2-2 

Име и презиме наставника Секција 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Весна Саватић 
Еколошка 

секција 
      3 3 

ОДЕЉЕЊЕ 2-3 

Име и презиме наставника Секција 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

31. 

август 

Мирјана Ненадовић 
Библиотечка 

секција 
    5 8 8 

Весна Саватић 
Планинарска 

секција 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 3-2 

Име и презиме наставника Секција 

реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг

. 

III клас. II полуг. 31. август 

Зорица Арсеновић 

Светлана Тршић 

Секција 

”Занимљив

а наука” 

    18 18 18 

Снежана Богдановић 

Весна Саватић 

Еколошка 

секција 
    4 6 6 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1 

Име и презиме наставника Секција 

  

III клас. II полуг. 31. август 

Мирјана Ненадовић 

Весна Саватић 
Планинарска секција   1 1 

ОДЕЉЕЊЕ 4-2 

Име и презиме наставника Секција 
  

III клас. II полуг. 31. август 

Снежана Богдановић 

Весна Саватић 
Еколошка секција 2 3 3 

 

4.4.3. Извештаји о реализацији такмичења 

Нису реализована такмичења у образовном профилу фризер и такмичење из биологије 

због епидемиолошке ситуације. 

Област наставни 

предмет 
Задужени наставник Реализација Ранг такмичења 

Општа и 

неорганска хемија 

Тршић Светлана 

Ђукановић Вера 

Ђукић Снежана 

реализовано  
школско 

републичко 

Практична настава-

фризери 

Станојевић Јелена 

Јовановић Дејан 

није 

реализовано  

школско 

републичко 

Одбојка Нећак Милан 
октобар 

децембар 
школско републичко 

Рукомет 
Нећак Милан 

Видић Љиљана 
април општинско 
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Хемија Тршић Светлана  реализовано окружно 

Историја  Ђуричић Душица 
није 

реализовано  
општинско 

Рачунарство и 

информатика 
Татјана Алимпић 

није 

реализовано  

школско 

републичко 

Практична настава-

модни кројач 

Мићић Драгица, 

Ковачевић Данијела 
реализовано Школско,републичко 

 

4.4.3.1. Извештај са спортских такмичења 

Подносилац извештаја: Љиљана Видић 

Име и презиме 

ученика 

Назив 

такмичења 

(област, 

предмет) 

Место или 

награда 

освојена на 

такичењу 

Време и место 

реализације 

такмичења 

Припрема за 

такмичење 

(сати, 

сарадници ...) 

Лука 

Михаиловић 

Вељко Бабић 

Општинско и 

окружно 

такмичење у 

пливању 

 

Прво место 

Прво место 

Градски базен Љиљана 

Видић 

Женска 

одбојкашка 

екипа 

 

Општинско 

такмичење у 

одбојци 

Четврто место 16.12.2021. Милан Нећак 

Мушка 

кошаркашка 

екипа 

 

Општинско 

такмичење у 

баскету 

Четврто место 11.02.2022. Љиљана 

Видић 

Мушка и женска 

екипа 

Општинско 

такмичење у 

футсалу 

 

Четврто место 23.03.2022. Љиљана 

Видић 

 

4.4.3.2. Извештај са школског такмичења из опште и неорганске хемије  

 

Школско такмичење из опште и неорганске хемије је одржано 15.3.2022.године. 

 

Ученици првог разреда који су учествовали на школском такмичењу су из одељења 1-2 и 

то су: Веселиновић Миа, Кнежевеић Јелена, Лазаревић Николина, Савић Анастасија и 

Ћубић Жељана. Ученике је припремала Светлана Тршић.  

Припрему задатака и организацију школског такмичења су реализовале Светлана Тршић, 

Вера Ђукановић и Зорица Арсеновић. 

Ученици су рангирани по следећем редоследу: Кнежевић Јелена (78), Ћубић Жељана (57), 

Веселиновић Миа (57), Лазаревић Николина (40) и Савић Анастасија (40). 
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На републичком такмичењу из опште и неорганске хемије, које ће се одржати у 

Крушевцу, ће учествовати првопласирана ученица Кнежевић Јелена. 

Извештај поднела 

Светлана Тршић 

 

 

4.4.3.3. Извештај са републичког такмичења у подручју рада текстилство 

и кожарство 

 

Подносилац извештаја: Драгица Мићић 

 

Име и 

презиме 

ученика 

Назив такмичења 

(област, предмет) 

Место или 

награда 

освојена на 

такичењу 

Време и место 

реализације 

такмичења 

Припрема за 

такмичење 

(сати, 

сарадници ...) 

Снежана 

Ђуђић 

Израда одевног 

предмета 

(практичан рад) 

 

17. 20.5.2022., 

Средња стручна 

школа Бранко 

радичевић, 

Рума 

Драгица 

Мићић 

Одељење 2-5 

и 3-5 

Изложба 

ученичких радова: 

-најбољи општи 

утисак 

-оригиналност 

експоната 

-функционалност 

модела 

 

 

 

14. 

10. 

 

13. 

19.5.2022., 

Средња стручна 

школа Бранко 

Радичевић, 

Рума 

Драгица 

Мићић, 

Данијела 

Ковачевић и 

Радмила 

Гавриловић 

 

 

4.4.3.4. Извештај са републичког такмичења из хемија 

 

На републичком такмичењу из опште и неорганске хемије, одржаном у Крушевцу наша 

школа је освојила седмо места,  а представљала нас је ученица Кнежевић Јелена. 

 

4.4.3.5. Извештај са регионалног такмичења Ученичких компанија 

 

Подносилац извештаја: Татјана Досковић 
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Име и презиме 

ученика 

Назив 

такмичења 

(област, 

предмет) 

Место или 

награда 

освојена на 

такмичењу 

Време и место 

реализације 

такмичења 

Припрема за 

такмичење 

(сати, 

сарадници ...) 

Милена 

Несторовић 

Регионално 

такмичење 

Ученичких 

компанија 

 

                     / 14. 4. школа  

(онлајн се 

укључили) 

16 часова 

секције 

Снежана Ђуђић Регионално 

такмичење 

Ученичких 

компанија 

                    / 14. 4. школа  

(онлајн се 

укључили) 

16 часова 

секције 

4.4.3.6. Извештај са окружног такмичења из биологије 

 

27.4.2022. године у просторијама  наше школе је у организацији Друшптва биолога 

одржано окружно такмичење за средње школе из биoлогије. Није било ученика из наше 

школе на такмичењу јер не спадају у ранг организованог такмичења. 

4.4.4.  Извештај о реализацији секција и слободних активности 

4.4.4.1 Извештај информатичке секције 

 

Подносилац извештаја: Алимпић Татјана 

Секција није одржана због епидемиолошке ситуације и због тога што није било 

заинтересованих ученика. 

Програм или садржај рада Број 

часова 

Није 

реализовано 

Исход 

 

 

Алгоритамска писменост 

 

 

 

 

 
16 

Септембар-

Децембар 

-Ученик ће развити 

такмичарски дух 

- Ученик ће развити 

радозналост 

- Ученик ће схватити да је 

алгоритамски начин 

размишљања свакодневни 

начин решавања различитих 

животних проблема 

- Ученици ће бити 

припремљени за 

учествовање на 

Међународном такмичењу 

„Дабар“ 

Информатичка писменост и 

монтажа филма 16 Јануар-Мај 

-Ученик ће научити појам 

мултимедије и разликовати 

елементе 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

195 

-Ученик ће научити да 

користи софтвер за монтажу  

-Ученици ће бити 

припремљени за самостални 

пројекат снимања и монтаже 

филма на тему из 

Републичког конкурса 

„Филмић“  

 

 

 

     

4.4.4.2. Извештај драмске секције 

Подносилац извештаја: Сања Рајчевић 

 

 

 

Садржај рада (следити план рада 

секције) 

 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани, а 

одржани су 

током 

школске 

године 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Реализоване 

активности 

Активности које 

нису 

реализоване 

   

Било је немогуће 

у условима 

пандемије и 

комбиноване 

наставе окупити 

ђаке и држати 

пробе драмске 

секције. 

Прослава Светог 

Саве није 

одржана према 

упутствима 

Министарства 

просвете. 

 

/ / / / 
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4.4.4.3. Ученичка компанија 

 

Ученице другог разреда (укупно њих 4) основале су крајем децембра 2021. ученичку 

компанију под називом „Стилисткиње“.  

Пошто су све четири из одељења кројачког смера, логично је да су изабрале производе из 

своје бранше, али у почетку нису могле да се одлуче који ће им бити главни производ. Већ 

на првој продајној изложби у школи, где су у понуди имале капе, цегере и несесере, цегер 

се издвојио као главни производ. 

 Почетком другог полугодишта су имале још две продајне изложбе у школи, на којима су 

представиле и гумице за косу од разних материјала, као још један производ у понуди. 

Регионално такмичење је требало да буде крајем марта у Крагујевцу, међутим, због 

короне је одложено за 14. април и одржано је онлајн. Нису прошле на републичко једино 

из разлога што нису схватиле шта је тимски рад и колико је сваки сегмент компаније 

важан, а не само производ. 

Надамо се да ће наши ученици у следећој школској години имати више слуха за 

добронамерне савете својих професора и имати прилику да уз уложени рад и труд у своје 

производе, као и у рад на себи, коначно стигну и до републичког такмичења. 

 

Професорка: 

Татјана Досковић 

4.4.4.4. Извештај планинарске секције  

 

Планинарска секција оформњена је у Стручној хемијској и текстилној школи, учешће су 

узели ученици четири одељења: IV-1, III-3, II-3 и I-1 

Наставници који воде секцију су Мирјана Ненадовић и Весна Саватић. 

У току првог полугодишта, активност планинарске секције 11.09.2021. представници 

ученика и професора, учешће за Дан пешачења. 

Темa „Корак ближе здрављу“.  

Дан пешачења у нашем граду у организацији Планинарско-смучарског друштва Цер.  

Пешачење са поласком из Велког парка- кроз град - Стари град, обалом реке Саве, преко 

моста - насипом поред реке Саве са сремске стране. 

Након пешачења дружење и ручак са члановима ПСД Цер. 
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Планиране активности планинарске секције у току првог полугодишта због епидемилошке 

ситуације и похађања наставе по комбинованом моделу нису реализоване.  
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У току другог полугодишта ученици планинарске секције су научили како да у природу 

одемо спремни како би уживали. Научили су шта све треба понети у планинарском ранцу, 

как се понашати у природи. Ученици су ишли на једнодневни излет 19.06.2022. који је 

организовалао ПСД Цер поводом дечијег дана на планини Цер. Испред наше школе 

учешће је узело 19 ученика, првог другог и трећег разреда и две професорке. Ученици су 

пешачким стазама прошетали једанаест километара, посетили културно историјски 

споменик Крстови.  
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Извештај: Мирјана Ненадовић и Весна Саватић 

 

 

4.4.4.5. Извештај музичке секције 

Наставник: Милан Пантић и Бошко Живановић 

Редни 

број 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ УЧЕЊА Реализовани садржаји 

I Певање песама 

различитих музичких 

жанрова: српске 

- Ученици се оспособљавају 

за извођење традиционалне 

српске изворне музике као и 

Анализа текстова, ритмике 

и мелодије. 

Извођење песама. 
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изворне, домаће и 

стране забавне 

 

музике других народа кроз 

јавне наступе. 

- Остваривање сарадње са 

другим 

секцијама(фолклорна, 

драмска секција). 

- Приказивање резултата 

рада музичке секције у 

оквиру школске славе и 

концерта поводом доделе 

диплома матурантима. 

Формиран је школски бенд 

који је припремио концерте 

за отварање библиотеке и 

отворена врата школе, али 

због епидемиолошких 

услова није одржана 

приредба за Светог САВУ 

II Стварање музике на 

одређеном инструменту 

 

Уз певање предвиђених 

песама, ученици се на 

музичкој секцији баве и 

свирањем одређених 

иструмената како би 

направили динамичнију 

атмосферу за рад на 

музичкој секцији. 

Заједничко музицирање 

професора и ученика, 

разговор о начину извођења 

музике и припрема за јавни 

наступ. 

 

4.4.4.6. Извештај еколошке секције 

Еколошка секција оформњена је у Стручној хемијској и текстилној школи у току првог 

полугодишта, учешће су узели ученици три одељења: IV-2, III-2, II-2 

Наставници који воде секцију су Богдановић Снежана и Саватић Весна.  

Епидемиолошка ситуација током првог полугодишта била је променљива,  није било 

техничких услова да уживо окупљамо заинтереосване ученике. Због тога нисмо били у 

могућности да реализујемо планиране часове у реалном времену у школској кабинету. 

У току првог полугодишта, активности еколошке секције биле су посета организована на 

позив представника Еликсир Зорка, одржана 20.12.2021.  

Темa „Посвећености Еликсир Зорка“.  

Уводно излагање Ана Маријановић. 

Љиљана Станојвић саветник генералног директора нас је упознала са посвећеностима, 

циљевима и реализацији Еликсир Зорка на пољу заштите животне средине.  

Милан Стошић заменик директора Еликсир Зорка, детаљније нам је представио 

активности у претходних годину дана на пољу реконструкцуије и изградње додатних 

постројења у циљу бољег пречишћавања емисије гасова.  

Такође нас је упознао са чињеницом да је фабрика прва у Србији сертификована за рад по 

највишим еколошким стандардима, европским и светским.  

Начин континуалног праћења емијсије гасова у кругу фабрике, и периодичног праћења на 

пет места у граду, од стране акредитоване лабораторије и ЗЗЈЗ Шабац. 

Алија Салукић нам је представо тренутне пословне и научне планове циркуларне 

економије.  

Након излагања преставници ученика и порофесора средње и високе школе постављали су 

питања представницма производње Еликсир Зорка.  

Након предавања уприличено је дружење и закуска.  

Посета је трајала 1h45min. 
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Предавачи:Љиљана Станојвић саветник генералног директора, Милан Стошић заменик 

директора Еликсир Зорка, Ана Маријановић HR администратор, Алија Салукић 

Учесници испред наше школе 

ученице: Лазић Ања II-2, Мaринковић Драгана IV-2 и Бошковић Александра IV-2 

професори: Снежана Богдановић и Весна Саватић  
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У току другог полугодишта ученици еколошке секције трећег и четвртог разреда 

учествовали су у фото конкурсу на тему ВОДА који је организовао Пољопривредни 

факултет у Новом Саду, департмент заштите животне средине. Из наше школе 

учествовало је једанаест ученика. Ученици су се у току марта месеца на више заједничких 

часова еколошке секције врло активно ангажовали. Заједно смо размотрили услове 

учешћа, и заједничким гласањем вршили селекцију фотографија. Сви ученици трећег и 

четвртог разреда еколошке секције послали су по једну фотографију.  

22. 03.2022. на Пољопривредном факултету објављене су победничке фотографије, и 

фотографија нашег ученика Јован Рајчевић IV-2, изабрана је међу најлепших фотографија 

на конкурсу и учествовала је на изложби.  

Такође у току другог полугодишта сви ученици су на часовима еколошке секције 

учествовали у уређењу школског дворишта, еклошког кабинета и школских просторија.  

У више наврата вршили смо садњу цвећа у школском дворишту и кабинету, припремање 

школског дворишта, фарбање клупа, кречење жардињера за отворени дан који  је одржан 

25.05.2022.  

Такође ученице трећег разреда учествовалае су са радионицом еколошке секције на 

отвореном дану школе.  
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Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

204 

   
       

Извештај: Богдановић Снежана и Весна Саватић 

4.4.4.7. Извештај ликовне секције 

 

Ликовна секција оформњена је у Стручној хемијској и текстилној школи, учешће су узели 

ученици друге године смер Фризер. 

 Чланови ликовне  секције су сви ученици другог разреда смер Фризер. 

Циљ ликовне секције је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и 

стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање 

и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању уметничког 

наслеђа и културе свога и других народа. 

У току часова ликобне секције секције ученици су се упознали са различитим ликовним 

техникама: слика, цртеж, колаж, асамблаж , фотографија....  

Пратећи савремену технологију и потребе ученика посебну пажњу усмерили смо на 

фотографију, развој фотографије,  илузионистичку фотографију... 
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 У оквиру ликовне секције ученици су имали прилику да посете споменике културе 

нашег града и изложбу радова у Музеју, дворишту Цркве Цветог  Петра и Павла, Галерији 

Културног центра. 
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        Професор: Тања Павловић 
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4.4.4.8. Извештај секције личних услуга 

Подносилац извештаја: Станојевић Јелена 

 

 

 

Садржај рада (следити план 

рада секције) 

 

 

 

Садржаји који 

нису 

планирани, а 

одржани су 

током 

школске 

године 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Реализоване 

активности 

Активности које 

нису 

реализоване 

Новогодишња 

ревија 

фризура 

Велико ангажовање 

ученика прве године 

смера Фризер и 

подизање 

заинтересованости 

код ученика  за 

израду ревијалних 

фризура као и 

подизање нивоа 

такмичарског духа 

код ученика 

Ревија 

успешно 

реализована 

 

 

Посета сајму 

моде и 

козметике 

Промоција 

школе 

 „ Отворена 

врата школе“ 

Сарадњом ученика 

прве и друге године 

смера Фризер, уз 

помоћ наставника 

Пратичне наставе , 

извршена је 

презентација смера. 

Ученици се 

одазвали у великом 

броју . 

Овакав вид 

промоције је 

наишао  на 

одличан 

пријем код 

ученика . 

 

 

Светосавска 

приредба 

   

 

 

Осмомартовска 

посета 

предшколској 

установи 
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4.4.4.9. Извештај библиотечке секције 

Извештај поднела: Мирјана Ненадовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.10. Извештај секције ЗАНИМЉИВА НАУКА 

Подносилац извештаја:Светлана Тршић, Зорица Арсеновић и Вера Ђукановић 

 

 

Садржај рада (следити план рада 

секције) 

 

Садржаји 

који нису 

планирани, а 

одржани су 

током 

Исходи/показатељи 

успешности  

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе Реализоване Активности које 

Програм или садржај рада Реализације Докази 

 

Креативно писање у школском 

листу 

Ангажовање познатих 

личности да гостују у нашој 

школи 

Дебате читалачке секције 

Креативни рад у сарадњи са 

осталим областима рада у 

нашој школи 

Учествовање на конкурсима и 

разним такмичењима 

развијање интересовања и 

љубави према књизи 

мотивисање ученика за 

самостални, истраживачки рад 

сакупљање информација, 

фотографија и занимљивости 

и прављење паноа и изложбе 

поводом дана рођења наших 

највећих писаца и песника 

обележавање различитих  

Међународних дана (нпр: 

књиге, писмености,  матерњег 

језика...), 

У току 

школске 

године 

садржаји су 

делимично 

реализовани: 

секција је 

учествовала у 

реновирању и 

сређивању 

библиотеке и 

зидова у 

ходнику 

школе, у 

организацији 

приредбе за 

отварање 

библиотеке и 

у приредби за 

дочек ученика 

из Северне 

Македоније у 

склипу 

пројекта 

Супершкола 

извештаји о раду библиотеке и 

о одржаним приредбама 

панои, ученички радови 
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активности нису 

реализоване 

школске 

године 

задужене за 

евалуацију 

У току првог полугодишта ученицима је понуђено да учествују у раду 

секције Занимљива наука па се пријавило више заинтересованих ученика 

у одељењима првог и трећег разреда. Епидемиолошка ситуација током 

првог полугодишта је била променљива па није било техничких услова да 

уживо окупљамо заинтереосване ученике. Због тога нисмо били у 

могућности да реализујемо планиране огледе  у реалном времену у 

школској лабораторији. 

Више пута је обављано договарање и консултације са заинтересованим 

ученицима онлајн путем о томе којим активностима бисмо могли да се 

бавимо и на који начин. Договорено је да се и ми укључимо у развој 

међупредметне компетенције одговоран однос према здрављу и родно 

засновано образовање.  

Током фебруара и марта 2022. године се приступило прикупљању и 

анализирању прикупљеног материјала, а ученици су упућивани ка 

изворима информација (интернет, научни сајтови природних наука, 

блогови..). На основу тога су се ученици трећег разреда бавили  темом 

жена у науци и израдили презентацију Жене-добитнице Нобелове награде 

у области хемијских наука.  Ученици првог разреда су се бавили темама 

одговорног односа према здрављу у оквиру које посебно правилном 

исхраном. Ученици су на основу  добијених задужења направили 

презентације на договорене теме о воћу и поврћу, њиховом саставу, 

дејству на људски организам и користима употребе, а припремили су и 

укусне рецепте. Радови ученика су обједињени и чине Збирку 

презентација. 

Чланови секције су током маја месеца 2022. године учествовали у 

организацији и реализацији активности поводом остварења 

манифестације Отворена врата школе и концерт школског бенда 

уприличене за госте из основних школа. Ми смо презентовали рад 

секције Занимљива наука у оквиру чега је приказан пројекат Укусна 

хемија и неке активности секције Уради сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.11. Извештај кројачке секције 

Кројачка секција ове школске године није радила јер није било заинтересованих ученика. 
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4.5. Извештај о реализацији посебних планова васпитног рада 

4.5.1. Извештај о реализацији осталих активности  

  

           

ИЗВЕШТАЈ О ПРИРЕДБИ ПОВОДОМ ОТВАРАЊА РЕНОВИРАНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ 

 

У периоду од пролеће 2021-јесен 2021. школа је радила реконструкцију и реновирање 

библиотеке, као и обнову књижног фонда. Стручна сарадница - библиоткар Мирјан 

Ненадовић је поводом отварања нове библиотеке организовала ученике и наставнике у 

припреми приредбе. 

Приредба је имала концепцију од три дела : коцерт школског бенда, модна ревија коју су 

припремиле ученице и наставнице практичне наставе из образовног профила модни кројач 

и сарадња са Музичком школом „Михајло Вукдраговић“ из Шапца. Сарадња са Музичком 

школом подразумевала је наступ ученика и наставника Музичке школе, а са директорицом 

је договорена и будућа сарадња о шивењу потребних костима за њихове наступе. 

Приредба је осмишљена и као промотивна делатност школе и пропраћена је од стране 

локалних медија радио-телевизије и новина, а такође је промовисан  и путем друштвених 

мрежа. 

У следећој табели је приказан списак наставника који су дали допринос у реализацији 

приредбе и тиме остварили сате унутрашњег усавршавања у установи: 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 

Рбр Наставник Активност/ 

облик стручног 

усавршавања у 

установи 

Начин учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координатор, 

вођење, анализа, 

дискусија...) 

Датум Остварени сати у 

установи (према 

Документу о 

стручном 

усавршавању у 

станови) 

 Мирјана 

Ненадовић 

Организација 

приредбе 

Организација 

приредбе, концерта, 

модне ревије и 

сарадње са 

Музичком школом 

и медијима, 

извештавање и 

презентација 

3.12.2021. 15+5 

 Драгица 

Мићић  

Учешће у 

организацији 

приредбе 

Организација модне 

ревије за приредбу 

3.12.2021. 10 
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 Радмила 

Гавриловић  

Учешће у 

организацији 

приредбе 

Организација модне 

ревије за приредбу 

3.12.2021. 10 

 Данијела 

Ковачевић 

Учешће у 

организацији 

приредбе 

Организација модне 

ревије за приредбу 

3.12.2021. 10 

 Дијана 

Кнежевић 

Учешће у 

организацији 

приредбе 

Организација модне 

ревије за приредбу 

3.12.2021. 10 

 Живојка 

Радојчић 

Божовић 

Учешће у 

организацији 

приредбе 

Организација модне 

ревије за приредбу 

3.12.2021. 10 

 Бошко 

Живановић 

Учешће у 

организацији 

приредбе 

Организација 

музичког бенда 

школе и концерт 

3.12.2021. 10 

 Милан 

Пантић 

Учешће у 

организацији 

приредбе 

Организација 

музичког бенда 

школе и концерт 

3.12.2021. 10 

 

 
 

 
 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

212 

ИЗВЕШТАЈ О УЧЕНИЧКОЈ РАЗМЕНИ, МАРТ 2022.ГОДИНЕ 

 

Наша школа је започела 21. марта међународни пројекат RYCO Superschools Western 

Balkans Schools Exchange Scheme. Пројекат спроводе GIZ (Немачка организација за 

међународну сарадњу) и Регионална канцеларија за сарадњу младих (RYCO), а заједнички 

га финансирају Европска унија и немачко Савезно министарство за економску сарадњу и 

развој (BMZ). Пројекат је усредсређен на пружање подршке школама у развоју и 

реализацији размене младих. Програм има за циљ да подржи процесе изградње мира и 

помирења и интеркултуралног учења и дијалога између школа, ученика и њихових 

локалних заједница са територије Западног Балкана. Наша школа, односно образовни 

профил модни кројач, била је седам дана у посети Средњој школи „Горче Петров” из 

Прилепа, Северна Македонија, у термину од 21. марта до 27. марта 2022. Координатор 

пројекта је проф. Драгица Мићић, наставник текстилне групе предмета, заменик 

С.Рајчевић, број ђака који је учествовао је 12, ученици и ученице друге и треће године.  

Следећа размена јесте посета ђака из Прилепа Шапцу и нашој школи у термину од 11. 

априла до 17. априла 2022.  

Наша пројектна идеја јесте одржива мода - редизајнирање старих одевних предмета и 

употреба текстилног отпада. Ученици су кроз менторство у мешовитим групама 

учествовали у осмишљавању, а затим и креирању заједничке идеје. Изложба радова била 

је у суботу, 26. марта у Дому културе у Прилепу, уз присуство и директорке школе и 

других колега. Наши ђаци су били вредни и ангажовани у кројачници. Били смо у 

прилици и да посетимо историјске знаменитости града Прилепа и околине: Маркове куле, 

Марков манастир (манастир архангела Михаила), Галерију икона, Цркву Благовештења 

(најстарију цркву у граду), Музеј, етнографску поставку, Парк револуције, али и стару 

чаршију са својим знаменитостима. Током размене присуствовали смо и уживо укључењу 

модне креаторке Ирине Тошеве из Скопља, која је одржала занимљиво и инспиративно 

предавање о појму одрживе моде и о њеном искуству и раду. Језичких баријера није било. 

Пуни ентузијазма, и ђаци и њихове професорке, окупљени око заједничког циља, нисмо 

имали проблема да се споразумемо. Радионице ван кројачнице, које су се тицале 

идентитета и мултикултуре, одржавале су се у конференцијској сали хотела где смо били 

смештени. Те радионице биле су врло приступачне и прилагођене младима, водила их је 

Матеа Поповска, студент прве године педагогије. Користила је енерџајзере, методе 

припреме групе за заједничке активности. То је било врло подстицајно, инспиративно и 

другачије за наше ђаке. Ђаци су врло радо прихватали ове групне активности. Брзо су се 

спријатељили са вршњацима из Прилепа. Питање стереотипа и предрасуда је обрађено на 

врло занимљив начин. Драмска секција средње школе из Прилепа је укључена у ову 

активност. Након одгледаног њиховог филма у просторији хотела организована је 

радионица и дискусија са глумцима. Добар увод је направљен у току ове прве посете, ми у 

Шапцу, 11. априла, настављамо даље са темама које,такође, промовише RYCO.    

Ручак је један дан уприличен и у етноресторану. Били смо смештени у хотелу Салида. 

Похваљују се сви ученици због одличног и примереног понашања. 

Програм ученичке размене  је у потпуности испуњен.  

 

 

                                                                                       Извештај поднеле:  

                                                                                                             С. Рајчевић и Д. Мићић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА УЧЕНИЧКЕ РАЗМЕНЕ 

 

Стручна хемијска и текстилна школа из Шапца учествовала је у пројекту Регионалне 

канцеларије за сарадњу младих из земаља Западног Балкана - RYCO Superschools 

Western Balkans Exchange Scheme.  Пројекат спроводе GIZ и Регионална канцеларија за 

сарадњу младих (RYCO), а заједнички га финансирају Европска унија и немачко Савезно 

министарство за економску сарадњу и развој (BMZ). Пројекат је усредсређен на пружање 

подршке школама у развоју и реализацији размене младих. Ми смо једна од 18 школа из 

Србије која је добила овај пројекат. Наша тема је одржива мода - редизајнирање старих 

одевних предмета и употреба текстилног отпада. Програм, такође, има за циљ да подржи 

процесе изградње мира и помирења, и интеркултуралног учења и дијалога између школа, 

ученика и њихових локалних заједница са територије Западног Балкана.  Надамо се да ће 

ова размена допринети стварању подржавајућих заједница које негују културу ненасиља, 

слободу изражавања и регионалну сарадњу.  

Наша партнерска школа јесте Средња школа „Горче Петров” из Прилепа, Северне 

Македоније. У Прилепу смо боравили од 21. марта до 27. марта. Учествовало је  по 

дванаесторо ученика из образовног профила модни кројач, из обе школе, и по две 

професорке. Ученици и ученице су друга и трећа година средње школе. Професорке које 

су биле координаторке: Драгица Мићић и Сања Рајчевић.  Наше драге пријатеље из 

Прилепа угостили смо у Шапцу у периоду од 11. априла до 17. априла.  

У школској кројачници ђаци су били вредни и ангажовани. Осмишљавали су, креирали, 

кројили, дискутовали у радионицама, дружили се, уживали и започињали пријатељства, 

која ће трајати још дуго. Репрезентативни модели изабрани су за изложбу у Канцеларији 

за младе града Шапца. У суботу, 16. априла, свечаном отварању изложбе пројектних 

радова присуствовали су и родитељи, професори, директори других средњих школа, 

пријатељи. Током размене ђаци су имали и занимљиве радионице о идентитету, 

мултикултури, толеранцији, стереотипима и предрасудама, родним улогама у модној 

индустрији. Научили су шта је квилинговање, али и које су предности органског памука.  

Уживали су у шетњи и едукативном разгледању прве вароши Србије. Разговор са 

градоначелником  и члановима Градске управе протекао је у пријатној атмосфери у 

Дуњића кући.  

Посетили су и Народни музеј и Музеј шабачких Јевреја, затим спомен – комплекс 

Текериш. Одушевила их је прича о забрањеној љубави између Павла и Ђуле – Ашиков 

гроб. На крају тог дана уживали су на излету у комплексу манастира Каона.  

Током ове размене укључили смо и ђаке других образовних профила наше школе: секцију 

Уради сам, Ученичку компанију, школски бенд, сертификованог вршњачког едукатора. 

Локална заједница пружила нам је подршку и сарадњу кроз  учешће Канцеларије за младе 

града Шапца, Туристичке организације града Шапца и локалних медија. Хуманитарној 

организацији „Хумано срце” донирали смо ђачке радове.  
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У потпуности је испуњена агенда (план активности). Сви ученици били су за похвалу. 

Током боравка наших пријатеља из Прилепа све фотографије, активности, видео - записе и 

кратке извештаје постављали смо на сајт школе, званичну фејсбук и инстаграм страницу.  

Финансијски део извештаја -  

Опрема у вредности од 500 евра, коју смо добили од RYCO и која остаје школи: 

Оверлок машина ( ендлерица ) – 57800 дин; 

Материјал за рад: 

Материјал за шивење, рајсфершлус – 6900 дин; 

Бела табла – 14800 дин; 

Флипчарт табла – 6999 дин; 

Кројачка лутка – 8500 дин; 

Даска за пеглање – 6190 дин; 

Све остало (смештај у хотелу, превоз, кетеринг, ручак у школи, ужине и освежење за ђаке, 

дневнице за ђаке и професорке) такође је финансирала организација. Школа је за дочек 

гостију у понедељак, 11. априла, поклонила ђацима из Прилепа промо материјал школе, 

оловке и блокове. Школа је учествовала у заједничкој свечаној вечери у петак, 15. априла, 

у хотелу Алиби (за 22 учесника, представник Школског одбора, Савета родитеља, 

професори и запослени који су помогли да се реализује размена у  Шапцу, као и ђаци 

других образовних профила који су учествовали у активностима око припрема и 

реализације овог пројекта).  
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 У Шапцу, 18. 4. 2022.               

Извештај поднела:Сања Рајчевић, проф.српског језика и књижевности 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕГИОНАЛНОЈ ЗАВРШНОЈ ЦЕРЕМОНИЈИ И 

КОНФЕРЕНЦИЈИ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ПРВОГ КРУГА 

УЧЕНИЧКИХ РАЗМЕНА - RYCO Superschools Western Balkans Schools 

Exchange Scheme 

Наша школа је у периоду од 3. јула до 6. јула учествовала на Завршној конференцији 

поводом пројекта ученичке размене, у Струги, Северна Македонија. Само једна од 
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координаторки пројекта је била присутна (из сваке школе, учеснице), јер су правила овог 

догађаја тако налагала, као и један ђак, представник читаве групе која је у току шк. 

2021/2022. год. учествовала у размени и пројекту. 

Конференција је започета уводним речима: Astrit Rexhepi, програмског координатора, 

RYCO и Jasmina Valjevca, пројектног менаџера, GIZ. Касније се обратила Бојана 

Булатовић, програмски менаџер, говорећи о дуготрајној сарадњи и партнерству међу 

школама и локалним заједницама са територије Западног Балкана. Дискусија се водила 

око јаких и слабих страна овог пројекта, шта је то по мишљењу наставника што би 

требало задржати у наредним циклусима размена, а шта је оно што би требало мењати.  

Други дан конференције присутнима се обратила амбасадорка Немачке у Северној 

Македонији, H.E. Ms. Anke Holstein; затим, H.E. Mr. David Geer, амбасадор Европске уније 

у Северној Македонији, и на крају, Mr. Albert Hani, генерални секретар организације 

RYCO. 

У панел дискусији Зашто је Супершкола важна, учествовали су и ђаци, учесници пројекта.  

Заједно са нашим пријатељима и партнерима у размени, Средњом школом Горче Петров 

из Прилепа, Северна Македонија, опремали смо штанд у холу хотела Дрим у оквиру Сајма 

ученичких размена, и трудили се да представимо свим учесницима овог пројекта и 

организацији RYCO, на најбољи могући начин и наше школе, реализовану пројектну 

идеју, али и локалне заједнице из којих долазимо. На Завршној конференцији 

организовано је и гласање за најбоље фотографије са размена. У холу хотела организовано 

је и целодневно приказивање фотографија на ЛЕД ТВ тако да су сви могли да виде како су 

размене протекле.  
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ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ У ЛЕТЊЕМ КАМПУ СТРУГА, СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА  

У оквиру завршних активности поводом међународног пројекта ученичких размена RYCO 

Superschools Western Balkans Schools Exchange Scheme, наша ученица, Драгана Сувајџић, 

друга година образовног профила модни кројач, била је представник наше школе у 

летњем кампу у Струги, од 29. јуна до 6. јула 2022. 

Укупно је било 18 ђака из Србије, представника својих школа, учесница пројекта. У кампу 

су учествовала и деца са територије Западног Балкана, тако да се наша ученица тамо 

дружила са вршњакињом из Прилепа, представником наше партнерске школе у пројекту. 

Укупно је било 60 ђака. Теме којима су се бавили: стереотипи и предрасуде, 

превазилажење конфликата, мултикултура, питање идентитета, дијалог помирења. У 

слободно време бавили су се играма без граница, пливањем, друштвеним играма, 

камповањем, гледањем филмова, излетима до Охрида.  

Сви учесници Завршне конференције 5. јула уживали су у драмским кратким приказима. 

Ђаци, учесници летњег кампа, ове драмске приказе из живота када су се они осећали 

дискриминисано, осмишљавали су током боравка у летњем кампу заједно са 

организаторима из RYCO.  
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                                                                                               Извештај поднеле: 

                                                                Сања Рајчевић, координатор пројекта 

                                                                Драгана Сувајџић, друго пет, учесница пројекта 
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Извештај, ноћ истраживача 

                                                                                                           

Догађај: Ноћ истраживача, организована у Центру за стручно усавршавање Шабац, 

24.09.2021. 

Тема овогодишње ноћи истраживача је „Озелени науком“. Стручна хемијска и текстилна 

школа учествовала је са радионицом под називом „Хемија у бојама“. 

Тим поводом заједно са ученицама трећег разреда смера хемијски лаборант профсорка 

Весна Саватић извела је три огледа за посетиоце Ноћи истраживача. 

Први оглед : Раствори у боји. Ученици посетиоци, имали су задатак да поређају према 

интензитету боје раствора од најинтензивније до најсветлије боје.  

Други оглед. Упознавање ученика са киселом и базном средином помоћу сока од плавог 

купуса као природног индикатора. Одредићемо киселост и базност производа из 

свакодневног живота (храна, напици, козметички производи...) 

Трећи оглед: Уз помоћ прехрамбених боја и течности посетиоци на занимљив начин 

научили су појаву површинског напона. 

Реализатори радионице:  професор Весна Саватић 

Ученице: Катарина Мирковић и Јована Бајевић 3-3 
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Делић атмосфере на радионици снимњен је и дроном, погледајте на линку:  

https://www.facebook.com/Hem.tex.skola.Sabac/videos/411044660436487  

    
                                                                               Извештај: Весна Савaтић 

 

Извештај о обележавању шездесетогодишњице од добијања Нобелове 

награде 

 

Дана, 10. децембра 2021. године, ученици четвртог три одељења посветили су час Иви 

Андрићу, његовом животу и делу. Посебна пажња посвећена је његовој поетици. Стефан 

Радовић и Урош Алексић спремили су презентације, изложили пред одељењем. Још 

једном скренута је пажња на сва протумачена Андрићева дела током средњошколског 

образовања. Затим, заједно смо отворили сајт Андрићеве задужбине и коментарисали 

садржај сајта. Ту су ученици имали прилику да виде и снимак доделе Нобелове награде, 

шта све подразумева ова награда, али и да сазнају више о данашњој Андрићевој награди.  

При крају часа погледали смо на интернету кратке записе РТС Читамо Андрића, где 

познате личности причају о својим утисцима и првим сусретима са делима нашег 

нобеловца. Тада смо се подсетили и раније обрађених дела из основне школе.  
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 Извештај поднела: С. Рајчевић, проф. српског језика и књижевности 

 

Одржавање радионице у оквиру пројекта &quot;Клими&quot; 
 

Датум: 2.12.2021. 

Пројекат Клими представља пети део пројекта СКАР. Циљ овог пројекта је да се 

ученици упознају са актуелном проблематиком везану за климатске промене, које 

представљају један од највећих еколошких проблема широм света. 

Ученици, смера Техничар за заштиту животне средине (укупно 3 ученика), 

учествовали су у пројекту који су водили Бојана Зораја и Немања Станисављевић са 

Фалкутета техничких наука из Новог Сада. Радионица је одржана 2.12.2021., онлајн, 

путем апликације Зоом у трајању од два сата.У току радионице ученицима су изложени 

основни концепти о гасовима стаклене 

баште, о шеми трговине гасовима стаклене баште и глобална цена емисије CO 2 . 

Истакнут је значај обновљивих извора енергије као и прорачун емисије CO 2 из 

производње топлотне и електричне енергије. 

На крају радионице, ученицима је дат задатак да направе мултимедијални материјал 

о начинима смањења климатских промена. 

У свету климатских изазова, образовање младих генерација и њихово активно 

укључивање у иницијативе везане за климатске промене од суштинске је важности за 

дугорочно постављање образаца понашања у вези са климом у друштву, које ће донети 

многобројне користи за целокупно друштво. 

Предвиђено је да пројекат траје од октобра 2021. године до септембра 2022. године. 

 

У недељним новинама &quot;Глас Подриња&quot; изашао је чланак о учешћу Стручне 

хемијске и текстилне школе у пројекту &quot;Клими&quot;. 
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Професор је изузетно задовољан заинтересованошћу ученика за најновија 

достигнућа у области климатских промена, тако да је радионица протекла у позитивној 

атмосфери. 

 

Професор: 

Нинковић Александра 

 

Извештај о посети Еликсир Зорка 

Посета је организована на позив представника Еликсир Зорка, одржана 20.12.2021. у 12h 

У склопу своје политике пословања Еликсир Зорка послује вођена са пет посвећености. 

Једна од тих посвећености представља добру комуникацију и сарадњу са локалном 

заједницом и у том погледу на састанак и дружење позвани су представници наше 

Стручне хемијске и текстилне школе  Шабац и Високе медицинске и пословно 

технолошке школе.  

Темa „Посвећености Еликсир Зорка“.  

Уводно излагање Ана Маријановић. 

Љиљана Станојвић саветник генералног директора нас је упознала са посвећеностима, 

циљевима и реализацији Еликсир Зорка на пољу заштите животне средине.  

Милан Стошић заменик директора Еликсир Зорка, детаљније нам је представио 

активности у претходних годину дана на пољу реконструкцуије и изградње додатних 

постројења у циљу бољег пречишћавања емисије гасова.  

Такође нас је упознао са чињеницом да је фабрика прва у Србији сертификована за рад по 

највишим еколошким стандардима, европским и светским.  

Начин континуалног праћења емијсије гасова у кругу фабрике, и периодичног праћења на 

пет места у граду, од стране акредитоване лабораторије и ЗЗЈЗ Шабац. 

Алија Салукић нам је представо тренутне пословне и научне планове циркуларне 

економије.  

Након излагања преставници ученика и порофесора средње и високе школе постављали су 

питања представницма производње Еликсир Зорка.  

Након предавања уприличено је дружење и закуска.  

Посета је трајала 1h45min. 

Предавачи:Љиљана Станојвић саветник генералног директора, Милан Стошић заменик 

директора Еликсир Зорка, Ана Маријановић HR администратор, Алија Салукић 

Учесници испред наше школе 

ученице: Лазић Ања II-2, Мaринковић Драгана IV-2 и Бошковић Александра IV-2 

професори: Снежана Богдановић и Весна Саватић  
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     Извештај: Богдановић Снежана и Весна Саватић 

 

 

 

Седми зимски камп, ОШ Лаза Лазаревић 

 

Догађај, камп: Седми зимски камп, ОШ Лаза Лазаревић, одржан 11.01.202 и 12.01.2022. 

Назив кампа „Синоним за знање - Лазино свезнање “. Стручна хемијска и текстилна школа 

учествовала је са радионицом под називом „Хемија у бојама“. 

Тим поводом заједно са професорком Тањом Павловић и ученицама трећег разреда смера 

хемијски лаборант  професорка Весна Саватић извела је четири огледа за ученике 

посетиоце и реализаторе кампа. 

Први оглед : Раствори у боји. Ученици посетиоци, имали су задатак да поређају према 

интензитету боје раствора од најинтензивније до најсветлије боје.  

Други оглед. Упознавање ученика са киселом и базном средином помоћу сока од плавог 

купуса као природног индикатора. Одредићемо киселост и базност производа из 

свакодневног живота (храна, напици, козметички производи...) 

Трећи оглед: Боје јона у раствору, и боје једињења која се награде при хемијској реакцији. 

Четврти оглед: Уз помоћ прехрамбених боја и течности посетиоци на занимљив начин 

научили су појаву површинског напона. 
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Реализатори радионице:  професор Весна Саватић и професор Тања Павловић 

Ученице: Милица Петровић, Тамара Машић, Анђела Ненадовић, Катарина 

Мирковић,Јована Бајевић, одељење 3-3.                                                                                                                                                   
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                    Извештај:Весна Саватић и Тања Павловић 
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Извештај о радионицама за превенцију насиља  

 

Председница Ученичког парламента Бојана Ђурић која је сертификовани вршњачки 

едикатор пројекта „Безбедносна култура у свету младих“ је у одељењима трећег разреда 

одржала радионице везане за превенцију насиља и безбедност младих. 

 

 

 
 

Новогодишње акције Ученичког парламента 

 

Традиоционално сваке године Ученички парламент организује акцију украшавања школе 

и хуманитарну акцију у сарадњи са Хуманим срцем Шапца, где се скупљају новгодишњи 

пакетићи за децу из економски депривираних породица. 

 

На следећим сликама је приказан део новогодишње атмосфере у Школи. 
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Онлајн панел:Млади у лавиринту дигиталног насиља:Где је излаз?  

 

 
 

17. март са почетком у 15ч одржан је онлајн панел Млади у лавиринту дигиалног насиља 

које је пратило 9ученика наше школе, а у склопу превентивних активности Тима за 

заштиту ученика.  

На панелу су учествовали: 

• Др Добринка Кузмановић, доктор психолошких наука и доценткиња на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду; 

• Брана Антовић Алексић, новинарка и уредница портала Брана’с Дивине Wорлд; 

• Јагода Петровић Укај, Београдски клуб родитеља и наставника, Национална 

асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС); 

• Јелена Рајковић, чланица Управног одбора Уније средњошколаца Србије (УНСС). 

Ученици су уз помоћ одељењских старешина на Чос-у упознали своје вршњаке са 

сазнањима које су стекли на панелу. 

Списак ученика који су пратили панел: 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИЦЕ/КА 

1-2 МИА ВЕСЕЛИНОВИЋ 

1-3 ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ 

2-4 КАТАРИНА РОСИЋ 

2-5 СНЕЖАНА ЂУЂИЋ 

3-1 ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ 
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3-2 АНЂЕЛА БАБИЋ 

3-4 ИВАНА МИХАИЛОВИЋ 

4-1 АЛЕКСАНДАР РУЖИЋ 

4-3 МАРИЈА ВИДАКОВИЋ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТРИБИНЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ШАБАЦ 

 

Агенција за безбедност саобраћаја реализовала је кампању „На матуру без 

аутомобила“. Термин за реализацију активности у Шапцу је био петак, 20.05.2022. године 

од 09:00-11:30h , Културни центар.  

 

Ученици који су изабрани да присуствују трибини су: 

Рбр Име и презиме Одељење 

1 Никола Крстић 4-1 

2 Младен Јовановић 4-1 

3 Јован Раичевић 4-2 

4 Урош Алексић 4-3 

5 Бојана Ђурић 4-3 

 

Ученици су на ученичком парламенту и у склопу својих одељењских заједница 

припремили презентацију о наученом коју су пренели својим вршњацима. 

 

Извештај председника ученичког парламента Бојане Ђурић; 

 

Извештај о предавању Безбедност у саобраћају, мај 2022. 
Дана 20.5. 2022. године петоро ђака четврте године наше школе посетилo je предавање на 

тему „ Безбедност у саобраћају“ одржану од стране Агенције за безбедност у саобраћају 

Републике Србије. Предавање је почело у 10.00 часова и на почетку самог предавање 

прошли смо кроз симулације. У питању су биле две симулације, симулација чеоног судара 

при брзини од 6km/h као и симулација превртања аутомобила. Затим смо имали 

презентацију, где су нам предочене разне ситуације у вожњи, могућности и последице које 

вожња може да носи. У оквиру презентације одгледали смо и пар видеа на ову тему, 

направљених од стране Агенције за безбедност саобраћаја РС. Након завршене 

презентације, наредну презентацију одржао је човек који нам је предочио своје лично 

искуство везано за неопрезну и брзу вожњу, баш у нашим годинама, са свим последицама. 

Циљ саме радионице је био повећање свести матурантима, али и младима, о безбедној 

вожњи и безбедном враћању са матурске вечери. Као ђаци који су присуствовали 

радионици можемо да кажемо да је била врло поучна и пружила нам информације које до 

сада нисмо знали, а потпуно ће променити наш угао гледања на вожњу.  

Исто тако, можемо да кажемо да сада знамо шта бисмо рекли свим младима на тему 

безбедне вожње и колико је она важна. 
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Извештај о посети ученика и реализовању радионице у ОШ ,, Лаза  К. 

Лазаревић” у оквиру седмог зимског кампа под називом Синоним за 

знање - Лазино свезнање 

 

Ученици од првог до осмог разреда ОШ ,,Лаза К, Лазаревић”, као и ученици треће године 

Стручне хемијске и текстилне школе  смера модни кројач су,  у пратњи предметних 

наставника Тање Павловић и Дијане Кнежевић учествовали у радионици под називом 

Квилинговање. 

Техником квилинговања креирали су хаљине од папира.Ученици су користили папирне 

траке разних боја које су савијали квилинг техником и правили разне облике којима су 

украшавали робу. 

 
 

 

У Шапцу, 11.01.2022.      

Предметни наставници                                                                                                                                 

Тања Павловић                                                                                                                                     

Дијана Кнежевић   
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ВИСОКОЈ ШКОЛИ  

 

Дана 26. маја 2022. одељење четврто три, хемијски лаборант, укупно 19 ученика, заједно 

са одељењским старешином и педагогом школе, Катарином Арсеновић, за време трајања 

ЧОС –а, посетило је Високу медицинску и пословно-технолошку школу струковних 

студија у Шапцу. Посета је прошла у пријатној атмосфери. Ученике и ученице највише је 

занимао програм фармације и прехрамбене технологије у овој установи. Били су 

заинтересовани и пажљиво су слушали презентацију.  

                                                                                                     Извештај поднеле: 

                                                                                           Катарина Арсеновић, педагог 

                                                                                          Сања Рајчевић, од. старешина 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ - ДАНУ ОТВОРЕНИХ ВРАТА И 

КОНЦЕРТУ ШКОЛСКОГ БЕНДА 

 

Дана 25. маја организовали смо интерактивну промоцију школе на отвореном. У 

школском дворишту, испред главног улаза, организовали смо штандове, а на њима гости 

су имали прилике да погледају и учествују у хемијским огледима, прављењу фризура, да 

науче технику квилинговања. Такође, имали смо и модну ревију и ревију фризура. Госте 

су чекали и поклони изненађења на сваком штанду. Представљали смо помало 

неуобичајено, нарочито образовне профиле из подручја рада хемија, неметали и 

графичарство. Циљ нам је био да привучемо што већи број будућих ђака првака и да 

докажемо да хемија није баук. Представили су се сви образовни профили планирани за 

упис у шк. 2022/ 2023. Секције Уради сам и Занимљива наука представиле су се такође. За 

сваким штандом предано су радили и ђаци старијих разреда уз подршку и помоћ својих 

наставника.  

Имали смо прилику сви заједно да дегустирамо и резултате пројекта Укусна хемија. 

Уживали смо сви заједно, и домаћини и гости, у школском бенду и њиховој музици. 

Наставници основних школа који су били заинтересовани да организују долазак осмака на 

овакав вид професионалне оријентације, добили су потврду од наше школе о стручном 

усавршавању унутар установе и о једном виду хоризонталног учења између школа.   

 
Наставници који су идејни креатори ове замисли и организатори читавог догађаја: Бошко 

Живановић, Светлана Тршић, Сања Рајчевић, Милан Пантић, Драгица Мићић, Данијела 

Ковачевић, Дијана Кнежевић, Радмила Гавриловић, Марина Зечевић, Живојка Божовић, 

Вера Ђукановић, Биљана Анђелковић, Марија Симић, Весна Саватић, Јелена Станојевић, 

Дејан Јовановић, Вера Лазић, Јелена Радосављевић. 
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ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОЈ ИЗЛОЖБИ УЧЕНИКА 1-4 МОДНИ 

КРОЈАЧ 

 

Извештај написала: Живојка Радојчић Божовић 

Наставник практичне наставе, Живојка Радојчић Б. је са ученицима  1-4 ,модни кројачи, 

организовала и направила завршну изложбу ученичких радова. Изложба је отворена 22.06 

и посетили су је родитељи ученика 1-4 као и остали ученици и запослени у школи. 

 
 

 

 

                                            ИЗВЕШТАЈ О НАГРАДНОМ ИЗЛЕТУ  

 

Дана 25. јуна 2022. група од 35 ђака и осам наставника посетила ја Спомен музеј Иве 

Андрића на Андрићевом венцу и Музеј Николе Тесле. Планирану шетњу и разгледање 

Калемегдана оставили смо за неки други пут, јер нам овај пут временски услови нису то 

дозволили.  

Ове школске године одлучили смо да уместо књига одличним ђацима и ђацима који су се 

истакли својим учешћем у школском бенду, поклонимо излет. Ђаци су уживали у 

Андрићевом музеју, заједно са кустосом дискутовали и разговарали. Похваљени су за 

своје знање. У Музеју Николе Тесле заједно са демонстратором учествовали су у 

извођењу експеримената. Следеће године планирамо неко ново путовање.  
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                                                                                                 Извештај поднела: 

                                                           Сања Рајчевић, проф. српског језика и књижевности 

 

4.6. Извештаји о реализацији планова развоја и унапређења квалитета 

рада школе и запослених 

4.6.1 Унапређивање образовно-васпитног рада 

По плану за 2021/2022. годину већина активности је делимично реализована због 

пандемије вируса ковид19: 

Активности 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

 

Реализација 

Избор ментора за 

наставнике 

приправнике 

Директор, стручни 

сарадници 
Октобар 2021. 

Приправници Дијана 

Кнежевић и Драгица 

Мићић добили су 

менторе Саву 

Видаковића односно 

Живојку Радојчић 

Божовић 

 

Посета Сајму књига у 

Београду 

Наставници 

општеобразовних 

предмета 

 

Октобар 2021. Није реализовано 

 

Примена метода 

активне наставе, 

Предметни 

наставници  

новембар 2021.-

мај 2022. 

Делимично 

реализовано 
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реализација угледних 

часова, посете 

редовним  часовима 

Реализација часова 

мултимедијалне 

наставе, припрема 

презентација и паноа 

Предметни 

наставници 

Током школске 

године 

 

Реализовано - током 

године 

мултимедијална 

учионица је 

максимално 

коришћена нарочито 

за потребе српског 

језика и књижевности, 

пп служба израдила 

упуства за дигитални 

чос и упуства за 

предметне наставнике 

са отвореним 

образовним 

ресурсима ради 

олакшавања рада 

приликом примене 

семофор модела 

наставе 

Дебата о различитим 

педагошким 

ситуацијама 

Стручни сарадници 

са наставницима 

приправницима 

 

Током школске 

године 

 

Након посете часова и 

у склопу педагошко-

инструктивног рада 

стручни сарадници са 

наставницима. 

приправницима и 

менторима, као и и 

одељењским 

старешинама 

дискутовали о 

конкретним 

педагошким 

ситуацијама. 

Израђено упуство и 

презентација за 

одељењске старешине 

ради обучавања 

приликом примене 

програма појачаног 

васпитног рада са 

ученицима и пратећи 

обрасци. 
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4.6.2. Извештај о посети часовима у школској 2021/2022. години 

 

 

У школској 2021/2022. години је планиран већи број посете часова него претходне 

школске године, али због лоше епидемиолошке ситуације известан број посета часова је 

отказан. У следећој табели је приказ часова који су били посећени.  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА 

 

У току школске 2021/22. године до краја трећег тромесечја посећено је укупно 22 часа. 

Планиране посете у октобру су биле отказане због тога што су стручни сарадници због 

вируса короне били на боловању. Због тога је у првом полугодишту било свега 8 посета 

часова. 

У другом полугодишту је до краја трећег класификационог периода посећено 14 часова. 

Часове су посећивали директор, педагог и психолог. 

После сваког часа са предметним наставником је одржано педагошко-инструктивно 

саветовање и дискусија о часу и простору за напредовање. 

Посета Сајму науке, 

Сајму козметике, 

учествовање у Данима 

моде 

Директор, 

наставници групе 

стручних предмета 

април- мај 2022. Није реализовано 

Реализација 

слободних активности 

– секције и такмичења 

Предметни 

настаници 

Током школске 

године 

Делимично 

реализовано - 

поједине секције нису 

оформљење због 

смањеноg интереса 

ученика, а поједина 

такмичења су 

отказана због лоше 

епидемиолошке 

ситуације. 

Предавања и 

радионице из 

подручја здравственог 

васпитања 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, 

наставници 

физичког васпитања 

Током школске 

године 

У току месеца 

септембра обука, 

презетације и држање 

часова на тему 

здравља и родне 

равноправности 
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Стандардизовани обрасци са посете часа, припреме за час и остала документација се 

налазе у канцеларији пп службе. 

У току априла због писа тестирања, пилотирања државне матуре, ученичке размене и блок 

наставе није било посећених часова. 

На следећим табелама је дат преглед посећених часова: 

 

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

РБР ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК ДАТУМ 

1 РАДУШКО ПОПОВИЋ СРЕДА, 17.11. 

2 ВЕРА ЈОВАНОВИЋ ЧЕТВРТАК, 18.11. 

3 БОШКО ЖИВАНОВИЋ ЧЕТВРТАК, 18.11. 

4 СЛАЂАНА БОЖИЋ УТОРАК 23.11. 

5 БИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ УТОРАК 23.11. 

6 ИВАН СТЕВАНОВИЋ ЧЕТВРТАК, 25.11. 

7 КАТАРИНА СВИНАРЧУК-ВУЛЕТИЋ ЧЕТВРТАК, 25.11. 

8 СНЕЖАНА ЛАЗИЋ ПЕТАК, 26.11. 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

РБР ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК ДАТУМ 

1 СНЕЖАНА САВИЋ ПЕТАК 18.2. 

2 САВО ВИДАКОВИЋ ПОНЕДЕЉАК 21.2. 

3 ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ УТОРАК 22.2. 

4 ДРАГИЦА МИЋИЋ СРЕДА 23.2. 

5 РАДА ГАВРИЛОВИЋ СРЕДА 23.2. 

6 ЈАСМИНА ЛУКИЋ ПОНЕДЕЉАК 28.2. 

7 ЖИВОЈКА РАДОЈЧИЋ БОЖОВИЋ СРЕДА 2.3. 

8 ДИЈАНА КНЕЖЕВИЋ СРЕДА 2.3. 

9 СЛАВИЦА КОМНЕНИЋ ПОНЕДЕЉАК 7.3. 

10 СНЕЖАНА ЂУКИЋ СРЕДА 9.3. 

11 ТОМИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ ПОНЕДЕЉАК 14.3. 

12 ЉИЉАНА МИЛОВАНОВИЋ СРЕДА 16.3. 

13 НАТАША ДОСТАНИЋ ПЕТАК 18.3. 

14 ВЕРА ЛАЗИЋ СРЕДА 23.3. 

15 ЈЕЛЕНА РАДОСАВЉЕВИЋ СРЕДА 23.3. 

Часове су посећивали директор школе Влада Кекић, психолог Сњежана Јовановић и 

педагог Катарина Арсеновић. Посете су биле планиране  унапред, а план посета је био 

правовремено изложен на огласној табли у наставничкој канцеларији.  
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Са свим наставницима је након посете часа обављен разговор где је извршена заједничка 

критичка анализа часа и где су колегама дате сугестије и савети ради унапређења 

наставног процеса. У архиви педагошко-психолошке службе школе налазе се детаљнији 

подаци, евалуциони обрасци и приложене припреме за час за све извршене посете. 

4.6.3. Извештај о угледним часовима - школска 2021/2022. година 

У току школске 2021/2022. године 2 наставника су одржале угледни час. 

 

Табела 1 - Преглед угледних часова 

Реализатор 

10 сати 

Предмет Врста часа 

Тања Павловић 

и Дијана 

Кнежевић 

Естетско 

обликовање 

фризура, 

Технологија 

одеће, 

Ликовна 

култура 

Угледни час 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

248 

 

4.6.4. Изв ештај о часовима и активностима посвећеним развоју 

међупредметне компетенције одговоран однос према здрављу и родно 

заснованом образовању 

Извештај поднела: Сњежана Јовановић 

 

У току месеца септембра психолог школе је пренела наставничком већу и на састанку 

Тима за развој међупредметних компетенција информисала и презентовала научено на 

обуци коју је прошла у првој половини јула, а тиче се развоја међупредметне 

компетенције одговоран однос према здрављу и родно заснованом образовању. Комплетан 

материјал,  прецизна упуства и презентација је прослеђен наставницима и путем 

електронске поште, а психолог је наставницима континуирано помагала око припрема за 

час или активност. 

На педагошком колегијуму и наставничком већу је усвојено да се одржани часови и 

активности бодују као угледни час како би се наставници мотивисали да учествују у 

пројекту. На сајту школе су приказани продукти часа и припреме за час наставника чији 

су часови процењени као примери добре праксе (Светлана Тршић, Сања Рајчевић и 

Драгица Мићић). 

На следећој табели су наставници који су остварили сате унутрашњег усавршавања у 

установи кроз ову активност. 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОБРАЗОВАЊУ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ОДГОВОРНОГ 

ОДНОСА ПРЕМА ЗДРАВЉУ, ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА И 

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

Рбр Наставник Предмет Тема Одељење Датум Остварени 

сати у 

установи 

1 Драган 

Аћимовић 

Устав и 

права 

грађана 

Одговоран однос 

према здрављу и 

родна равноправност/ 

законски оквир 

4-1 2.9. 10 

2 Зорица 

Арсеновић 

Машине, 

апарати и 

операције-

вежбе 

Одговоран однос 

према здрављу/ 

правила понашања и 

брига о здрављу у 

хемијској 

лабораторији 

3-2 8.9. 10 

3 Светлана 

Тршић 

Физичка 

хемија-вежбе 

Одговоран однос 

према здрављу/ 

правила понашања и 

брига о здрављу у 

хемијској 

лабораторији 

3-2 8.9. 10 
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Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

 

1-2 поч. 

шк. 

год. 

5 

4 Сања 

Рајчевић 

ЧОС Родна равноправност/ 

жене које су померале 

границе 

4-3 23.9 10 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

 

4-3 поч. 

шк. 

год. 

5 

5 Драгица 

Мићић 

Практична 

настава 

Родна равноправност/ 

Коко Шанел – 

најмоћнија жена у 

модној историји 

 

2-5  

24.9. 

10 

Практична 

настава 

Родна равноправност/ 

мушкарци који шију 

 

3-5 16.9. 10 

ЧОС Одговоран однос 

према здрављу/ 

радионица - шта значи 

добро здравље 

 

2-5 13.9. 10 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

2-5 поч. 

шк. 

год. 

5 
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према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

 

Текстилни 

материјали/ 

практична 

настава 

Одговоран однос 

према здрављу/ 

текстилна влакна 

природног порекла 

 

1-4 24.9. 10 

6 Марија 

Павловић 

ЧОС 

 

 

Одговоран однос 

према здрављу/ 

правилна исхрана 

 

2-4 28.9. 10 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

2-4 поч. 

шк. 

год. 

5 

7 Вера 

Ђукановић 

Хемијска 

технологија 

Одговоран однос 

према здрављу/утицај 

загађења вода 

(пластична амбалажа) 

на здравље  

4-3 16.9. 10 

8 Душица 

Ђуричић 

Историја Родна равноправност 

/знамените жене из 

српске историје крајем 

19. и почетком 20.века 

 

2-1 27.9. 10 

9 Мирјана 

Ненадовић 

ЧОС Одговоран однос 

према 

здрављу/ментално 

здравље и 

комуникација 

 

2-3 21.9. 10 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

2-3 поч. 

шк. 

год. 

5 
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компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

 

10 Јелена 

Станојевић 

Практична 

настава 

Одговоран однос 

према 

здрављу/вашљивост и 

шишање 

 

3-4 10.9. 10 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

1-3 поч. 

шк. 

год. 

5 

11 Вера Лазић Практична 

настава 

Одговоран однос 

према 

здрављу/стерилизација 

1-3 9.9. 10 

12 Јелена 

Радосављевић 

Практична 

настава 

Одговоран однос 

према 

здрављу/стерилизација 

1-3 9.9. 10 

13 Дејан 

Јовановић 

Практична 

настава 

Одговоран однос 

према 

здрављу/вашљивост и 

шишање 

3-4 10.9. 10 

14 Снежана 

Савић 

Физичка 

хемија 

Родна равноправност/ 

електрохемија-женски 

узори у савременој 

науци 

4-3 23.9. 10 

15 Марија 

Симић 

ЧОС Одговоран однос 

према 

здрављу/радионица 

„Свиђа ми се како 

изгледам“ 

4-2 24.9. 10 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

4-2 поч. 

шк. 

год. 

5 
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Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

16 Тања 

Павловић 

Ликовна 

култура 

Родна 

равноправност/улоге 

мушкараца и жена 

кроз епохе-енкаустик 

технике 

2-4 28.9. 10 

17 Љиљана 

Миловановић 

Организација 

пословања 

Родна равноправност 

и образовање 

4-1 29.9. 10 

18 Љиљана 

Видић 

Физичко 

васпитање 

Одговоран однос 

према здрављу и 

родна равноправност  

- фудбалска утакмица 

са мешаним тимовима 

3-1 8.9. 10 

19 Бошко 

Живановић 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

2-1 поч. 

шк. 

год. 

5 

20 Весна 

Ерцеговчевић 

- Мандић 

Родитељски 

састанак 

Информисање 

родитеља о важности 

развоја 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос 

према здрављу и 

упућивање  на сајт 

школе где се налазе 

приручници за 

родитеље 

3-5 поч. 

шк. 

год. 

5 

21 Дијана 

Кнежевић 

Текстилни 

материјали/ 

практична 

настава 

Одговоран однос 

према здрављу/ 

текстилна влакна 

природног порекла 

1-4 24.9. 10 
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22 Данијела 

Ковачевић 

Практична 

настава 

Родна равноправност/ 

мушкарци који шију 

3-5 16.9. 10 

23 Рада 

Гавриловић 

Практична 

настава 

Родна равноправност/ 

Коко Шанел – 

најмоћнија жена у 

модној историји 

2-5 24.9. 10 

 

 

 

 

 

4.6.5 ИЗВЕШТАЈ О ПИСА ТЕСТИРАЊУ 

 

Извештај поднела: Татјана Досковић 

ПИСА тестирање у нашој школи је трајало од 8. до 10. марта 2022, а подељено је у три 

дана, због малог броја рачунара у учионици. Поделили смо их у три групе по 14 ђака. 

Тестирање је свако јутро било заказано у 9 часова и ђаци су сваког јутра тачно у 9 и 

почињали са тестирањем по наведеном протоколу. На улазу у учионицу су оставили своје 

телефоне на столу испред табле. Првог и трећег дана су сви дошли, а другог једна ученица 

није дошла због болести, док друга није дошла без икаквог обавештења и објашњења. 

Свима су родитељи претходно потписали сагласност за ПИСА тестирање. Укупно је 

тестирано 40 од 42 ђака. Атмосфера је била добра и радна. Први и трећи дан су ђаци били 

мирни и радили у тишини, само смо другог дана имали неку групицу од троје, који нису 

озбиљно приступили тестирању, па су мало раније завршили тест и потом почели да 

причају међусобно, јер нису хтели да узму ништа да читају, а нисмо им дали да изађу из 

учионице. Међутим, брзо смо решили ту ситуацију. Након сваког тестирања, деца су 

добила храну и сокове. 

 Све у свему мислим да је тестирање добро прошло. Деца су углавном задовољна, али 

помало су и разочарани што није било више времена за рад. Кажу да углавном нису 

стигли све да ураде до краја. 

 

4.6.6. ПРОБНА ДРЖАВНА МАТУРА 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОБНЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ, АПРИЛ 2022. 

Пробна државна матура из српског језика и књижевности одржала се у просторијама сале 

за физичко васпитање, 5. априла 2022. Присуствовало је 69 ученика из три одељења : 

техничар за фармацеутску и индустријску технологију , техничар за заштиту животне 

средине и хемијски лаборант.  

Број ученика по одељењима који су учествовали : 1. техничар за фармацеутску и 

индустријску технологију – 24; 2. техничар за заштиту животне средине – 27; 3. хемијски 

лаборант – 18. 
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Од 30 бодова на тесту из српског језика и књижевности следећи ученици су освојили 

највише бодова у својим одељењима: 1. Ђуђић Ивана (хемијски лаборант) – 17 бодова; 2. 

Крстић Никола (техничар за фармацеутску и индустријску технологију) – 15; 3. Вучетић 

Андрија (техничар за заштиту животне средине) – 13. 

Списак ученика са највише освојеним бодовима на тесту на нивоу школе, односно три 

четворогодишња образовна профила : 1. Ђуђић Ивана (хемијски лаборант) – 17 бодова, 

односно 57 % од укупног броја бодова; 2. Ђурић Бојана (хемијски лаборант) – 15 бодова, 

односно 50% од укупног броја бодова; 3. Крстић Никола (техничар за фармацеутску и 

индустријску технологију) – 15 бодова, односно 50% од укупног броја бодова. 

Сви остали ученици имају мањи проценат од 50 % успешности на тесту. 

 

Број бодова на тесту Број ученика са одређеним бројем бодова 

1 1 

2 1 

3 1 

4 2 

5 8 

6 11 

7 5 

8 12 

9 15 

10 3 

11 3 

12 3 

13 1 

15 2 

17 1 
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Просек бодова по одељењима : 1. техничар за фармацеутску и индустријску технологију – 

7, 70; 2. техничар за заштиту животне средине – 7, 67; 3. хемијски лаборант – 8, 50.  

Просечан број бодова на нивоу свих одељења јесте : 7, 89.  

Задаци који су тражили концентрацију и дуже читање углавном су остајали без покушаја 

да се на њих одговори. На 24. задатак само су два ученика покушала да одговоре – 

тражење аргументације. На 20. задатак – акценти ретко ко је покушао да одговори. На 17. 

задатак нико није тачно одговорио, препознао дело средњовековне књижевности. На 18. 

задатку дају делимично тачне одговоре, не знају значење речи експлицитно. 21. задатак – 

покушали да га реше, али не знају тачно значење речи семантички. Иронију ни сарказам 

нико не препознаје. Пети задатак су углавном сви успешно решавали, као и питање 

правописно у следећем задатку. Етапе у развоју српског књижевног језика мали број 

ученика је препознао. Гласовне промене и типове зависних реченица – нису препознали.  

Зависне реченице – ово питање остајало углавном без покушаја да се реши. Значење речи 

псеудо – нису препознали. 13. и 14. Задатак углавном су успешно решавали (препознавање 

дела, лика, истог мотива у различитим делима).  

Тестове прегледале професорке : Мирјана Раденковић и Сања Рајчевић. Професори који 

предају четвртој години : Бошко Живановић (техничар за фармацеутску и индустријску 

технологију и техничар за заштиту животне средине) и Сања Рајчевић (хемијски 

лаборант). 

У Шапцу, 6. априла                                               Сања Рајчевић, председник Стручног већа 

  

 

ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ ТЕСТОВА СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА, 

ПИЛОТИРАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ 2021/2022 

 

Прегледачи,  наставници стручних предмета Вера Ђукановић, Снежана Савић и Весна 

Саватић, приступили су  прегледу тестова 11.04.2022. у 7сати и 30 минута. 

 

Преузето је : 

  - три упутства за прегледање тестова (за сваког члана комисије) 

  - коверат са урађеним тестовима, 

  - листе за бодовање за одговарајући број ученика 

 

Пробном матурском испиту присуствовало је 66 ученика : 

-24 ученика образовног профила техичар за индустријску и фармацеутску технологију,  

-26 ученика образовног профила техичар за заштиту животне средине и  

-16 ученика образовног профила хемијски лаборанат 

 

24 ученика образовног профила техничар за индустријску и фармацеутску 

технологију, од максималних 63 бода : 
- 2 ученика освојила су 2 бода,  

- 6 ученика са 3 бода,  

- 4 ученика са 4 бода,  

- 4 ученика са 5 бодова,  

- 2 ученика са 6 бодова,  

- 4 ученика са 7 бодова,  
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- 1 ученик  са 9 бодова,  

- 1 ученик са 13 бодова 

 

26 ученика образовног профила техничар за заштиту животне средине, од 

максималних 72 бода : 
- 1 ученик освојиоје 1 бод 

- 1 ученик са 3 бода 

- 2 ученика са 4 бода 

- 3 ученика са 5 бодова 

- 1 ученика са 6 бодова 

- 3 ученика са 7 бодова 

- 2 ученика са 8 бодова 

- 3 ученика са 9 бодова 

- 2 ученика са 10 бодова 

- 3 ученика са 12 бодова 

- 1 ученик са 13 бодова 

- 1 ученик са 14 бодова 

- 1 ученик са 16 бодова 

- 1 ученик са 17 бодова 

- 1 ученик са 18 бодова 

 

16 ученика образовног профила хемијски лаборант, од максималних 60 бодова : 
- 1 ученик са 2 бода 

- 2 ученик са 3 бода 

- 2 ученика са 4 бода 

- 3 ученика са 5 бодова 

- 2 ученика са 7 бодова 

- 1 ученик са 8 бодова 

- 2 ученика са 9 бодова 

- 1 ученик са 11 бодова 

- 1 ученик са 19 бодова 

- 1 ученик са 23 бодова 

 

Чланови комисије за преглед тестова дешифровали су све матурске тестове, попунили 

упитнике за оцењиваче матурског испита. 

 

Чланови комисије предали су директору: 

  - упутства за прегледање тестова  

  - коверат са решаваним тестовима, 

  - избодоване и дешифроване листе свих ученика 

 

Комисија за преглед тестова: 

1. Вера Ђукановић, 

2. Снежана Савић, 

3. Весна Саватић 
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Извештај са полагања пробне матуре из математематике 
 

 

У среду 6. Априла 2022, са почетком у 12 часова, одржан је пробни матурски испит из 

математике за ученике четвртог разреда наше школе. Испит је трајао 3 сата, а имали су да 

ураде 24 задатка, који су укупно носили 36 бодова. 

Задатке из математике је радило 67 од укупно 73 ученика четвртог разреда. Максималан 

број освојених бодова је 10 од могућих 36 и то је успео само један ученик. 6 бодова је 

имало двоје, 5 бодова шесторо, 4 бода дванаесторо, 3 бода имало је 18 ученика, 2 бода је 

имало 19 ученика, 1 бод шесторо, а троје није имало ниједан бод. 

Било је предложено да се деци упишу оцене на основу постигнутих резултата, међутим, 

пошто је само једно дете урадило за позитивну оцену, и то двојку, то нисмо учинили. У 

процентима то значи да би 98,51 % изашлих ученика на матурски испит из математике 

добило оцену један, што је са једне стране страшно, али са друге стране и разумљиво, јер 

задаци објективно јесу били тешки, а стално се из министарства инсистира да се спушта 

критеријум за оцењивање, па је онда ту дошло до раскорака. Не може се тражити 

препознавање градива за двојку, а онда дати стандардизовани тест и очекивати неки бољи 

резултати. 

Надамо се да ће се то током наредних година ускладити, пре него што дође до увођења 

праве матуре за завршне разреде средњих школа 

НАСТАВНИК: ТАТЈАНА ДОСКОВИЋ 
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4.6.7. Аналитичко-истраживачки рад 

 

ИНФОРМИСАНОСТ И СТАВОВИ УЧЕНИКА ПРЕМА ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ 

 

На почетку другог полугодишта психолог Сњежана Јовановић и координатор тима за 

развој међупредметних компетенција и предузетништо Сања Рајчевић су преко гугл 

упитника урадили анкетирање ученика о допунској настави, а у сврху анализе ставова и 

информисаности ученика о организацији допунске наставе у нашој школи и давања 

предлога за побољшање овог вида подршке ученицима. 

Питања у анкети су подељена у 4 целине и само једно питање је било отвореног типа и то 

питање којим је ученицима пружена могућност да дају своје предлоге о побољшању 

квалитета допунске наставе у школи. У осталим питањима се проверавала информисаност 

ученика о допунској настави и њихово мишљење о њој. 

Укупно је било 28 питања. 

 

Структура узорка: 

 

Број испитаника је био 111. Узорак је био пригодан. 

 

Графикон 1 
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Анализа резултата: 

 

На Табели 1  је дат приказ добијених резултата. 

Табела 1 

Да ли си у току школовања у нашој школи похађао/ла допунску наставу? ЧЕСТО  ПОНЕКАД НИКАД 

10,80% 56,80% 32.4% 

У следећим тврдњама су наведени неки проблеми везани за организацију 

допунске       
наставе, а твој задатак је да оцениш у којој мери због тих проблема ти ниси 

ишaо/ла ЧЕСТО  ПОНЕКАД НИКАД 

на допунску наставу.       

Имам проблем да идем на допунску наставу због превоза. 25.2% 25.5% 49,50% 

Термин за допунску наставу која ми треба је у супротној смени. 13,50% 27,00% 59,50% 

Термин за допунску наставу је за време мојих часова. 10,80% 18,90% 70,30% 

Није организована допунска настава из предмета за које ми треба помоћ. 9,90% 13,50% 76,60% 

Нисам информисан/на на време када су термини допунске наставе. 7,20% 22,50% 70,30% 

И на допунској настави не разумем градиво. 12,60% 34,20% 53,20% 

  

  

У следећим тврдњама оцени колико се слажеш са њима. 
СЛАЖЕМ 

СЕ 

НИСАМ 

СИГУРАН 

НЕ 

СЛАЖЕМ 

СЕ 

Допунска настава је само за „лоше“ ученике. 18,00% 18,00% 64,00% 

Срамота ме је да идем на допунску наставу. 4,50% 9,00% 86,50% 

Не занима ме допунска настава. 22,50% 15,30% 62,20% 

Волим допунску наставу, јер тамо могу да поправим оцену. 67,00% 18,00% 15,00% 
На допунску наставу могу да долазе и ученици који имају позитивну оцену из 

тог предмета.  4,50% 3,60% 91,90% 

У нашој школи је добро организована допунска настава. 52,30% 34,20% 13,60% 

Ученици који имају недовољну оцену су у обавези да иду на допунску наставу       

 и могу да добију неоправдан изостанак ако је избегавају. 40,50% 23,40% 36,00% 

 

 

Наши ученици су углавном добро информисани о допунској настави као врсти подршке 

ученицима и у систему школства и у нашој школи. Више од пола ученика сматра да је у 

нашој школи добро организована допунска настава. 

У квалитативној анализи где су давали предлоге за побољшање квалитета допунске 

наставе чак су наводили да су више заинтересовани наставници од ученика за овај вид 

подршке и да би ученицима које наставник упути на допунску наставу требало давати 

неоправдани изостанак, ако апстинира од часова допунске наставе. Више од 2/3 ученика  

знају да допунска настава није само за ученике који имају недовољну оцену и да се на 

овим часовима може и поправити оцена коју имају. 
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Међутим и поред тога што су ученици информисани о предностима допунске наставе чак 

трећина ученика никад није користила овај вид подршке, четвртина тврди да их допунска 

настава уопште не занима, 18% сматра да је то само за „лоше“ ученике, а 4,5% ученика 

тврди да их је срамота да иду на допунску наставу. 

У претходним годинама Школа није вршила негативну мотивацију и давала неоправдане 

изостанке за ученике који апстинирају са допунске наставе управо из разлога 

идентификовања допунске наставе као вида подршке, а не кроз призму казне и обавезе. 

Нагласак се стављао на информисање и сарадњу са родитељима, похваљивања ученика 

који похађају и који су исправили оцене на допунској настави, а све то кроз програм 

појачаног васпитног рада стручних сарадника и одељењских старешина. 

Што се тиче начина организације и проблема са којима се ученици суочавају у вези 

допунске наставе чак четвртина ученика има проблем да похађа допунску наставу због 

превоза. Наиме 56% ученика су путници и у току пандемије значајно је опао број 

аутобуских линија ка сеоским срединама током дана. Такође и значајан број наставника 

ради у више школа, па нису у могучности сваки дан да се посвете нашој школи. И сам рад 

у две смене је пре недостатак него предност, јер ученици из друге смене могу допунску 

наставу да похађају само у преподневној смени кад најчешће немају организован превоз. 

Одређен број ученика не зна када је допунска настава која им треба или имају проблем и 

тад да разумеју наставу. 

Закључак: 

У просеку ученици имају и значајан ниво информисаности и позитивне ставове 

према допунској настави, а организацију допунске наставе у нашој школи процењују 

као добру. Мотивисаност ученика за допунском наставом није мала, али још увек 

постоји одређен број ученика који се плаше стигматизације или су незаинтересовани 

за овај вид подршке. Најављени прелазак на једносменски рад од следеће школске 

године ће значајно допринети лакшем организовању не само допунске већ и свих 

других видова ваннаставних активности. Важно је да се проблему допунске наставе 

приђе са две стране: једна је организација, полуларизација и контрола допунске 

наставе на нивоу целе школе, а друга је идиографски приступ сваком појединачном 

ученику од стране и предметних наставника, одељењског старешине и стручних 

сарадника, који у договору са родитељима треба да пронађу посебан модалитет и 

идивидуализирају допунску наставу за сваког ученика и континуирано прате његово 

напредовање. 
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4.7. Извештај о самовредновању 2021/22.године 

Опште информације о стручној школи  
Назив стручне 

школе: 

 

 

Стручна хемијска и текстилна 

школа Шабац 
Национални 

регистарски број: 

 

Адреса стручне 

школе: 

 

Улица: 
Хајдук Вељкова 10 
 

Град: 

Шабац 
 

Контакт 

подаци 

надлежне 

школске 

управе:  

 

Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево       

014/ 226-602 

Контакт 

подаци стручне 

школе: 

 

 

Телефон: 

015/352-730 
 

Факс: 
 

Мејл: 

 

 hemtexskola@eunet.

rs 

Веб-сајт: 

 

www.hem-tex-

skola.com 

Име и презиме 

директора: 

 

 

Влада Кекић 

Име и презиме 

руководиоца 

тима за 

самовредновањ

е:  

 

Славица Комненић - 

координатор тима 

 

 

 

Датум извештаја 

о 

самовредновању: 

 

28.8.2022. 
 

Период трајања 

циклуса 

самовредновања:  

Од: 

1.9.2021. 
До: 

26.6.2022.. 

Области 

квалитета  
  

1. 

Програмир

ање, 

планирање 

и 

извештава

ње 

2. 

Настав

а и 

учење 

3. 

Образовн

а 

постигнућ

а ученика 

4. 

Подршка 

ученицим

а 

5. Етос 6. 

Организациј

а рада 

школе, 

управљање 

људским и 

материјални

м ресурсима 

 

  * *    
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Остали подаци о извештају о самовредновању   
Екстерне посете 

Нпр: 

Датуми Области квалитета евалуиране током посете  

Спољашње вредновање  

 

 Све области 

Праћење рада колега 

једнаких по образовању и 

позицији 

- - 

Педагошко-инструктивни 

увид и надзор 

- - 

Спољни саветник – 

сарадник 

 

- - 

Просветни саветник у 

посети као део подршке 

самовредновању 

- - 

Просветна инспекција 

 

- - 

Остале екстерне посете 

 

- - 

 
Интерно праћење 

 

1. период 
од септембра до 

новембра 

2. период 
од децембра до 

фебруара 

3. период  
од марта до маја 

4. период 
од јуна до августа 

Датум измене 

извештаја о 

самовредновању: 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Датум измене 

годишњег плана 

за побољшања: 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Одлука о 

евалуацији: 

  3.  Образовна 

постигнућа 

4. 

Подршка 

ученицима 

  

   добар добар   

 

Потписи одговорног особља:  

 

 

Директор: 

 

Влада Кекић 

Руководилац тима за самовредновање: 

 

Славица Комненић 
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Чланови тимова за текући циклус самовредновања  
 

Тим Име и презиме Позиција 

 

• Тим за 

самовредновање  

 

 

 

Влада Кекић директор 

Сњежана Јовановић психолог 

Славица Комненић предметни наставник 

Тaтjана Досковић предметни наставник 

Марија Симић предметни наставник 

Весна Саватић предметни наставник 

Вера Лазић предметни наставник 

Дијана Кнежевић предметни наставник 

Тања Павловић предметни наставник 

• Актив за развојно 

планирање 
 

 

Влада Кекић директор 

Марија Симић предметни наставник 

Светлана Тршић предметни наставник 

Зорица Арсеновић предметни наставник 

Вера Ђукановић предметни наставник 

Сања Рајчевић предметни наставник 

Јасмина Стефановић Представник локалне 

самоуправе 

Дајана Илић представник Савета родитеља 

Ивана Катић представник Ученичког 

парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ САМОВРЕДНОВАЊА  

 

Стандарди 

квалитета 

анкете  

3.2. Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика 

1.  Увидом у средње оцене за сваку тврдњу уочавамо да су 

наставници најбоље оценили тврдњу 1(Резултати праћења 

образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика) 

оценом 3,57, тврдњу 6 са средњом оценом 3,54 (Школа 

реализује квалитетан програм припреме ученика за 

завршни испит) и тврдњу 3 са средњом оценом 3,51 

(Ученике укључујем у допунску наставу у складу са 

потребама ученика). 
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 Обједињавањем резултата свих анкета везаних за 

овај стандард омогућено је извођење следећих закључака: 

• Велика већина наставника сматра да прати 

образовна постигнућа ученика и користи их за даљи 

развој ученика. ; ученици се са тиме не слажу и 

најнижу средњу оцену су дали управо овој тврдњи 

• Велика већина наставника ученике укључује у 

допунску наставу у складу са потребама 

• Ученици и наставници се слажу да ученици који 

похађају часове допунске наставе рада остварују 

напредак у складу са програмским циљевима 

• Већина наставника почетком школске године 

организује иницијална тестирања која представљају 

основ за даље планирање наставе у циљу што веће 

подршке ученицима у учењу. 

• Да је припрема коју школа организује квалитетна 
јер су и наставници и ученици ову тврдњу оценили 

високом средњом оценом 

• Да наставници сматрају да треба више користити 

резултате националних и међународних тестирања, 

функционално за унапређење наставе и учења  

• Да се резултати иницијалних и годишњих тестова и 

провера знања више користе у индивидуализацији 

подршке у учењу. 

4.1. У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

2.  Увидом у средње оцене за сваку тврдњу уочавамо да су 

ученици најбоље оценили тврдњу: Школа пружа подршку 

ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања. Најнижа просечна оцена добијена је за тврдњу  

У циљу пружања подршке ученицима школа предузима 

различите активности у сарадњи са релевантним 

институцијама и појединцима. Наставници су  сваку 

тврдњу оценили  око 3,5 што је доста висока оцена што 

значи да они сматрају да систем пружања подршке свим 

ученицима функционише јако добро. 

 

 Обједињавањем резултата свих анкета везаних за 

овај стандард омогућено је извођење следећих закључака: 

• Већина наставника сматра да се у довоњној мери 

школа укључује породицу у пружање подршке 

ученицима и да школа предузима разноврсне мере 

за пружање васпитне подршке уеницима 

• Наставници такође већином мисле и да се кроз 

анализу успеха и владања предузимају мере 

подршке ученицима 

• За пружање подршке ученицима у учењу, 
наставници се у потпуности слажу да школа 
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предузима разноврсне мере 

Где наставници виде да има места за напредак: 

• Да се у циљу пружања подршке ученицима појача 

сарадња са релевантним институцијама и 

појединцима 

 

4.2. У школи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социјални развој 

ученика 

 

3.  Обједињавањем резултата свих анкета везаних за овај 

стандард омогућено је извођење следећих закључака: 

• Већина наставника сматра да се у довољној мери у 

школи промовишу права детета, те здрави стилови 

живота, као и заштита животне средине и одрживи 

развој 

• Наставници већином мисле и да се кроз наставни 

рад и ваннаставне активности подстиче 

професионални развој ученика, односно каријерно 

вођење и саветовање 

• Већина наставника организује  активности које 

постичу социјални развој вештина код ученика. 

• Већина ученика тврди да није понуђен довољан број 

ваннаставних активности од стране наставника и 

школе. 

• Већина ученика се слаже да им се пружа довољно 

садржаја кроз ваннаставне активности за даљи 

професионални развој. 

4.3. У школи 

функционише 

систем подршке 

ученицима из 

осетљивих група и 

ученицима са 

изузетним 

способностима  

4.  Увидом у средње оцене за сваку тврдњу уочавамо да су 

наставници најбоље оценили тврдњу: Наша школа 

предузима све мере како би ученици из осетљивих група 

редовно похађали наставу. Најнижа просечна оцена 

добијена је за тврдњу: За ученике са изузетним 

способностима наставни програми су обогаћени додатним 

садржајима. Увидом у средње оцене ученика за сваку 

тврдњу уочавамо да су ученици најбоље оценили тврдњу 

2: Наша школа предузима све мере како би ученици из 

осетљивих група редовно похађали наставу. Најнижа 

просечна оцена добијена је за тврдњу 6: У подршци 

ученицима из осетљивих група школа сарађује са 

релевантним институцијама. 

 Обједињавањем резултата свих анкета везаних за 

овај стандард омогућено је извођење следећих закључака. 

Већина наставника сматра да: 
• наша школа ствара услове за упис ученика из осетљивих 

група; 

• школа предузима мере за редовно похађање наставе 

ученика из осетљивих група; 

• се у великој мери примењује индивидуализовани 
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приступ и индивидуални оперативни планови за ученике 

из осетљивих група али недовољно за ученике са 

изузетним способностима; 

• се у школи организују компензаторни програми за 

подршку учењу за ученике из осетљивих група; 

• школа има успостављене механизме за идентификацију 

даровитих ученика, али да постоји потреба за 

побољшањем услова за њихово напредовање; 

• школа сарађује са релевантним институцијама и 

појединцима у подршци ученицима из осетљивих група 

и ученицима са изузетним способностима али да би 

требало порадити на интензивнијој сарадњи.  
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Резиме закључака и одлука о евалуацији 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

3.2. Школа континуирано 

доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика. 

 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа 

користе се за даљи развој ученика. 
+   

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна 

образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним стандардима. 

+   

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу 

у складу са својим потребама. 
+   

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу 

показују напредак у учењу. 
+   

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног 

рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним 

потребама. 

+   

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 
+   

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих 

тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. 

+   

3.2.8. Резултати националних и међународних 

тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења. 

  _ 

4.1. У школи функционише 

систем пружања подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 
+   

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 
+   

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимају се мере подршке ученицима. 
+   

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа 

укључује породицу односно законске 

заступнике 

 0  

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима. 

 0  

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из једног у други циклус образовања. 
+   

4.2. У школи се подстиче лични, 

професионални и социјални 

развој ученика. 

4.2.1. У школи се организују 

програми/активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, 

+   
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

 ненасилна комуникација…). 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у 

ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних 

активности. 

 0  

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове околине 

и одрживи развој. 

+   

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. 

 

+ 

  

4.3. У школи функционише 

систем подршке ученицима из 

осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима  

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из 

осетљивих група. 
+   

4.3.2. Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих група. 
+   

4.3.3. У школи се примењује 

индивидуализовани приступ/индивидуални 

образовни планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним способностима. 

+   

4.3.4. У школи се организују компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група. 

+   

4.3.5. Школа има успостављене механизме за 

идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово 

напредовање (акцелерација; обогаћивање 

програма). 

+   

4.3.6. Школа сарађује са релевантним 

институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима. 

 0  

  19 4 1 
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 Свеобухватна процена и одлука о евалуацији 
 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 
• У школи већина наставника организује иницијална тестирања као основ за даље 

планирање  наставе у циљу подршке ученицима у учењу. Велика већина наставника 

прати постигућа ученика, користи их за даљи развој ученика и укључује ученике у 

допунску наставу у складу са њиховим потребама. Сами ученици као и њихови 

родитељи су констатовали да ако долазе на допунску наставу долази до побољшања 

резултата односно остварују напредак у учењу. Припремном наставом за завршни 

испит задовољни су и ученици и наставници. Треба повећати коришћење резултата 

националних и међународних тестирања, функционално за унапређење наставе и учења 

и пружити што већу подршку применом различитих видова наставе у складу са 

индивидуалним потребама ученика.  

4.1. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика  

• Након увида у резултате обраде анкета и упитника за родитеље можемо рећи да школа 

примењује различите мере подршке ученицима али да треба порадити на 

разноврсности тих мера. Иако школа у пружању подршке ученицима укључује 

породицу односно законске заступнике, досадашњи ниво сарадње није довољан што 

значи да родитеље односно законске заступнике треба још раније укључити у подршку 

и у већој мери. Такође, потребно је да се у циљу пружања подршке ученицима појача 

сарадња са релевантним институцијама и појединцима. Када посматрамо подршку 

ученицима при преласку из једног у други циклус образовања обе анкетиране групе се 

слажу да јеподршка квалитетна али да је ипак потребнојош већу пажњу посветити 

томе. 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

• Увидом у податке добијене обрадом анкета и упитника утврђено је да се у школи 

промовишу права детета, здрави стилови живота, као и заштита животне средине и 

одрживи развој. Већина ученика сматра да није понуђен довољан број ваннаставних 

активности од стране школе са чиме се слаже и вежина наставника. Кроз наставни рад 

и ваннаставне активности школа подстиче професионални развој ученика, односно 

каријерно вођење и саветовање. Заједнички је став дљ унапредити организацију 

додатних активности које подстичу развој социјалних вештина (дијалог, толеранција, 

емпатија...). 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 

• Наша школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. Школа предузима мере 

за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. У великој мерисе  

примењује индивидуализовани приступ и индивидуални оперативни планови за 

ученике из осетљивих група али недовољно за ученике са изузетним способностима. 

Школа организује компензаторне програме за подршку учењу за ученике из осетљивих 

група. Успостављени су  механизми за идентификацију даровитих ученика, али постоји 

потреба за побољшањем услова за њихово напредовање. Школа сарађује са 

релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група 

али би ту сарадњу требало интензивирати. школа сарађује са релевантним 

институцијама и појединцима у подршци ученицима са изузетним способностима али 

да би требало и тај вид сарадње унапредити. 
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Докази којима се поткрепљује одлука о евалуацији  
  

- АНКЕТЕ ЗА НАСТАВНИКЕ  

- АНКЕТЕ ТА УЧЕНИКЕ 

- УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 

Кључне снаге 

 

• Школа предузима све мере како би 

ученици из осетљивих група 

редовно похађали наставу.  

 

• У школи се промовишу права 

детета, здрави тилови живота, као 

и заштита животне средине и 

одрживи развој 

 

• Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из једног у други 

циклус образовања.  

 

•  Током школске године спроводи 

се квалитетна припремна настава 

за ученике завршних разреда. 

 

• У складу са потребама ученици се 

укључују у допунску наставу и 

остварују напредак  

 

• Почетком школске године 

организују се иницијална 

тестирања, као основа за 

планирање наставе у циљу што 

веће подршке ученицима у учењу  

Кључне слабости 

 

• Резултате националних и 

међународних тестирања се не користе 

у довољној мери за унапређење 

наставе и учења.  

 

• У подршци ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним 

способностима школа треба интензивније 

да сарађује са релевантним 

институцијама  

 

• Школа треба да понуду ваннаставних 
активности учини разноврснијом. 

 

• Иако постоје механизми за 

идентификовање даровитих ученика 

наставни програми нису довољно 

обогаћени додатним садржајима 

 

• У школи нема довољно 

програма/активности које подстичу 

развој социјалних вештина: 

конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникација 

 

 

Годишњи план побољшања за Област квалитета Образовна постигнућа и подршка 

ученицима 

• КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати:  
Општи и 

специфични 

циљеви 

Захтеване 

методе и 

активности 

Трошк

ови и 

неопхо

дни 

ресурси 

Одговорно 

лице за 

спровођење 

активности 

Прекретн

ице за 

интерно 

праћење 

Датум 

до кога 

ће 

циљеви 

бити 

испуње

Мерљиви 

индикатор

и за 

постизање 

циљева 

Одговорно 

лице за 

евалуацију 

постигнућа 

циљева 
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ни 

Сарадња са 

релевантним 

институцијама  

 

Чешћи 

контакти са 

представни

цима 

релевантни

х 

институција 

са једне 

стране и 

родитеља 

односно 

законских 

заступника 

са друге 

- ПП 

служба, 

директор 

школе, 

одељењс

ке 

старешин

е, 

предметн

и 

наставни

ци 

- Токо

м 

школс

ке 

годин

е 

 Чланови 

Тима за 

самовреднов

ање 

Кооришћење 

резултата 

националних и 

међународних 

тестирања за 

унапређење 

наставе и 

учења 

Претражива

ње 

резултата 

национални

х и 

међународн

их 

тестирања, 

извођење и 

примена 

закључака о 

побољшањ

има 

- Наставни

ци ПП 

служба,  

- Токо

м 

школс

ке 

годин

е 

 Чланови 

Тима за 

самовреднов

ање, ПП 

служба 

Разноврсност 

ваннаставних 

активности  

Осмишљава

ње 

активности  

- Наставни

ци ПП 

служба 

- Токо

м 

школс

ке 

годин

е 

 Чланови 

Тима за 

самовреднов

ање 

У школи нема 

довољно 

програма/актив

ности које 

подстичу 

развој 

социјалних 

вештина 

Осмишљава

ње 

активности 

-  Наставни

ци, ПП 

служба 

- Токо

м 

школс

ке 

годин

е 

Анкетир

ање 

ученика 

Чланови 

Тима за 

самовреднов

ање, ПП 

служба 
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OБРАДA РЕЗУЛТАТА 
 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ БРОЈ 3.2 ЗА НАСТАВНИКЕ 

 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

СТАНДАРД 3.2 Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика 

Индикатор 3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој 

ученика 

Тврдња 1. Пратим образовна постигнућа и користим их за даљи развој ученика 

На основу одговора наставника који су приказани графиконом, може се закључити да 

94,59% наставника користи образовна постигнућа за даљи развој ученика (одговори 

слажем се и слажем се у потпуности), а 5,41 % анкетираних наставника делимично се 

слаже са датом тврдњом. Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали 

наставници (у опсегу од један до четири) добили бисмо 3,57. 

10

20

30

40

50

60

70

Не слажем се

Делимично се слажем

Слажем се

Слажем се у потпуности

 
Графикон 1. Пратим образовна постигнућа и користим их за даљи развој ученика. 

 

Индикатор 3.2.2 Ученици којима је потребна додатана образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/ прилагођеним образовним 

стандардима 

Тврдња 2: Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/ прилагођеним 

образовним стандардима 

На основу одговора наставника за ову тврдњу, може се закључити да се (43,24%)  

анкетираних наставника изјаснила да се слаже у потпуности са овом тврдњо 51,35% 

слаже, а 5,41 % не слаже  се са тврдњом.  Ако бисмо тражили аритметичку средину 

оцена које су дали наставници (у опсегу од један до четири) добили бисмо 3,38 . 
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Графикон 2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/ прилагођеним образовним 

стандардима 

 

Тврдња 3: Ученике укључујем у допунску наставу у складу са потребама ученика 

На основу одговора наставника за ову тврдњу, може се закључити да се 

62,16%анкетирних наставника слаже у потпуности, 32,43% слаже са овом тврдњом 

5,41 % не слаже  се са тврдњом.  Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које 

су дали наставници (у опсегу од један до четири) добили бисмо 3,51  значи, 

преовладава став да се наставници слажу са датом тврдњом. 
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Графикон 3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје  са примерима 

из свакодневног живота. 

 

Индикатор 3.2.4 Ученици који похађају допунску наставу  показују напредак у  учењу 
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Тврдња 4: Ученици који похађају допунску наставу  показују напредак у  учењу 

 Анкета је показала да на основу одговора наставника за ову тврдњу, може се 

закључити да се (84,78%) наставника изјаснила да се слаже и слаже у потпуности. 

10,81% наставника слаже се само делимично са овом тврдњом а 5,41% од 37 не слаже 

се уопште.  Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали наставници (у 

опсегу од један до четири) добили бисмо 3,22 . 

Резултати нам дају могућност за напредовање. Предлог је да се заједно са ученицима 

пронађу начини који би ученике мотивисали да у већем броју посећују часове допунске 

насатаве. 
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Графикон 4. Ученици који похађају допунску наставу  показују напредак у  учењу. 

 

Индикатор 3.2.5. Ученици који похађаују часове додатног рада остварују напредак у 

складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама 

Тврдња 5: Ученици који похађаују часове додатног рада остварују напредак у 

складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

 Обрадом ових резултата уочено је да се 40,54% наставника слаже у потпуности 

а 56,76% слаже се са датом тврдњом и 2,7% не слаже се са тврдњом. Можемо бити 

задовољни јер средња вредност оцена које су дали наставници (у опсегу од један до 

четири) износи 3,31. Значи да се ипак већина наставника слаже са овом тврдњом. 
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Графикон 5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу 

са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

 

Индикатор 3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит. 

Тврдња 6: Школа организује квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит. 

 Обрадом ових резултата уочено је да се 64,86% наставника слаже у потпуности 

а 43,24 % слаже се са датом тврдњом и 10,81 % слаже се делимично са изнетом 

тврдњом. Можемо бити задовољни јер велика већина наставника се слаже са изнетом 

тврдњом, и средња вредност оцена које су дали наставници износи 3,51 од 

максималних 4.  
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Графикон 6. Школа организује квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

276 

Индикатор 3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе 

се у индивидуализацији подршке у учењу 

Тврдња 7. Резултате иницијалних и годишњих тестова и провера знања користим 

у индивидуализацији подршке у учењу 

 

Анкета је показала да се 51,35% наставника слаже у потпуности а 35,14 % слаже се са 

датом тврдњом и 13,51 % слаже се само делимично са изнетом тврдњом. Иако се 

већина наставника слаже са изнетом тврдњом, 13,51% наставника слаже се само 

делимично са датом тврдњом. У великој мери овакви резултати су јер се настава у 

претходне 2,5 године одвијала он лајн и комбинованим моделом, што је смањило време 

посвећено индивидуалној подршци ученика. Средња вредност оцена које су дали 

наставници износи 3,22 од максималних 4. 
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Графикон 7. Резултате иницијалних и годишњих тестова и провера знања користим у 

индивидуализацији подршке у учењу 

 

Индикатор 3.2.8 Резултати националних и међународних тестирања користе се 

функционално за унапређење наставе и учења 

Тврдња 8. Резултате националних и међународних тестирања користим 

функционално за унапређење наставе и учења 

 

Анкета је показала да се 27,03 % наставника слаже у потпуности а 43,24 % слаже се са 

датом тврдњом и 21,62 % слаже се само делимично са изнетом тврдњом, и 8,11% не 

слаже се уопште са датом тврдњом. Скоро трећина настаника ( 29,72%)  не слаже се са 

овом тврдњом или се слаже само делимично. На основу  резултата анкете ствара се 

могућност за побољшање. Предлог је да се резултати националних и међународних 

тестирања у договору са ученицима и предменим наставницима искористе, на 

часовима утврђивања, како би садржаје са ових врста тестова укљичили у наставу.  

Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали наставници (у опсегу од 

један до четири) добили бисмо 2,89. 
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Графикон 8. Резултате националних и међународних тестирања користим 

функционално за унапређење наставе и учења  

 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 3.2.  - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

 

СТАНДАРД 3.2.: ШКОЛА КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИ БОЉИМ 

ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА 
 

Индикатор 3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој 

ученика 

Тврдња 1: Школа прати  образовна постигнућа која се користе за даљи развој 

ученика. 

На основу одговора ученика који су приказани графиконом, може се закључити да се 

16,32% ученика не слаже  да школа прати образовна постигнућа која се користе за 

даљи развој ученика, 26,84% анкетираних ученика делимично се слажу са овом 

тврдњом,  30% анкетираних ученика  слаже се са тврдњом да школа прати образовна 

постигнућа која се користе за даљи развој ученика a  26,84% анкетираних ученика 

слажу се у потпуности са овом тврдњом.  Ако бисмо тражили аритметичку средину 

оцена које су дали ученици (у опсегу од један до четири) добили бисмо 2,67 што значи 

да преовладава да се ученици слажу са датом тврдњом. 
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Графикон 1. Школа прати образовна постигнућа која се користе за даљи развој 

ученика 

 

Индикатор 3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења /прилагођеним образовним 

стандардима. 

Тврдња 2: Ученицима је омогућена додатна образовна подршка у складу са 

индивидуалним циљевима учења. 

На основу одговора ученика за ову тврдњу, може се закључити да се 10% анкетираних 

ученика изјаснила да се не слаже са овом тврдњом,  а 27,37% се  делимично слаже,  

36,32% ученика  слаже се да је ученицима  омогућена додатна образовна подршка у 

складу са индивидуалним циљевима и 26,32% анкетираних ученика у потпуности се 

слаже са овом тврдњом.  Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали 

ученици (у опсегу од један до четири) добили бисмо 2,79,  значи, преовладава став да 

се ученици слажу са датом тврдњом. Можемо закључити да се уз мало веће 

ангажовање може постићи да се већина ученика сложи са овом тврдњом. 

 
Графикон 2. Ученицима је омогућена додатна образовна подршка у складу са 

индивидуалним циљевима учења 
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Индикатор 3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим 

потребама. 

Тврдња 3: У складу са потребама ученици се укључују у допунску наставу и 

остварују напредак. 

 

Са овом тврдњом се не слаже 14,21% анкетираних ученика да се ученици у складу са 

потребама укључују у допунску наставу и остварују напредак, 15,79% анкетираних 

ученика се делимично слажу са овом тврдњом, 29,47% анкетираних ученика слажу се 

са датом тврдњом а 40,53% анкетираних ученика слажу се у потпуности са датом 

тврдњом. 

Када бисмо рачунали аритметичку средину оцена које су дали ученици (у опсегу од 

један до четири) добили бисмо 2,96 што значи да преовладава став да се ученици слажу 

са датом тврдњом. 

 
Графикон 3. У складу са потребама ученици се укључују у допунску наставу и 

остварују напредак. 

 

Индикатор 3.2.4. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у 

складу са  програмским циљевима  и индивидуалним потребама 

Тврдња 4: Ученицима се пружа подршка  применом различитих видова  наставе у 

складу  са индивидуалним потребама. 

 Анкета је показала да приближно исти број ученика има став да се  слажу 

(34,74%) и у потпуности слажу са датом тврдњом (29,47%). Са датом тврдњом се не 

слаже 13,16% анкетираних ученика а 22,63% анкетираних ученика се делимично 

слаже. Израчунавањем аритметичке средине оцена које су дали ученици (у опсегу од 

један до четири) добијамо  2,81 што значи да се ученици  слажу са датом тврдњом.  
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Графикон 4 Ученицима се пружа подршка  применом различитих видова  наставе 

у складу  са индивидуалним потребама. 

 

Индикатор 3.2.5. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит 

Тврдња 5: Током школске године спроводи се припремна настава за ученике 

завршних разреда. 

 

 Обрадом ових резултата уочено је да се 11,05% ученика не слажу са датом 

тврдњом а да се 16,84% ученика слажу само делимично, 21,58% анкетираних ученика 

се слажу са овом тврдњома чак 50,53% анкетираних ученика слажу се у потпуности са 

датом тврдњом да се током школске године спроводи квалитетна припремна настава за 

ученике завршних разреда. Преовладава став да се ученици у потпуности слажу са 

овом тврдњом а средња вредност оцена које су дали ученици (у опсегу од један до 

четири) износи 3,12. 

 
Графикон 5. Током школске године спроводи се припремна настава за ученике 

завршних разреда. 
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Индикатор 3.2.6. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе 

се у индивидуализацији подршке у учењу. 

Тврдња 6: Почетком школске године организују се иницијална тестирања, као 

основа за планирање наставе  у циљу што веће подршке ученицима у учењу. 

 

Анаализа анкета показала је да се 18,95% анкетираних ученика не слажу са датом 

твдрњом, да се 16,84% анкетираних ученика делимично се слаже док се 28,95% 

анкетираних ученика слажу са датом тврдњом. У потпуности се са датом тврдњом 

слаже 40% анкетираних ученика. Израчунавањем аритметичке средине оцена које су 

дали ученици (у опсегу од један до четири) добијамо  2,99  што значи да се ученици у 

потпуности  слажу са датом тврдњом. 

 
Графикон 6. Почетком школске године организују се иницијална тестирања, као 

основа за планирање наставе  у циљу што веће подршке ученицима у учењу. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ БРОЈ 4.1. ЗА НАСТАВНИКЕ 
 

 

СТАНДАРД 4.1: У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА 

ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА 

 

 

Индикатор 4.1.1: Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу. 

Тврдња 1: За пружање подршке ученицима у учењу школа предузима разноврсне мере. 

 

На основу одговора наставника који су приказани на графикону 1, може се закључити 

да се сви наставници у некој мери слажу са тврдњом да за пружање подршке 

ученицима у учењу школа предузима разноврсне мере . Ако бисмо тражили средњу 

вредност оцена које су дали наставници (у опсегу од један до четири) добили бисмо 

3,57 што значи да се наставници скоро у потпуности слажу са датом тврдњом. 
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Графикон 1. За пружање подршке ученицима у учењу школа предузима разноврсне мере 

 

Индикатор 4.1.2: Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима. 
 

Тврдња 2: Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима. 

 

Интересантно је да се 70,3% наставника у потпуности слаже са овом тврдњом. Самим 

тим, када бисмо рачунали средњу вредност оцена које су дали наставници (у опсегу од 

један до четири) добили бисмо 3,59 што опет значи да преовладава став да се 

наставници скоро у потпуности слажу да школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима.. 

 

 
Графикон 2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 

 

Индикатор 4.1.3: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере 

подршке ученицима. 
Тврдња 3: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима. 
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 Анализом резултата са графикона 3, добили смо да се само нико од наставника 

није обележио да се не слаже са овом тврдњом, тј. да се сви у неком степену слажу. 

Израчунавањем аритметичке средине оцена које су дали наставници (у опсегу од један 

до четири) добија се 3,57  што значи  да се већина наставника скоро у потпуности 

слаже са овом тврдњом. 

 
Графикон 3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 

 

Индикатор 4.1.4: У пружању подршке ученицима школа укључује породицу, 

односно законске заступнике. 

Тврдња 4: У пружању подршке ученицима школа укључује породицу, односно 

законске заступнике. 

 

 Обрадом ових резултата уочено је да се сви анкетирани наставници слажу да 

школа укључује породицу у пружање подршке ученицима. Аритметичка средина оцена 

које су дали наставници на овом питању (у опсегу од један до четири) износи 3,65 тако 

да се и то поклапа са горњом тврдњом. 
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Графикон 4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу, односно законске заступнике. 

 

Индикатор 4.1.5: У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 
 

Тврдња 5: У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

 

Прегледом података са графикона 5, очигледно је да се скоро 90% наставника слаже 

или у потпуности слаже са овом тврдњом, а само један наставник се не слаже. 

Израчунавањем средње вредности оцена које су дали (у опсегу од један до четири) 

добијамо  вредност 3,49. Дакле, наставници се већински слажу и са овом тврдњом. 

 

 

 
Графикон 5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима 

 

Индикатор 4.1.6: Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у 

други циклус образовања. 

 

Тврдња 6: Ученицима се пружа подршка током прве године школовања – при преласку 

из једног у други циклус образовања. 

 

Анализа одговора на ову тврдњу нам указује на то да се сви наставници у некој мери 

слажу да школа ученицима пружа подршку приликом преласка из једног у други 

циклус образовања. Аритметичка средина оцена које су дали наставници (у опсегу од 

један до четири) нам такође то показује, јер за ову тврдњу износи 3,51. 
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Графикон 6. Ученицима се пружа подршка током прве године школовања – при преласку из једног у 

други циклус образовања 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 4.1. ЗА УЧЕНИКЕ 
 

СТАНДАРД 4.1.:  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Индикатор 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 

учењу./ 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима. 

Тврдња 1: Ученицима се пружа подршка у учењу јер школа предузима 

разноврсне мере 

На основу одговора анкетираних ученика (графикон 1) може се закључити да се 36,4% 

ученика слаже са тврдњом да школa предузима разноврсне мере у пружању подршке 

ученицима у учењу. Када се томе дода проценат ученика који се потпуно слажу са 

овом тврдњом, 24,3%, види се да је 60,7% сагласно са тврдњом 1. Ако бисмо тражили 

аритметичку средину оцена које су дали ученици (у опсегу од један до четири) добили 

бисмо 2,69 што значи да треба повећати и број и различитост мера које се примењују. 
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Графикон 1: Ученицима се пружа подршка у учењу јер школа предузима разноврсне 

мере у подршци ученицима 

 

Индикатор 4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима. 

 

Тврдња 2: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима. 

 

На основу графикона 2 изводи се закључак да је 36,4% ученика сагласно са тим 

да школа предузима све потребне мере на основу анализе успеха, док је 25,2% ученика 

потпуно сагласно са истом тврдњом.  Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена 

које су дали ученици за тврдњу 2 (у опсегу од један до четири) добили бисмо 2,73  што 

значи да и у овој активности школе има простора за побољшања. 

 
Графикон 2: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима. 

 

Индикатор 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно 

законске заступнике. 
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Тврдња 3: У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно 

законске заступнике. 

 

На питање да ли у пружању подршке ученицима школа укључује породицу 

односно законске заступнике. 32 ученика, односно 15,5% , одговорило је одрично. 

Осталих 33,01% се сложило, а 28,2% се сложило у потпуности са тврдњом да школа 

укључује породицу односно законске заступнике у подршку ученицима. Више од 

трећине анкетираних ученика не слаже са датом тврдњом или се слаже делимично 

(38,8%) што указује на висок проценат незадовољних ученика тим аспектом рада 

школе. Аритметичка средина оцена које су дали ученици за тврдњу 3 износи 2,74  што 

је ускладу са претходним закључком. 

 

 

Графикон 3: У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно 

законске заступнике 

 

Индикатор 4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

 

Тврдња 4: У циљу пружања подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

 

У овом случају 20,4% ученика се потпуно слаже, а 36,9% слаже, да школa примењујe 

различите активности и сарађује са институцијама и појединцима како би пружила 

подршку ученицима. Један број ученика (22,3% ) се са наведеном тврдњом не слаже а 

приближно 20,4% процената ученика се са датом тврдњом слаже само делимично. То 

значи да преко 40% ученика није задовољан том сарадњом. Просечна оцена износи 

2,55 што је најнижа средња оцена. Видимо да сарадњу треба оснажити и осмислити 

још активности којима би се пружила подршка ученицима. 
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Графикон 4: У циљу пружања подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

 

Индикатор 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 

циклус образовања. 

 

Тврдња 5: Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 

циклус образовања.   
 

Анализом података добијених анкетирањем ученика утврђено је да се 15,04% ученика 

не слаже са тврдњом 5 док се 61,16% слаже, од тога 33,01% потпуно подржава тврдњу 

а 28,15% ученика делимично се слаже са наведеном тврдњом. Видимода је две трећине 

ученика задовољно подршком коју школа пружа при преласку из једног циклуса 

образовања у други али да има простора за побољшања. Просечна оцена ученика за ову 

тврдњу је 2,79 што је и највиша средња оцена. 

 

 
Графикон 5: Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања. 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ БРОЈ 4.2. ЗА НАСТАВНИКЕ 
 

 

СТАНДАРД 4.2: У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 
 

Индикатор 4.2.1: У школи се организују програми/активности за развијање 

социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна 

комуникација...) 

 

Тврдња 1: У школи се организују програми/активности које подстичу развој 

социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

 

На основу одговора наставника који су приказани на графикону 1, може се закључити 

да се скоро сви наставници у некој мери слажу са тврдњом 1. Ако бисмо тражили 

средњу вредност оцена које су дали наставници (у опсегу од један до четири) добили 

бисмо 3,32 што значи да се наставници слажу са датом тврдњом. 

 
Графикон 1. У школи се организују програми/активности које подстичу развој социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

 

Индикатор 4.2.2: На основу праћења укључености ученика у ваннаставне 

активности и интересовања ученика, школа утврђује ваннаставне активности 

 

Тврдња 2: На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује ваннаставне активности 

 

Сви испитани наставници се у некој мери слажу са датом тврдњом. Интересантно је да 

нико од испитаних наставника не мисли да школа не утврђује ваннаставне активности 

на основу праћења укључености ученика у исте и њихових интересовања. Када бисмо 

рачунали средњу вредност оцена које су дали наставници (у опсегу од један до четири) 

добили бисмо 3,35 што опет значи да преовладава став да се наставници слажу са 

датом тврдњом. 

 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

290 

 
Графикон 2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује ваннаставне активности 

 

Индикатор 4.2.3: У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, 

заштита човекове околине и одрживи развој 
Тврдња 3: У школи се промовишу здрави стилови живота 

 

 Анализом резултата са графикона 3, добили смо да се само један наставник не 

слаже са овом тврдњом, а сви остали се у неком степену слажу. Израчунавањем средње 

вредности оцена које су дали наставници (у опсегу од један до четири) добија се 3,43  

што значи  да се већина наставника слаже са овом тврдњом. 

 
Графикон 3. У школи се промовишу здрави стилови живота 

 

Тврдња 4: У школи се промовишу права детета. 

 

 Обрадом ових резултата уочено је да се сви анкетирани наставници слажу да се 

у школи промовишу права детета. Средња вредност оцена које су дали наставници на 

овом питању (у опсегу од један до четири) износи 3,68 тако да се и то поклапа са 

горњом тврдњом. 
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Графикон 4. У школи се промовишу права детета. 

 

Тврдња 5: У школи се промовише заштита животне средине и одрживи развој. 

 

Прегледом података са графикона 5, очигледно је да наставници углавном сматрају да 

се у школи промовише заштита животне средине и одрживи развој.  Само један 

наставник се не слаже са датом тврдњом. Израчунавањем средње вредности оцена које 

су дали (у опсегу од један до четири) добијамо  вредност 3,46. Дакле, наставници се 

већински слажу и са овом тврдњом. 

 
Графикон 5. У школи се промовише заштита животне средине и одрживи развој. 

 

Индикатор 4.2.4: Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
 

Тврдња 6: Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални 

развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.  

 

Анализа одговора на ову тврдњу нам указује на то да се сви наставници у некој мери 

слажу да се кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче професионални 

развој ученика. Аритметичка средина оцена које су дали наставници (у опсегу од један 

до четири) нам такође то показује, јер за ову тврдњу износи 3,49. 
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Графикон 6. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и саветовање  

 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 4.2. ЗА УЧЕНИКЕ 
 

 

СТАНДАРД 4.2: У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 

 

Индикатор 4.2.1: У школи се организују програми/активности за развијање 

социјалних вештина ( конструктивно решавање проблема, ненасилних 

комуникација...) 

Тврдња 1: У школи се организују активности које подстичу развој социјалних вештина 

ученика. 

 

На основу одговора ученика који су приказани на графикону 1, може се закључити да 

се мишљења ученика подељења од 195 тестираних ученика 90 ученика се слажу у 

потпуности или делимично са тврдњом, док 105 ученика се слаже и употпуности 

сагласна са тврдњом. Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали 

ученици (у опсегу од један до четири) добили бисмо 2,61 што значи да преовладава да 

се ученици слажу са датом тврдњом. 
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Графикон 1. У школи се организују активности које подстичу развој социјалних 

вештина ученика 

 

Индикатор 4.2.2: На основу праћења укључености ученика у ваннаставне 

активности и интересовање ученика, школа утврђује понуду ваннаставних 

активности. 

 

Тврдња 2: Ученицима је понуђен разноврстан број ваннаставних активности од стране 

школе. 

 

У графикону два имамо приказану анализу о ваннаставним активностима наше школе. 

Према графикону и анализи тестираних ученика долазимо до закључка да ученицима 

није понуђен довољан разноврстан број ваннаставних активности. У овом случају 

највећи број ученика се не слаже или делимично не слаже са датом тврдњом да је 

нуђен довољан број ваннаставних активности од стране школе. У процентима 41% 

ученика се не слаже са понуђеном тврдњом.  

Међутим, када бисмо рачунали аритметичку средину оцена које су дали ученици (у 

опсегу од један до четири) добили бисмо 2,11 што значи да преовладава став да се 

ученици у различитом степену већином не слажу са датом тврдњом. 

 
Графикон 2. Ученицима је понуђен разноврстан број ваннаставних активности од 

стране школе. 

 

Индикатор 4.2.3: У школи се промовишу здрави стилови живота , права детета, 

заштита чпвекове околине и одрживи развој 

Овај инднкатор   реализовали смо кроз две појединачне тврдње, како би смо дошли до 

бољих резултата. 

 

Тврдња 3: У школи се промовише здрав стил живота. 

 

 Анализа резултата показала је да се да се 37% ученикане не слаже са овом 

тврдњом, да се у школи промовише здрав стил живота, а да приближан број ученика се  

слаже или делимично слаже.  Израчунавањем аритметичке средине оцена које су дали 

ученици (у опсегу од један до четири) добија се 2,2 што значи  да се већина ученика 

ипак слаже са овом тврдњом у неком степену. 
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Графикон 3. У школи се промовише здрав стил живота. 

 

Тврдња 4: Школа истиче значај деце њихова права и обавезе. 

 

Док у другој тврдњи која се односи на права и обавезе ученика имамо бољу слику. 

Ученици се углавном слажу са тврдњом да школа као установа истиче значај њихових 

права и обавеза. Можемо бити задовољни што средња вредност оцена које су дали 

ученици (у опсегу од један до четири) износи 2,6. 

 
Графикон 4: Школа истиче значај деце њихова права и обавезе. 

 

Индикатор 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
Тврдња 5: Ученици кроз наставни рад и ваннаставне активности добијају довољно 

садржаја за професионални развој ученика. 

 Обрадом ових резултата уочено је да мање од 29% ученика не слаже са 

тврдњом, а да се више ученика слаже, делимично или у потпуности, по броју 

тестираних ученика 57 се не слаже а 138 ученика се слаже са тврдњом. Када бисмо 

рачунали аритметичку средину оцена које су дали ученици (у опсегу од један до 

четири) добили бисмо 2,41 што значи да преовладава став да се ученици у различитом 

степену већином ипак слажу са датом тврдњом. 
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Графикон 5. Ученици кроз наставни рад и ваннаставне активности добијају довољно 

садржаја за професионални развој ученика. 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ БРОЈ 4.3. ЗА НАСТАВНИКЕ 
 

СТАНДАРД 4.3.:  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Индикатор 4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

Тврдња 1: У нашој школи дефинисани су услови за упис ученика из осетљивих 

група  

 

На основу одговора 37 анкетираних наставника (графикон 1) може се закључити 

да се 75,68% наставника потпуно слаже са тврдњом да су у нашој школи јасно 

дефинисани услови за упис ученика из осетљивих група. Када се томе дода проценат 

наставника који се потпуно слажу са овом тврдњом, 21,62%, види се да је 97,3% 

сагласно са тврдњом 1. Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали 

наставници (у опсегу од један до четири) добили бисмо 3,73 што значи да већина 

наставника сматра да су у школи остварени сви услови за упис ученика из осетљивих 

група. 

 
Графикон 1: Услови за упис ученика из осетљивих група 
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Индикатор 4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика 

из осетљивих група  

 

Тврдња 2:Наша школа предузима све мере како би ученици из осетљивих група 

редовно похађали наставу 

 

На основу графикона 2 изводи се закључак да је 75,68% наставника потпуно 

сагласно са тим да школа предузима све потребне мере како би ученици из осетљивих 

група редовно похађали наставу, док је 24,32% наставника  сагласно са истом тврдњом.  

Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали наставници за тврдњу 2 (у 

опсегу од један до четири) добили бисмо 3,76  што значи да се скоро сви наставници 

слажу са датом тврдњом. 

 
Графикон 2: Мере за редовно похађање наставе 

 

Индикатор 4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и 

ученике са изузетним способностима 

 

Тврдња 3: За ученике наше школе из осетљивих група припремају се 

индивидуални образовни планови 

 

На питање да ли наставници припремају индивидуалне образовне планове за 

ученике из осетљивих група један наставник, односно 2,7% , одговорио је одрично. 

Осталих 29,73%  сложило се, а 67,57% потпуно се сложило са тврдњом да се у нашој 

школи припремају и примењују индивидуални образовни планови за ученике из 

остељивих група. Просечна оцена износи 3,62. 
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Графикон 3: Припрема индивидуалних образовних планова 

 

Тврдња 4: За ученике наше школе са изузетним способностима припремају се 

индивидуални образовни планови 
  О томе да ли се за ученике са изузетним способностима у нашој школи 

припремају индивидуални образовни планови 54,05% наставника потпуно је сагласно, 

35,14% сагласно док  је 10,81% њих само делимично сложило са датом тврдњом. 

Аритметичка средина датих оцена износи 3,43. Просечна оцена износи 3,53. 

 
Графикон 4: Припрема индивидуалних образовних планова за ученике са изузетним 

способностима 

 

Индикатор 4.3.4. У школи се организују компезаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих група 

Тврдња 5: У школи се организују активности за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група 
У овом случају 56,76% наставника се потпуно слаже, а 40,54% слаже,  да се у 

нашој школи примењују компензаторне активности као подршка учењу ученика из 

осетљивих група. Јако мали број наставника, 1 од 37 анкетираних, делимично се слаже 

са наведеном тврдњом. Просечна оцена износи 3,53. 
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Графикон 5: Компензаторне активности за подршку ученицима 

 

Индикатор 4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика 

са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање 

 

Тврдња 6: У школи постоје механизми за идентификацију ученика са изузетним 

способностима 
Анализом одговора наставника на питање да ли у нашој школи постоје 

механизми за идентификацију ученика са изузетним способностима: 37,84% 

наставника се потпуно слаже са тврдњом док се 51,35% слаже. Са наведеном тврдњом 

делимично се слаже 10,81% наставника. Изводи се закључак да је већи број 

наставника, тачније 89,19% њих, сагласно са тиме да постоје механизми за 

идентификацију даровитих ученика. Када бисмо рачунали аритметичку средину оцена 

које су дали наставници (у опсегу од један до четири) добили бисмо 3,27.  

 
Графикон 6. Постоје ли механизми за идентификацију ученика са изузетним 

способностима 

 

Тврдња 7: За ученике са изузетним способностима наставни програми су 

обогаћени додатним садржајима   

   Анализом података добијених анкетирањем наставника утврђено је да 5,41% 

наставника сматра да наставни програми за даровите ученике нису обогаћени 

додатним садржајима док се 81,08% сматра да јесу, од тога 43,24% потпуно подржава 

тврдњу. 13,51% наставника делимично се слаже са наведеном тврдњом. Просечна 

оцена наставника за ову тврдњу је 3,19. 
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Графикон 7: Обогаћени наставни садржаји 

Индикатор 4.3.6.  Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 

подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима 

 

Тврдња 8: У подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима школа сарађује са релевантним институцијама 

Од 37 анкетираних наставника, њих 21 (56,76%) сматра да школа сарађује са 

релевантним институцијама за пружање подршке у учењу ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима, док је 1 наставник (2,70%) супротног 

става. Од преосталих 15 анкетираних наставника њих 12 (32,43%) слаже се са овом 

тврдњом, а 3 наставника (8,11%) се само делимично слаже. Када бисмо рачунали 

аритметичку средину оцена које су дали наставници (у опсегу од један до четири) 

добили бисмо 3,43. 

 

Графикон 8: Сарадња са релевантним институцијама и појединцима 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 4.3 ЗА УЧЕНИКЕ 
 

СТАНДАРД 4.3.:  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Индикатор 4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

Тврдња 1: У нашој школи су створени услови за упис ученика из осетљивих група  
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На основу одговора анкетираних ученика (графикон 1) може се закључити да се 

32,67% ученика потпуно слаже са тврдњом да су у нашој школи јасно дефинисани 

услови за упис ученика из осетљивих група. Када се томе дода проценат ученика који 

се потпуно слажу са овом тврдњом, 32,14%, види се да је 64,81% сагласно са тврдњом 

1. Ако бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали ученици (у опсегу од 

један до четири) добили бисмо 2,84 што значи да део ученика не препознаје постојање 

услова за упис ученика из осетљивих група и да ту има простора за побољшања.. 

 

 
Графикон 1: Услови за упис ученика из осетљивих група 

 

Индикатор 4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика 

из осетљивих група  

 

Тврдња 2:Наша школа предузима све мере како би ученици из осетљивих група 

редовно похађали наставу 

 

На основу графикона 2 изводи се закључак да је 40,81% ученика сагласно са тим 

да школа предузима све потребне мере како би ученици из осетљивих група редовно 

похађали наставу, док је 33,69% ученика потпуно сагласно са истом тврдњом.  Ако 

бисмо тражили аритметичку средину оцена које су дали ученици за тврдњу 2 (у опсегу 

од један до четири) добили бисмо 3,02  што значи да се скоро сви ученици слажу са 

датом тврдњом. 
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Графикон 2: Мере за редовно похађање наставе 

 

Индикатор 4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и 

ученике са изузетним способностима 

 

Тврдња 3: За ученике наше школе из осетљивих група припремају се 

индивидуални образовни планови 

 

На питање да ли ученици припремају индивидуалне образовне планове за 

ученике из осетљивих група 23 ученика, односно 11,73% , одговорио је одрично. 

Осталих 39,79% сложило се, а 26,04% потпуно се сложило са тврдњом да се у нашој 

школи припремају и примењују индивидуални образовни планови за ученике из 

остељивих група. Приближно трећина анкетираних ученика не слаже са датом 

тврдњом или се слаже делимично. Аритметичка средина оцена које су дали ученици за 

тврдњу 3 износи 2,80  што значи да се могу урадити побољшања. 

 

 

Графикон 3: Припрема индивидуалних образовних планова 

 

Индикатор 4.3.4. У школи се организују компезаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих група 
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Тврдња 4: У школи се организују активности за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група 
У овом случају 25,25% ученика се потпуно слаже, а 37,75% слаже, да се у нашој школи 

примењују компензаторне активности као подршка учењу ученика из осетљивих група. 

Један број ученика, 44 од 196 анкетираних, делимично се слаже са наведеном тврдњом 

а приближно 15 процената ученика се са датом тврдљом не слаже. Просечна оцена 

износи 2,74. Видимо да треба осмислити још активности и програма за ученике из 

осетљивих група. 

 
 

Графикон 4: Компензаторне активности за подршку ученицима 

 

Индикатор 4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика 

са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање 

(акцелерација; обогаћивање програма) 

 

Тврдња 5: За ученике са изузетним способностима школа ствара услове за 

напредовање 

   

Анализом података добијених анкетирањем ученика утврђено је да 13,26% ученика 

сматра да наставни програми за даровите ученике нису обогаћени додатним 

садржајима док се 65,83% сматра да јесу, од тога 30,12% потпуно подржава тврдњу. 

35,71% наставника делимично се слаже са наведеном тврдњом. 

Просечна оцена ученика за ову тврдњу је 2,83. 
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Графикон 5: Обогаћени наставни садржаји 

 

Индикатор 4.3.6.  Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 

подршци ученицима из осетљивих група  

 

Тврдња 6: У подршци ученицима из осетљивих група школа сарађује са 

релевантним институцијама 

 

Од 196 анкетираних ученика, њих 109 (55,62%) сматра да школа сарађује са 

релевантним институцијама за пружање подршке у учењу ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима, док је 23 ученика (11,73%) супротног 

става. Када бисмо рачунали аритметичку средину оцена које су дали ученици (у опсегу 

од један до четири) добили бисмо 2,66 шпто је најнижа оцена до сада. Можемо 

закључити да из перспективе ученика, школа може да повећа ниво сарадње са 

релевантним институцијама. 

 
 

Графикон 6: Сарадња са релевантним институцијама-подршка ученицима из 

осетљивих група 
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Индикатор 4.3.7.  Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 

подршци ученицима са изузетним способностима 

 

Тврдња 7: У подршци ученицима са изузетним способностима школа сарађује са 

релевантним институцијама 

 

Од 196 анкетираних ученика, њих 122 (62,26%) сматра да школа сарађује са 

релевантним институцијама за пружање подршке у учењу ученицима са изузетним 

способностима, док је 26 ученика (11,36%) супротног става.  

Када бисмо рачунали аритметичку средину оцена које су дали ученици (у 

опсегу од један до четири) добили бисмо 2,72. 

 

 
Графикон 7: Сарадња са релевантним институцијама-подршка ученицима са изузетним 

способностима 

 
 

РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 
 

Мишљење родитеља по питању образовних постигнућа ученика и подршке ученицима 

вредновали смо на основу упитника који смо у сарадњи са родитељима урадили,  у 

наставку су резултати. 

 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

 

Стандард 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика 

Индикатор 3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа ученика користе се за 

даљи развој ученика. 

Питање за родитеље: 1.) Да ли пратите успех Вашег детета у школи? 
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На основу одговора родитеља који су приказани графиконом, може се закључити да 

83,12% родитеља редовно прати успех свог детета у школи, и 13,64% прати повремено 

постигнућа детета.  
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Графикон 1. Да ли пратите успех Вашег детета у школи? 

 

Индикатор 3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим 

потребама. 

 

Питање 2.) Да ли Ваше дете иде на допунску наставу? 

 

На основу одговора родитеља за ово питање, 48,37% анкетираних родитеља рекло је да 

дете не иде на допунску наставу, а 35,29% родитеља рекло је да дете иде поремено на 

допунску наставу. Видимо да висок проценат ученика не похађа допунски наставу и да 

то сигурно утиче на њихов успех. 
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Графикон 2. Да ли Ваше дете иде на допунску наставу? 

 

Индикатор 3.2.4 Ученици који похађају допунску наставу  показују напредак у  

учењу 

 

Питање 3.) Ако Ваше дете иде на допунску наставу, да ли сте уочили напредак? 

 

На основу одговора родитеља за ово питање, може се закључити да већина родитеља 

уочава напредак уколико дете похађа допунску наставу.  

За одговоре :Уочавам напредак и Дете је савладало све што му је дато на допунској 

определило се укупно 60,91%.  Један број родитеља није одговорио на питање, из 

разлога јер дете не похађа допунску наставу.  
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Графикон 3. Ако Ваше дете иде на допунску наставу, да ли сте уочили напредак? 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Стандард 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

Питање 4.) Да ли школа пружа подршку ученицима у учењу 

 

 Анкета је показала на основу одговора родитеља да се велика већина слаже да 

школа пружа подршку ученицима, 62,99% родитеља рекло је да школа пружа у 

потпуности подршку, а 25,32% да пружа делимично. 5,84% родитеља рекло је да не 

зна, а 5,84% родитеља рекло је да школа пружа подршку али недовољно. Ако бисмо 

тражили аритметичку средину оцена које су дали родитељи (у опсегу од један до 

четири) добили бисмо 3,48. 

Резултати нам дају могућност за напредовање, и ако је велика већина родитеља 

одговорила позитивно на питање.  



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

307 

20

40

60

80

100

Не знам

Пружа али недовољно

Делимично пружа

Пружа у потпуности

 
Графикон 4. Да ли школа пружа подршку ученицима у учењу? 

  

Индикатор 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима 

 

Питање 5.) Да ли школа пружа васпитну подршку ученицима? 

 

Обрадом резултата, на ово питање родитељи су такође великом већином рекли да 

школа пружа делимично 21,43% или у потпуности пружа васпитну подршку 

ученицима 66,23%.  Ови резултати нам показују да су родитељи у високом проценту 

препознали труд који школа улаже у подршку ученицима. 
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Графикон 5. Да ли школа пружа васпитну подршку ученицима? 

 

Индикатор 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу 

односно законске заступнике 

 

Питање 6.) Да ли школа укључује породицу односно законске заступнике, у 

пружању подршке ученицима? 
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 Обрадом ових резултата уочено је да се 71,43% родитеља каже да школа пружа 

у потпуности, и 16,88% слаже се делимично. 3,25% родитеља одговорило је одрично на 

постављено питање. Можемо бити задовољни јер велика већина родитеља се слаже да 

су укључени у процес подршке ученицима. 
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Графикон 6. Да ли школа укључује породицу односно законске заступнике, у пружању 

подршке ученицима? 

 

Стандард 4.2 У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика 

 

Питање 7: Да ли подржавате организовање ваннаставних активности у школи? 

Упитник је показао да 74,68% родитеља подржава у потпуности организовање 

ваннаставних активности , а 18,83% подржава делимично.  

0

20

40

60

80

100

120

140

Број родитеља Проценат родитеља

Не подржавам

Свеједно ми је

Делимично подржавам

Подржавам у потпуности

 

Графикон 7. Да ли подржавате организовање ваннаставних активности у школи? 
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Стандард 4.3 У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих 

група и уеницима са изузетним способностима 

Питање 8.) Да ли школа пружа подршку ђацима за редовно похађање наставе? 

 

Анкета је показала да се 83,77 % родитеља слаже да школа у потпуности пружа 

подршку, и 9,09% родитеља да школа делимично пружа подршку, 3,25% родитеља 

одговорило је да не зна да ли школа пружа подршку, а 1,95 % да школа не пружа 

подршку ђацима за редовно похађање наставе.  
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Графикон 8. Да ли школа пружа подршку ђацима за редовно похађање наставе? 

 

Детаљна документација, анкете и докази на којима се заснива извештај о 

самовредновању као и записници са састанака Тима се налазе у просторијама школе. 
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4.8 Школски  маркетинг 

             

Активности – Повећање угледа и промоција школе 

• Објављивање актуелних догађаја  на паноима школе, сајту школе и профилима школе 

на друштвеним мрежама фејсбук и инстаграм 

• Ученички радови на разне теме (ревија фризура, модна ревија) 

• Актуелни догађаји у школи-трибине, сусрети, такмичења, саопштења 

• Информисање родитеља о резултатима школе и активна сарадња са Саветом родитеља 

школе 

• Редовно ажурирање података на сајту школе и фејсбук страници школе 

• Промоција образовних профила и делатности школе на локалним медијима 

• Израда маркетиншког материјала 

• Презентација школе у основним школама 

• Отворена врата концерт и презентација образовних профила у дворишту школе 

 

 

 

4.9. Извештај о реализацији Развојног плана школске 2020/21.године 

 

 

Извештај о реализацији Развојног плана 

школске 2021/22.године 

Приоритетна 

област 

1 
Програмирање, планирање и извештавање 

2021/2022.година Извештај тима за праћење реализације РП-а 

Развојни циљ 

1.1. 

1.Усклађивање Годишњег плана  и Школског програма са 

потребама и условима рада школе 

Критеријум 

успеха 

Годишњи план рада школе и Школски програм у складу са 

законом 

Задатак 1.1.1. Израда и усвајање Школског програма за наредни период 

Критеријум 

успеха 

Садржај Школског програма усмерен ка задовољавању свих 

образовно-васпитних и других потреба ученика 

 

Реализација 

активности 

Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, инструменти 

праћења 
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Формирање Тима за 

израду Школског 

програма 

Тим чине: Влада 

Кекић, директор, 

Сњежана Јовановић, 

психолог, 

наставници:Мирјана 

Лекић, Бранка 

Којић, Татјана 

Алимпић, Душица 

Остојић, Драган 

Аћимовић 

�  

-Годишњи план рада 

школе  

-Записници седница 

Наставничког већа 

-План рада 

Наставничког већа 

-Планови рада 

одељењских већа 

-План рада 

Педагошког 

колегијума 

-Планови рада 

стручних већа за 

област предмета 

-Планови рада секција 

-Годишњи извештај о 

раду школе 

-Извештај 

самовредновања 

Подела задужења по 

стручним већима 

предмета и ПП-службе 

Директор и ПП 

служба 
�  

Усклађивање планова 

рада Наставничког већа, 

одељењских већа, 

Педагошког колегијума 

са препорукама МПНТР 

Тим за израду 

годишњег плана 

рада школе, 

директор 

�  

Усклађивање планова 

рада стручних већа за 

област предмета са 

препорукама МПНТР 

Носиоци су 

председници 

стручних већа за 

област предмета: 

Драган Аћимовић, 

Сања Рајчевић, 

Марија Симић, 

Јелена Станојевић, 

Драгица Мићић 

�  

Усклађивање планова 

рада секција и 

организације 

ваннаставних 

активности у складу са 

реалном могућношћу 

реализације и са 

препорукама МПНТР 

Председници 

секција, предметни 

наставници 

�  

Праћење законске 

регулативе 
Правна служба �  

Анализа:  

Формиран је Тим за израду школског програма и чине га директор, психолог и 

наставници: Мирјана Лекић, Бранка Којић, Татјана Алимпић, Душица Остојић, Драган 

Аћимовић. Ове школске године урађена је ревизија и урађени су нови делови 

Школског програма услед увођења новог образовног профила: техничар штампе, као и 

измене наставних планова и програма постојећег профила- техничар за заштиту 

животне средине. Израда Школског програма реализована је током целе школске 

године, а сви наставници имали су одговарајућа задужења. Тим за израду школског 

програма објединио је све прикупљене програме и планове у једну целине пратећи 

законску регулативу. Усвајање Школског програма извршено је на седници Школског 

одбора. 

Извршена је подела задужења по стручним већима предмета.  

Планови рада Наставничког већа, одељенских већа, Педагошког колегијума и ПП 
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службе, као и планови рада секција и организовање ваннаставних активности 

прављени су тако да су у складу са динамиком реализације образовно-васпитног рада у 

условима пандемије, препорукама МПНТР-а о начинима организовања наставе у датим 

условима, а истовремено су међусобно усклађени на основу повезаности њихових 

делокруга рада и ингеренција.  

Планови рада стручних већа за област предмета су делимично међусобно усклађени и 

потребно је водити више рачуна о корелацији предмета и међупредметним 

компетенцијама.  

У току школске 2021/22.године планирана је и већим делом реализована активност 

секција Занимљива наука, еколошке и планинарске секције, као и школског бенда. 

Правна служба и директор прате законске новине и о томе обавештавају релевантне 

чиниоце школе и предузимају се активности у циљу разјашњења и имплементације 

нових правилника. 

 

 

 

 

Задатак 1.1.5. Унапређивање школске педагошке документације 

Критеријум 

успеха 

-80% наставника има планове јасно и прецизно попуњене  

 

-Планови наставника усклађени са специфичностима одељења 

 

Реализација 

активности 

Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, инструменти 

праћења 

Анализирање глобалних 

и месечних планове 

свих наставника  

(у складу са динамиком 

предаје наставних 

планова) паралелно са 

давањем повратне 

информације о уоченим 

пропустима 

ПП-служба �  

-Извештаји ПП-

службе 

-Адекватан образац за 

оперативне планове 

-Глобални и 

оперативнипланови 

наставника 

-Наставни планови 

општеобразовних 

предмета 

-Извештаји ПП-

службе 

-Записници седница 

стручних већа 

-Записници 

Наставничког већа 

Коришћење обрасца за 

оперативне планове 

рада наставника који 

садржи све неопходне 

елементе 

ПП-служба �  

Наставни планови 

општеобразовних 

предмета обавезно 

садрже стандарде 

постигнућа 

Предметни 

наставници 

општеобразовних 

предмета, ПП-

служба 

�  

Едуковање  наставника 

о правилном планирању 

наставе путем огласне 

табле, појединачних 

ПП-служба �  



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

 

313 

мејлова, 

присуствовањем 

састанцима стручних 

већа, на седницама 

Наставничког већа 

Коришћење обрасца за 

оперативне планове 

рада наставника који 

садржи све неопходне 

елементе 

ПП-служба �  

Анализа: 

На основу извештаја ПП-службе закључак је да је више од 90% наставника редовно 

предавало оперативне планове и да су планови јасно попуњени. Обрасци за оперативне 

планове садрже све неопходне елементе (исходе). Глобални планови општеобразовних 

предмета садрже стандарде постигнућа. 

Формирани су обрасци за оперативно планирање наставе који су прилагођавани 

начину реализације наставе у периодима комбиноване наставе где се пратио приступ 

раду на даљину и начин праћења постигнућа ученика. 

Такође су формирани и обрасци за праћење епидемиолошке ситуације и наставе од 

стране ученика у сваком одељењу понаособ. На основу добијених података прављени 

су збирни извештаји за целу школу који су седмично и месечно достављани Школској 

управи. 

У школи се примењује само електронски дневник па је сада већа транспарентност 

података. Уочава се да велики проценат наставника  редовно попуњава активности 

ученика чиме се остварује лакши увид у праћење остварених постигнућа ученика и 

давања повратних информација родитељима о степену напредовања ученика. На овом 

пољу има доста простора за унапређивање путем редовнијег приказивања активности 

ученика од стране већег броја наставника. 

Едуковање наставника о правилном планирању наставе је вршено суксцесивно током 

године и по потреби. У току школске године је било периода током којих је настава 

реализована по моделу II, комбиновањем наставе и учења у школи и наставе и учења 

на даљину, па се  комуникација између наставника и ученика два или три пута недељно 

одвијала путем Гугл учионица креираних помоћу званичних школских мејл адреса 

ученика и наставника. 

Задатак 1.1.6. Унапређивање друге документације 

Критеријум 

успеха 
Планови тимова у складу са различитим потребама ученика  

Реализација 

активности 

Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, инструменти 

праћења 

Израда програм 

заштите од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

�  

-Програм заштите од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

-Програм превенције 

осипања броја 

ученика и подршке Израда програма Тим за превенцију �  
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превенције осипања 

броја ученика и 

подршке ученицима из 

осетљивих група 

осипања и подршку  

ученицима 

ученицима из 

осетљивих група 

-Програм каријерног 

вођења 

-Програм 

професионалног 

развоја и стручног 

усавршавања 

-План рада ИОП-3 

-Планови рада ИОП-1 

и ИОП-2 

-Програм развијања 

способности за 

решавање проблема, 

комуникација, тимски 

рад и подстицање 

предузетничког духа 

-План припреме за 

матурске и завршни 

испит 

Израда програма за 

каријерно вођење 

ученика 

 �  

Израда програма  

професионалног развоја 

Тим за 

професионални 

развој 

�  

Израда плана  стручног 

усавршавања 

наставника, директора, 

стручних сарадника и 

других запослених 

Тим за 

професионални 

развој 

�  

Израда плана рада са 

надареним ученицима 

ИОП-3 

Тим за ИОП  �  

Израда плана рада  

ИОП-1 иИОП-2 
Тим за ИОП �  

Израда програма 

развијања способности 

за решавање проблема, 

комуникација, тимски 

рад и подстицање 

предузетничког духа 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

�  

Израда плана припреме 

за матурске и завршни 

испит 

Стручна већа за 

област предмета 
�  

Анализа:  

Израђени су планови: Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за превенцију осипања и подршку ученицима, 

Тима за за каријерно вођење и саветовање и промоцију школе, Тима за професионални 

развој, Тима за међупредметне компетенције и предузетништво. Сви планови се налазе 

у Годишњем плану рада школе. При изради ових планова водило се рачуна о 

различитим потребама ученика, са посебним освртом на ученике којима је потребна 

додатна подршка. Реализоване су бројне активности наведених тимова када је 

епидемиолошка ситуација била повољна.  

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања посетили су трибину „ Сарадња образовно- васпитних и васпитно- 

образовних установа и центара за социјални рад у оквиру спољашње мреже 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања“  чија тема  је била јачање 

васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције 

насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Пет ученика наше школе 

посетило је трибину Агенције за безбедност у  саобраћају Републике Србије „На 

матуру без аутомобила“. У просторијама школе одржана је радионица на тему 

Безбедносна култура у свету младих, као и онлајн панел:Млади у лавиринту 

дигиталног насиља:Где је излаз?, све са циљем повећања безбедности ученика на 

интернету и њихове заштите од различитих видова насиља. 

Промоција факултета у  нашој школи реализована је онлајн. У просторијама школе 
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презентацију уживо одржао је једино Пољопривредни факултет из Земуна. Ученици 

наше школе посетили су Високу медицинску и пословно-технолошку школу у Шапцу 

као вид каријерног саветовања и лакше професионалне оријентације ученика завршних 

разреда. Саветодавни рад са ученицима завршних разреда обављан је током школске 

године (педагошко-психолошка служба и одељенске старешине обављали су разговор 

са ученицима завршног разред). Сарадња са социјалним партнерима и Канцеларијом за 

младе  остварена је кроз сарадњу током учешћа наше школе у пројекту RYCO 

Superschools Western Balkans Schools Exchange Scheme. Пројекат спроводе GIZ 

(Немачка организација за међународну сарадњу) и Регионална канцеларија за сарадњу 

младих (RYCO), а заједнички га финансирају Европска унија и немачко Савезно 

министарство за економску сарадњу и развој (BMZ). Пројекат је усредсређен на 

пружање подршке школама у развоју и реализацији размене младих што је значајно за 

развијање способности ученика за комуникацију, тимски рад и подстицање 

предузетничког духa. Циљ овог пројекта је и интеркултурално учење и дијалог. 

Полагање матурских и завршних испита реализовано је у складу са важећим 

правилницима. Ученицима су на време достављена питања за изборне предмете и 

додељивани ментори који су им помагали у припремама за полагање матурских 

испита. Сама реализација свих испита је пажљиво и детаљно планирана и успешно 

обављена. Из извештаја Испитног одбора види се задовољавајући успех школе јер су 

сви ученици положили матуру. Резултати су у складу са општим успехом ученика на 

крају школске године. 

 

Ове школске године у одељењима 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-4  је било укупно 6 ученика који 

су наставу похађали по ИОП-2 углавном за општеобразовне предмете. Редовно су 

израђивани планови за ове ученике и усвајани на Педагошком колегијуму. Заједнички 

став свих чланова Тима приликом анализирања вредновања појединачних области 

прилагођавања је да су мере индивидуализације имале  позитиван ефекат и да су 

ученици који наставу похађају по ИОП-2  постигли напредак у савладавању градива. 

Унапређивање  остале школске документације, кроз програме и планове тимова, 

одразило се задовољавајуће у самом раду и поред отежавајућих околности, што 

показују извештаји тимова. 

 

Приоритетна 

област 

2 
Настава и учење 

2021/2022.година Извештај тима за праћење реализације РП-а 

Развојни циљ 

2.1. 
Дуално образовање ученика 

Критеријум 

успеха 

1.Школовање ученика са елементима дуалног образовања у 

оквиру новог образовног профила 

Задатак 2.1.1. 
Увођење новог образовног профила са елементима дуалног 

образовања 

Критеријум 

успеха 

Уписано oдељење које похађа наставу по елементима дуалног 

образовања 

Реализација активности Носиоци Активност Докази, 
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активности реализована инструменти 

праћења 

Сарадња са Националном 

службом за запошљавање 

Директор и ПП-

служба 
/ 

--Извештаји о 

предузетим 

активностима 

 

-Елаборат 

 

-Уведен нови 

образовни профил 

Истраживање тржишта ПП-служба / 

Сарадња са привредним 

субјектима 
Стручна већа �  

Сарадња са Привредном 

комором 
Директор  �  

Сарадња са Пословним 

удружењем школа 

Руководиоци 

стручних већа 
�  

Сарадња са Школском 

управом 
Директор  �  

Сарадња са другим 

школама 

Задужени 

наставници, 

директор, ПП-

служба 

�  

Израда елабората Директор  �  

Верификација профила Директор  �  

Анализа:  

Сарадња са Школском управом се реализује путем редовне размене информација, 

присуствовањем директора састанцима са руководиоцем и разговорима ван редовних 

састанака на којима је договарано о могућностима уписивања образовних профила 

дуалног образовања. Са жељом да се оствари упис ученика у још једно одељење у 

нашој школи које би наставу реализовало по дуалном образовању, у школи је предузет 

и реализован читав низ активности.  

Конкурсом за упис ученика у средње школе ове школске године нам је омогућен упис 

ученика у образовни профил-техничар штампе. Планом уписа за школску 2022/2023. 

годину одобрено је уписивање ученика у следеће образовне профиле: техничар за 

хемијску и фармацеутску технологију, техничар за заштиту животне средине, фризер и 

модни кројач. Након другог уписног рока попуњена су сва одељења а одлуком 

Окружне комисије одобрено је и одељење модних кројача у које је уписано 8 ученика. 

Пратећа документација је урађена и одобрена. Верификација измењеног образовног 

профила техничар за заштиту животне средине и техничар штампе завршена на крају 

школске 2021/2022. године.  

 

Развојни циљ 

2.2. 
Унапређивање наставе и наставног процеса 

Критеријум 

успеха 
1.Ученици који активно учествују у образовно васпитном раду 

Задатак 2.2.4. 
Развијање личне одговорности ученика за сопствено 

напредовање 

Критеријум 

успеха 

-50% ученика сматра да учествује у формирању сопствених 

оцена 

-30% наставника сматра да ученике усмерава и мотивише да 

постављају сопствене циљеве учења 

-40% испитаних ученика  наводи као свој циљ у учењу 
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проширивање и унапређивање знања, а не учење за оцену 

Реализација активности 
Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, 

инструменти 

праћења 

Не одступати од, на 

почетку школске године, 

утврђеног распореда 

контролних и писмених 

задатака 

Предметни 

наставници 
�  

-Анкета за ученике и 

наставнике 

 

-Књига  

евиденције 

 

-Педагошке свеске 

 

Усмено оцењивање унапред 

договорити са ученицима 

Предметни 

наставници 
�  

Приликом оцењивања 

обавезно питати за 

мишљење ученика који је 

одговарао и одељење 

Предметни 

наставници 
�  

Оцена је у служби повратне 

информације ученику и 

садржи препоруке за његов 

даљи рад 

Предметни 

наставници 
�  

Праћење рада ученика на 

часу вођењем педагошке 

свеске 

Предметни 

наставници 
�  

Већина наставника прошла 

неки вид обуке (мотивација 

и учење на часу) 

Наставници, ПП-

служба 
�  

Анкета ученика и 

наставника 

Актив за развојно 

планирање 
/ 

Анализа резултата  

(о напретку ученика, 

успешности континуиране 

евалуације)  

Предметни 

наставници 
�  

Анализа: 

На почетку школске године на огласној табли у наставничкој канцеларији постављени 

су обрасци у којима су наставници евидентирали планиране контролне и писмене 

задатке. Те информације  су сумиране и постављене на сајт школе како би ученици, а и 

родитељи, имали увид у распоред контролних и писмених задатака. Контролни и 

писмени задаци реализовани су према утврђеном распореду. 

Оцењивање ученика вршено је у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања, Законом о средњем образовању као и Правилником о оцењивању ученика у 

средњој школи. Наставницима су достављене смернице за оцењивање ученика у ес 

дневнику и препоруке за оцењивање ученика који се школују по индивидуалном 

образовном плану, као и смернице за вођење педагошке документације (и формативно 

и сумативно оцењивање). 

Већина наставника водила је своју педагошку документацију. На основу извештајај ПП 

службе уочено је известан број наставника редовно уписује активности ученика у 

електронски дневник што оставља простор за унапређивање ових активности. 

Обука наставника врши се по препорукама ПП службе о начинима унапређивања и 
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мотивисању ученика за похађање допунске наставе. 

 

Приоритетна 

област 

4 
Подршка  ученицима 

2021/2022.година Извештај тима за праћење реализације РП-а 

Развојни циљ 

4.1. 

Подизање функционисања система подршке 

ученицима на виши ниво 

Критеријум 

успеха 

1.Број активности које је школа предузела у току планског 

периода је 20% већи 

2. 70% ученика у анкетама сматра  да је информисано о 

облицима подршке а 50% је задовољно том подршком 

Задатак 4.1.1. Прилагођавање образовно-васпитног рада ученицима 

Критеријум 

успеха 

-Повећана редовност похађања допунске наставе 

-Већи број активности у оквиру рада секција 

 

Реализација активности 
Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, 

инструменти 

праћења 

Идентификовање ученика 

који постижу слабије 

резултате у учењу 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

родитељ, ПП-

служба 

�  

 

--План 

индивидуалног рада 

-Анализа постигнућа 

ученика  

-Анализа допунске, 

додатне наставе и 

ваннаставних 

активности 

Идентификовање ученика 

који постижу добре 

резултате у учењу 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, ПП-

служба 

�  

Идентификовање ученика 

заинтересованих за учешће 

у ваннаставним 

активностима 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

родитељ, ПП-

служба,  

�  

Организовање допунске 

наставе за ученике који 

постижу слабије резултате 

и друге заинтересоване 

ученике 

Предметни 

наставници, ПП-

служба 

�  

Организовање додатне Одељењски �  
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наставе за заинтересоване 

ученике 

старешина, 

предметни 

наставници, ПП-

служба 

Организовати рад секција Тим за инклузију �  

Праћење напредовања 

ученика који редовно 

похађају допунску и 

додатну наставу 

Предметни 

наставници 
�  

Анализа реализације 

допунске и додатне наставе 

Предметни 

наствници 
�   

Анализа реализације 

ваннаставних активности 

Предметни 

наствници, ПП-

служба 

�   

Анализа: 

 На класификационим периодима сумирани су подаци о ученицима који постижу 

слабије резултате и дате су препоруке за њихово укључивање у допунски рад. Тим 

ученицима пружена је подршка од стране наставника и ПП службе кроз израду 

индивидуалног плана подршке. Посебна пажња је  посвећена ученицима са 4 и више 

недовољних оцена и ученицима који су на крају полугодишта неоцењени. Одржани су 

часови допунске наставе. Евиденције о свим предузетим активностима, као и 

активности ученика, су видљиве у ес-дневнику и извештајима ПП службе. Тим за 

самовредновање спровео је анкету међу ученицима и родитељима у оквиру вредновања 

области Постигнућа ученика. На основу анализе добијених одговора изведен је 

закључак да је мишљење испитаника такво да већина наставника укључује ученике у 

допунску наставу у складу са потребама и да ученици остварују напредак након похађа 

допунске наставе. 

Додатна настава је спорадично реализована у оним одељењима где су ученици 

припремани за такмичења.Успех предузетих мера је уочљив. Резултат свега тога је што 

су на крају школске године у јунском и августовском року разредне, поправне и 

матурске испите положили сви ученици.  

Већина ученика наше школе је информисана  и спремна да се укључи у ваннаставне 

активности и секције.  Ове школске године ђаци наше школе учествовали су у: 

- интерактивној промоцији школе у којој су све секције и Стручни активи представили 

своје активности и производе рада; 

- у ученичкој размени и летњем кампу;  

- посета музејима у Београду и предавањима која су организована у оквиру локалне 

заједнице; 

- посета привредном субјекту „Еlixir“; 

- сарадња са другим школама у виду осмишљавања костима за промотивни филм 

основне школе; 

- учешће у обележавању важних датума: обележавање шездесетогодишњице од 

добијања Нобелове награде, обележавање дана детета шетњом на Церу. 

Ученици наше школе учествовали су у такмичењима по образовним профилима и 

спортским такмичењима. Извештаји са истих налазе се у Годишњем извештају о раду 

школе. 
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Задатак 4.1.2. 
Прилагођавање образовно-васпитног рада ученицима којима је 

то потребно 

Критеријум 

успеха 

-Релизован план индивидуалног рада са ученицима којима је 

то потребно 

-Ученици и родитељи исказују задовољство  одзивом школе у 

свим ситуацијама где ученицима треба помоћ 

Реализација активности 
Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, 

инструменти 

праћења 

На основу анализе 

напредовања ученика-

идентификовати ученике за 

које је потребно израдити 

ИОП 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, ПП-

служба 

�  

 

-План индивидуалног 

рада 

 

-Анализа постигнућа 

ученика  

Утврдити потребе и 

обезбедити сагласност за 

похађање наставе по ИОП 

Одељењски 

старешина, 

родитељ, ПП-

служба, Тим за 

ИОП 

�  

Формирати тим за  ИОП Директор школе �  

Успоставити сарадњу са 

другим школама и 

интерресорном комисијом 

Тим за ИОП �  

Израдити планове рада 

наставника по ИОП-у 

Предметни 

наставници, ПП-

служба 

�  

Укључивање 

родитеља/старатеља у 

израду ИОП-а 

Тим за инклузију �  

Постићи договор унутар 

стручних већа око начина 

реализације рада по ИОП-у 

Предметни 

наставници 
�  

Припрема задатака, 

активности и материјала на 

основу ИОП-а 

Предметни 

наставници 
�  

Праћење напредовања 

ученика 

Предметни 

наставници, ПП-

служба 

�  

Анализа постигнућа 

ученика за које је израђен 

ИОП у складу са циљевима 

постављеним у плану 

Тим за ИОП �  

Анализа:   

У нашој школи се пуно пажње посвећује ученицима са различитим потребама. Сви 

наставници, који предају у тим одељењима, воде рачуна о прилагођавању наставних 

планова и учествују  у плану рада ИОП-а.  Може се рећи да Душица Остојић и њен 

Тим за ИОП врло квалитетно и одговорно обављају своје активности. Ове школске 
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године у нашој школи је 6 ученика похађало наставу по ИОП-у 2.  

Поред ученика, В.М.3-4, Д.П. 2-4 и Ник. С. 2-5, који похађају наставу по ИОП-2, у 

први разред ове школске године уписана су 3 ученика (Д.Ј.1-3,Н.К.1-3,М.М.1-4)  

којима је по мишљењу наставника општеобразовних предмета потребна помоћ у виду 

индивидуализоване наставе. Прикупљена је неопходна документација и послат захтев 

Интерресорној комисији за давање мишљења. Комисија се састала 13.6.2022.године. 

На основу мишљења Интерресорне комисије , ученици  ће све општеобразовне 

предмете похађати по ИОП-2. У одељењима 3-4, 2-4, 2-5, 1-3 и 1-4 одржана су 

ванредна одељенска већа да би се предметни наставници упознали са ситуацијом у 

поменутим одељењима и начином израде индивидуализованих планова за ученике који 

наставу похађају по ИОП-2. Документација се чува у педагошко-психолошкој служби. 

Вршено је редовно обавештавање родитеља и наставника о потребама израде ИОП-а, а 

такође и евиденција долазака родитеља. Обављани су индивидуални разговори и са 

одељењским старешинама и са педагошко-психолошком службом. 

Припремљене прилагођене материјале су ученици или родитељи преузимали у школи. 

Заједнички став свих чланова Тима приликом анализирања вредновања појединачних 

области прилагођавања је да су мере индивидуализације имале  позитиван ефекат и да 

су ученици који наставу похађају по ИОП-2  постигли напредак у савладавању градива 

упркос отежавајућим околностима као што су комбинована настава. 

У колективу је присутно хоризонтално учење, размена наставних материјала и 

искустава. И поред тога је став Тима за ИОП да су  потребна додатна усавршавања 

наставника и развој одговарајућих компетенција.  

 

Задатак 4.1.3. 
Прилагођавање образовно-васпитног рада потребама ученика 

из осетљивих група 

Критеријум 

успеха 

-Континуирано пружање помоћи кроз разне активности 

-Родитељи/ старатељи укључени у све активности школе 

усмерених ка пружању помоћи 

Реализација активности 
Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, 

инструменти 

праћења 

Идентификација ученика из 

осетљивих група 

Одељењски 

старешина 
�  

-Извештај ПП-службе 

 

-Извештај Тима за 

превенцију осипања 

броја ученика 

 

-Анализа постигнућа 

ученика 

Праћење ученика који су 

уписани по афирмативним 

мерама и израда плана 

подршке за њих 

Одељењски 

старешина,  

ПП-служба, Тим 

за превенцију 

осипања и 

подршку 

ученицима 

�  

Укључивање 

родитеља/старатеља у 

израду плана подршке 

Одељењски 

старешина,  

ПП-служба 

�  

Постизање договора унутар 

стручних већа око начина 

реализације плана подршке 

Чланови 

стручних већа 
�  

Припрема задатака, Предметни �  
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активности и материјала наставници 

Организовање вршњачких 

тимова за праћење и 

подршку ученицима 

Тим за 

превенцију броја 

осипања, Ђачки 

парламент 

�  

Праћење напредовања 

ученика 

Одељењски 

старешина 
�  

Идентификација ученика из 

осетљивих група 

Одељењски 

старешина 
�  

Анализа:  

Ученицима из осетљивих група пружена је подршка кроз израду индивидуалног плана 

подршке. У израду самог плана укључени су родитељи ученика. Унутар Стручних већа 

припремљени су адекватни задаци и активности за лакше савладавање наставних 

садржаја. 

На основу извештаја Тима за самовредновање закључено је да су сви аспекти подршке 

ученицима из осетљивих група које се предузимају од стране школе оцењени од стране 

ученика високим оценама. 

 

 

 

Приоритетна 

област 

6 

Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима 

2020/2021.година Извештај тима за праћење реализације РП-а 

Развојни циљ 

6.1. 

Организација рада у циљу повећања ефикасности и 

успешности остваривања постављених образовних циљева 

Критеријум 

успеха 

1.Висок ниво реализације свих активности у школи у складу са 

препорукама МПНТР 

Задатак 6.1.1. Организација рада школе 

Критеријум 

успеха 

Запослени су у складу са својим компетенцијама  равномерно 

оптерећени радним задацима 

Реализација активности 
Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, 

инструменти 

праћења 

Креирање организационе 

структуре установе кроз 

систематизацију и описе 

радних места, образовање 

стручних тела, тимова и 

организационих јединица 

Директор и секретар / 

Годишњи план рада 

школе 

 

Извештај о раду 

школе 

 

Општа акта школе 

 

Извештај стручних 

Организација наставних 

активности у складу са 

начином реализације 

Директор, стручна 

већа за област 

предмета 

/ 
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наставе (редовна, 

комбинована или онлајн 

настава) и препорукама 

МПНТР 

већа за област 

предмета 

 

 

Извештај 

финансијске службе 

 

 

Електронска база 

података 

 

Извештај о 

ексурзијама и 

излетима 

Организација 

ваннаставних активности 

у складу са начином 

реализације наставе 

(редовна, комбинована 

или онлајн настава) и 

препорукама МПНТР 

Директор,предметни 

наставници, ПП-

служба, Ученички 

парламент 

�  

Организација рада 

финансијско- 

административне службе 

Директор  �  

Организација рада 

техничке службе у складу 

са начином реализације 

наставе (редовна, 

комбинована или онлајн 

настава) и препорукама 

МПНТР 

Директор и секретар �  

Организација рада 

стручних органа школе у 

складу са начином 

реализације наставе 

(редовна, комбинована 

или онлајн настава) и 

препорукама МПНТР 

Директор  �  

Електронска база података 

Директор, секретар, 

одељењске 

старешине 

�  

Организација послова из 

проширене делатности 
Директор  �  

Организација школске 

славе и значајних датума 

школе у складу са 

препорукама МПНТР 

Директор и 

задужени 

наставници 

�  

Организација екскурзија и 

излета за ученике и 

наставнике у складу са 

препорукама МПНТР 

Директор и 

одељењске 

старешине, 

Ученички 

парламент 

�  

Анализа: 

У Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022. годину утврђено је ко су 

председници и чланови актива, стручних већа, као и координатори и састав тимова  и 

побројани су тимови : Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; Тим за самовредновање рада школе ;  Тим за каријерно 

вођење и саветовање и промоцију школе ; Тим за инклузивно образовање ученика ; 

Тим за професионални развој ; Тим за превенцију, осипање и подршку ученицима;  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за развој међупредметних 
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компетенција и предузетништво. Стручна већа : Стручно веће наставника српског 

језика и књижевности и страних језика; општеобразовних предмета, хемијско-

технолошке групе предмета, личних услуга и Стручно веће за текстилство и 

кожарство. Активи : Актив за развој школског програма и Актив за развојно 

планирање. Урађена систематизација радних места за следећу школску годину и на 

основу тога квалификациона структура и листа технолошких вишкова, непуних норми 

и слободних радних места. 

Утврђивање недељне и годишње норме наставника у складу са законским одредбама и 

са Правилником о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи. 

Сви запослени након усвајања Годишњег плана рада добили су решења о  задужењу  у 

оквиру 40 -часовне радне недеље за школску 2021/22. годину, где су им јасно 

истакнута задужења за ту школску годину, почев од 1.9.2021.године. 

Директор присуствује састанцима и учествује у изради планова рада стручних органа и 

тимова. Поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и 

компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те задатке.  

Рад са стручним већима - од јануара 2022. године одржано је 16 састанака; рад са 

стручним активима - од јануара 2022. године одржана су 2 састанка Актива за развојно 

планирање  и 4 састанка Актива за Развој школског програма.; рад са Педагошким 

колегијумом - од јануара 2022. године одржанo je 2 седницa Педагошког колегијума; 

рад са тимовима - од јануара 2022. године одржано је 6 састанака Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 2 састанка Тима за 

инклузију, 5  састанака Тима за самовредновање, 2 састанка Тима за професионални 

развој;  2 састанка Тима за каријерно вођење и промоцију школе; 5 састанака Тима за  

превенцију осипања и подршку ученицима ; 1 састанак Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништво ; 3 састанка Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе ; рад са одељењским већима - сва одељењска већа одржана су према 

распореду у Годишњем плану рада школе за 2021/2022. годину – четири седнице 

 

Припрема и председава седницама  Наставничког већа (од јануара 2022.. године 

одржано је 5 редовних седница). Дневни ред свих седница, као и закључци, налазе се у 

записницима о раду наставничких већа и биће у Годишњем извештају о раду школе за 

школску 2021/2022. годину. 

Одржавање седница Наставничког и одељењских већа је реализовано по плану, а 

редовно је ажурирана Књига обавештења, огласна табла, сајт школе, фејсбук и 

инстаграм страница школе. Путем мејла прослеђене су све релевантне информације 

Министарства просвете и Школске управе свим наставницима за време трајања 

комбиноване наставе. 

Праћење и евидентирање података за ЈИСП вршено је током целе школске године а, 

именована су четири координатора за уношење података у ЈИСП: Ружица Симић, 

Маргита Кекић, Славица Комненић и Слободан Трнинић. 

 

Директор надгледа спровођење Акционог плана израђеног након спољашњег 

вредновања квалитета рада школе у марту 2017. године, развојног плана школе и 

надгледа рад Тима за квалитет у школи. Образовао Тим за самовредновање и стара се 

да његови резултати буду доступни свим запосленима кроз представљање резултата 

самовредновања на Наставничком већу. Прати упутства и сарађује са инспектором 

Градске управе града Шапца у редовном инспекцијском надзору о припремљености 

установе за рад у текућој школској години, као и са просветним саветницима. 

У складу са Законом програмира, планира и прати рад рачуноводства. Координира и 
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планира дневни ред састанака Школског одбора у вези са финансијским темама 

(финансијски план, ребаланс финансијског плана,  попис имовине, план јавних 

набавки). 

-Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских 

средстава; 

-Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и 

наплате. 

-Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама; 

-Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 

документације.  Континуирано контролише рад и ажурност администрације. 

-Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично 

архивирање, у складу са законом;  

-Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их 

надлежним органима установе и шире заједнице. 

 

У јуну месецу на седници Наставничког већа су наведени наставници задужени за 

подношење извештаја о раду и тај списак је постављен на огласну таблу. 

Сваки стручни орган и тим у школи има именовано лице које је задужено за 

извештавање надлежних органа о реализацији активности на основу планова рада.  

Одељењске старешине на седницама одељењских већа извештавају о реализацији 

активности одељењских заједница, успеху, владању и изреченим васпитно-

дисциплинским мерама ученицима, а на основу тога ПП-служба формира извештај на 

нивоу школе. 

Тим за самовредновање је извршио самовредновање треће и четврте области-

Образовна постигнућа ученика и Подршка ученицима. 

Председници секција дају извештаје о реализацији активности секција. 

Ментори ученика који су учествовали на такмичењима дају извештаје са такмичења.  

ПП-служба даје извештај о свом раду. 

Финансијско-административна слжба прилаже финансијски извештај. 

Актив за развојно планирање даје извештај о реализацији акционог плана Развојног 

плана. 

Сви извештаји се обједињено приказују у документу -Годишњи извештај о раду школе. 

Због нестабилне епидемиолошке ситуације током школске године није реализована 

матурска екскурзија завршних разреда, није реализован излет за запослене и није 

организована масовна прослава школске славе. 

 

Развојни циљ 

6.2. 
Побољшање материјално-техничких услова школе 

Критеријум 

успеха 

1.Одржавање школског простора је у складу са препорукама 

МПНТР и Упутством о мерама заштите здравља ученика и 

запослених средње школе 

2.Постављена фасада на згради лабораторије 

Задатак 6.2.1. Одржавање школе и школског простора 

Критеријум 

успеха 
-Уређена школа и школски простор 
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Реализација активности 
Носиоци 

активности 

Активност 

реализована 

Докази, 

инструменти 

праћења 

Редовно одржавање 

хигијене школског 

простора (учионица, 

лабораторија , салона, 

радионица, фискултурне 

сале) у складу са 

препорукама МПНТР и 

Упутства о мерама 

заштите здравља ученика 

и запослених 

техничка служба �  

Извештај о раду 

школе 

 

Извештај о раду 

директора 

 

Извештај 

финансијске службе  

 

Редовно уређивање 

школског дворишта у 

складу са препорукама 

МПНТР и Упутства о 

мерама заштите здравља 

ученика и запослених 

Домар,  �  

Уређење екстеријера 

школе (број клупа 

повећати у дворишту, а 

оштећене поправити) 

Домар, техничка 

служба 
�  

Уређење ентеријера 

школе (заједничко 

осмишљавање ове акције 

са ученицима и 

проф.ликовне културе) 

Предметни 

наставници, 

Ученички 

парламент 

�  

Формирање ормара за 

уређење изложбеног 

простора  

Председници 

секција и чланови 

стручних већа 

�  

Редовно одржавање и 

опремање школског 

простора 

Директор, 

председници 

стручних већа 

�  

Редовна набавка 

потрошног материјала 

Директор, 

финансијска служба 
�  

Постављање фасаде на 

зграду лабораторије 

Директор, 

финансијска служба 
�  

Анализа:  

Активности директора у оквиру побољшања материјално-техничких услова су: 

-Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих ресурса; 

-Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса 

установе, тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано;  

-Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

образовно- васпитног процеса; 

-Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса; 

-Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и 

обезбеђује њихову ефикасност и законитост и то :  
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-Прати извођење радова у установи који се екстерно финансирају: реконструкција IT 

кабинета и једне учионице у износу од 100.000,00 динара, и асфалтирање постојећих 

спортских терена у износу од 1.300.000,00 динара; 

-Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира и то: 

реконструкција IT кабинета и једне учионице  у износу од 380.000,00 динара и набавку 

опреме за хемијске лабораторије. 

 

Током септембра 2021. године направљен је списак потребних хемикалија, прибора и 

уређаја за побољшање квалитета рада у хемијским лабораторијама.  

Поред наведеног, достављене су и требоване хемикалије и други потрошни материјал.     

Сукцесивно се набављао потрошни материјал у складу са исказаним потребама за 

несметан рад у лабораторијама, фризерским салонима и кројачкој радионици. 

Такође је у циљу побољшања услова рада у школи набављено:  5 компјутера, 2 

штампача (један у боји), електричне грејалице, решои и 2 машине за припрему штампе 

неопходне за извођење наставе у образовном профилу- техничар штампе. Донацијом 

Европске уније  из пројекта Superschools школа је обогатила кројачки салон још једном 

шиваћом машином. 

 

 

 

 

 

 

 


