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1. И С Т О Р И Ј А Т     Ш К О Л Е  

 
Општина Мионица је вековима један од најзначајнијих административно-

политичких центара ваљевског краја. Општина се налази у северозападном делу 

Србије, а простире се од огранака Маљена и Сувобора ка северу до десне обале реке 

Колубаре, 80 км јужно од Београда. Захвата површину од 329 км
2
 од чега скоро 70% 

представља пољопривредно земљиште. Према последњем попису из 2002. године у 36 

насељених места на територији општине живи 16785 становника а у општинском 

седишту у Мионици око 3000. Под данашњим именом Мионица постоји више од 500 

година. Први писани траг Мионице налази се у турском попису из 1476. Године, а први 

уписани житељи су се бавили сточарством. Указом краља Александра Обреновића 

Мионица је проглашена за варош 1. (14.) јануара 1895. године.      

   Образовање на подручју општине Мионица има дубоке корене. Као најстарије школе 

помињи су оне које су радиле при православним храмовима у Крчмару и Рибници још 

у време Првог српског устанка. Прва стална основна школа у Мионици настала је 1864. 

године, а након тога су до краја 19. века  образоване и школе у Крчмару, Доњој 

Топлици, Рајковићу, Горњој Топлици и Ђурђевцу. 

    Поред основних школа у Мионици су у неколико наврата осниване и друге 

образовне институције. Тако је на иницијативу мионичких занатлија и трговаца 1922. 

године оптворена Занатско-трговачка школа, која је радила до 1931. У времену пре 

Другог светског рата, односно од 1926. године, у Мионици је постојала Женска 

занатска школа. Грађанска школа општег типа отворена је 1943. године, а 1945.  је 

претворена у непотпуну мешовиту гимназију која је до 1948. године преименована у 

троразредну нижу гимназију. Нижа гимназије је 1954. године припојена основној 

школи, чиме је створена осмогодишња школа. После Другог светског рата у Мионици  

је извесно време постојала и Школа  ученика у привреди, као и Домаћичка школа са 

интернатом, основана 1953. године. Од 1980. године у Мионици је радила и средња 

школа као издвојено одељење Медицинске школе из Ваљева. У њој су 

четворогодишње школовање завршиле само две генерације, а до затварања 1987. 

године у овој установи средњошколци су похађали двогодишњу наставу ,,заједничких 

усмерених основа“.  

     Данас на подручју општине Мионица функционишу две основне школе: ОШ 

,,Милан Ракић“ Мионица и ОШ ,,Војвода Живојин Мишић“ Рајковић са 
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осморазредним и четвороразредним издвојеним одељењима у скоро свим насељеним 

местима општине. 

2. ПОЧEТНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРИПРЕМЕ 

 
Школска 2012/2013. година почела је у понедељак, 3. септембра 2012. године,  и  

као и ранијих година, претходиле су јој одређене организационе припреме започете већ 

крајем 2. полугодишта претходне школске године, током летњег распуста, као и пред 

сам почетак извештајне школске године.  

 Припреме су почеле уписом нове генерације у I разред у школској 

2012/2013.години. 

 Припреме за почетак школске 2012/2013. године огледале су се и у пословима 

око планирања рада програмских задатака за нову школску годину и пословима око 

обезбеђивања простора за извођење наставе. 

 У другом делу августа 2012/2013. године за ученике који су упућени на 

полагање поправних испита, организована је припремна настава, спроведено полагање 

истих, извршена подела предмета на наставнике, сачињени распореди часова, 

распореди смена, учионица, обезбеђена стручна заступљеност наставе, усклађени 

планови рада наставника са изменама и допунама Наставног плана и програма за 

основну школу, као и друге пратеће активности везане за почетак школске године. 

  
3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
Школске 2012/13. године у  Средњој школи „Мионица“  образовање се стицало 

у три образовна профила: кувар, конобар и економски техничар у првом, другом и 

трећем  разреду у оквиру подручја рада економија, право и администрација.  Настава се 

одвијала у шест одељења и то по два одељења у првој, другој и трећој години.  

На основу Правилника о календару за средње школе у школској 2012/2013. 

години, школа је планирала и реализовала време остваривања наставног плана и 

програма, односно број наставних дана у току школске године и време коришћења 

распуста ученика. 

 У школској 2012/2013. години, планирано је 185  наставних дана или 37 

петодневних седмица за ученике од I до III разреда и 160 дана или 32 петодневних 

седмица за ученике III разреда смер кувар - конобар. Рекреативне, културне, спортске и 

друге активности ученика су такође планиране у оквиру наставних дана. 
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 Активности везане за Дечју недељу, као сваке године реализоване су почетком 

октобра месеца.  

Поред програмских задатака планираних календаром и годишњим програмом 

рада, у слободним терминима реализоване су и друге активности, о чему ће више речи 

бити у даљем тексту извештаја. 

 Допунска и додатна настава планиране Годишњим планом рада школе у овој 

години су делимично реализоване. 

 У циљу помоћи око припремања за завршни испит ученицима III разреда смер 

конобар - кувар, пред крај II полугодишта професори су организовали припремну 

наставу која је извођена у њиховим слободним терминима.  

Редован систематски преглед зуба предвиђен на почетку школске године је ове 

године такође реализован. 

 Превоз ученика је у овој школској години такође организован.  

 Наставна година почела је 03. септембра 2012. године, а завршена 24. маја 2013. 

године за III разред смер конобар - кувар, 14. јуна 2013. године за одељења I1, II1, II2, 

III1. Школска година за одељење I2 смер конобар – кувар које иде по новом наставном 

програму завршила се 15. августа 2013.године. Зимски школски распуст трајао је од 31. 

децембра 2012.године  до 15. јануара 2013. год. Летњи распуст завршио се 31. августа 

2013.године. 

3.1.  Број  ученика по разредима и одељењима 

 
        Наставни рад се одвијао у једној смени. 

 Почетак прве смене  у  Средњој школи ''Мионица'' био  је од  7:45 часова. 

 

 

Бројно стање одељења у школској 2012/2013. години 

 

Трећи разред Конобар 

Кувар 

Економски техничар 
 

15 

17 

32 
 

Други разред Конобар 

Кувар 

Економски техничар 
 

10 

16 

30 
 

Први разред Конобар 

Кувар 

Економски техничар 
 

7 

15 

30 
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На почетку школске године уписано је 171 ученика , у току школске године 

исписало се 13 ученика, током школске године уписала су се 2 ученика, тако да је 

школску годину завршило 160 ученика. 

Школску годину смо завршили са 160 ученика. 

Од укупног броја ученика, са позитивним успехом завршило је разред 140 

ученика, што износи 87,50%. Разред није завршило 20 ученика. 

Од укупног броја ученика завршног разреда (26), завршни  испит је положило 

24 ученика, а два ученика нису изашла на завршни испит. 

Са одличним успехом завршило је школску годину 17 ученика и они су добили 

похвалу и књигу као награду од Наставничког већа школе. 

За ученика генерације у школској 2012/2013. изабрана је Драгана Лазаревић, 

ученица одељења 3/2, смера кувар,  која је постигла одличан успех и показала веома 

одговоран однос према школи и обављању наставне праксе. 

 

3.2. Кадар и квалификациона структура радника школе 
 

Васпитно – образовни рад реализује 19 професора. На иницијативу директора 

школе локална самоуправа одобрила је средства за ангажовање педагога на 20% радног 

времана.  

Школа поседује једног рачуноводственог радника и секратара са по 50% радног 

времена, два помоћна радника, једног на 100% и једног на 50% радног времена и  

домара на 50% радног времена.  

Наставни кадар: 

1. Јевремовић Слађана, професор српског језика и књижевности, 16 часова, 90% 

2. Даничић Данка, дипломирани филолог англиста, 15 часова, 85% 

3. Стаменић Олга, професор француског језика, 9 часова, 50% 

4. Суботић Милица, дипломирани саобраћајни инжењер, 16 часова, 85% 

5. Ђурић Дејан, дипломирани инжењер пословне информатике, 10 часова, 50% 

6. Бојичић Верољуб, дипломирани историчар, 6 часова, 30% 

7. Јагодић Александра, дипломирани биолог, 5 часова, 25% 

8. Гајић Јадранка, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 20 часова, 

100% 

9. Пејић Драгица, дипломирани економиста, 20 часова, 100% 

10. Ранковић Владимир, виши угоститељ, 100% 

11. Обрадовић Денис, виши угоститељ, 100% 
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12. Бошковић Бојан, дипломирани економиста – менаџер за туризам, 100% 

13. Андрић Радован, вероучитељ, 6 часова, 30% 

14. Ивана Радивојевић, дипломирани економиста, 20 часова, 100% 

15. Ђокић Марија, наставник ликовне културе, 3 часа, 15% 

16. Лазаревић Светлана, дипломирани географ, 10 часова, 50% 

17. Софронић Ђорђе, професор физичког васпитања, 12 часова, 60% 

18. Радосављевић Жељко, дипломирани економиста, 7 часова, 35% 

19. Муњић Јасмина, дипломирани професор биологије и хемије, 3 часа, 15% 

Наставно особље се редовно припремало за наставу, достављајући месечне 

планове педагогу школе. У циљу успешније примене школског програма наставницима 

је омогућено учествовање на организованим семинарима, а   самим  тим  активно је 

подстицано стучно усавршавање наставника.     

 

 

4. МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

  
Школска зграда се састоји из приземља и првог спрата. У оквиру овог простора школа 

поседује:  

Класична учионица –  8 

Специјализована учионица за информатику – 1 

Специјализована учионица за рачуноводство – 1 

Специјализована учионица за куварство – 1 

Специјализована учионица за услуживање - 1 

Билблиотека – 1 

Фискултурна сала – 1 

Зборница – 1 

Администрација – 2 канцеларије 

Канцеларија за педагога – 1 

Амфитеатар – 1  

Ходници –  

Санитарни чвор – 6/14 

За општеобразовне предмете који се изводе у учионицама опште намене школа има 

опремљеност у складу са траженим нормативима. У школи постоје четири 

спеијализована кабинета. За наставу информатике и рачунарства користе се двa у 
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којима се налазе по 15 нових рачунара са одговарајућим софтверима, преостала два 

кабинета користе се за извођење практичне наставе и блок наставе из предмета 

куварство и услуживање чија опремљеност није у потпуности у складу са траженим 

нормативима. 

Школа поседује амфитеатар у коме се одржавају мултимедијалне презентације, 

прославе, приредбе. 

У поступку је формирање школске библиотеке која тренутно садржи триста наслова. 

Школа поседује и мини-бус који се користи за превоз ђака из околних села. 

У школској 2012/2013.-ој години остварени су расходи из буџета Републике 

Србије за плате и доприносе и из буџета локалне самоуправе за набавку опреме, 

материјала, стручног усавршавања и за остале трошкове. 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА, СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА 

 
Наставничко веће  

Наставничко веће, као највиши стручни орган у школи, у овој школској години 

одржао је седам редовних седница на којима су разматрана сва стручна и васпитна 

питања значајна за рад школе. То су редовна настава, допунска и додатна настава, 

слободне активности, екскурзије, стручно усавршавање наставника и сва друга питања 

везана за обављање васпитно образовног процеса. Посебна пажња била је посвећена 

васпитној  проблематици, приликом чега су доследно реализовани захтеви о 

спровођењу васпитних задатака, правилника о понашању ученика, обавезама и 

одговорностима ученика и наставника у школи,  као и одредбе о похвалама и 

наградама. Одлуке овог стручног органа биле су обавезујуће при подели задужења 

наставним радницима на почетку извештајне године у реализацији Годишњег програма 

рада школе за ову школску годину. 

 Једна седница Наставничког већа (21. марта 2013.год.) била је посвећена 

упознавању Наставничког већа о раду Тима за самовредновање и потребним 

документима која је школа у обавези да има. 

 На одељенским већима, којих је било четири, вршена је анализа реализације 

васпитно образовних задатака и праћење успеха ученика током године на нивоу 

разреда и одељења. 
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 Непосредна и доследна сарадња између одељенских старешина, наставника, 

ученика, родитеља и стручних сарадника, допринела је да се настали проблеми на свим 

релацијама решавају упоредо са планираним задацима. Свака предузета мера, усмерена 

на правилно формирање личности и колектива, представља велики успех за професора.  

 Као носиоци реализације свих васпитних задатака, активности које се односе на 

колектив, културне активности, друштвено-користан рад, хуманитарне активности, 

екскурзије, административне послове и сарадњу са родитељима, разредне старешине 

су, уз сарадњу и ангажовање педагога, секретара и директора школе, спроводиле кроз 

часове одељењске заједнице. 

 

Школски одбор 

У школској 2012/2013. години Школски одбор се састајао седам пута, 

обављајући своје редовне, законом прописане надлежности, као што су усвајања 

Годишњег извештаја за претходну годину и Извештаја в.д. директора, усвајање 

Годишњег план рада за 2012/2013. годину, као и остала битна документа неопходна за 

рад школе као што су Извештај о пословању и Годишњи обрачун за 2012. годину, 

Финансијски план школе за 2013. годину, План јавних набавки. Чланови Школског 

одбора су у децембру месецу, по добијању позитивног мишљења од министра 

просвете, науке и технолошког развоја, потврдили своју одлуку о избору директора 

Средње школе ''Мионица'' Катарине Чарапић, на период од четири године. 

Посебно треба истаћи формирање Стручног актива за развојно планирање чиме 

је започета процедура доношења и усвајање два стратешки битна документа - 

Извештаја о вредновању и самовредновању, које је први пут спроведено у овој 

школској години и Школског развојног плана установе са постављеним циљевима у 

сврху испуњавања мисије и визије школе. 

Школски одбор је био информисан, од стране директора школе, о свим 

активностима које се дешавају у школи, посебно везано за превоз ученика, промоцију 

школе поводом уписа у нову школску годину, потребне санације у објекту, о раду 

наставног кадра као и о наставним и ваннаставним активностима школе. 

 

Стручни актив за развојно планирање 

Секретар школе Ивана Ицић Давидовски и професор Јадранка Гајић присуствовале су 

презентацији о Развојном плану у просторијама ОШ ''Сестре Илић'' коју је држала 

саветница за РП ШУ Ваљево. 
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Потражена је помоћ од саветника за развојно планирање (Школска управа Ваљево – 

Милена Матић). Саветница за РП ШУ Ваљево одржала је презентацију о РП у 

просторијама Средње школе ''Мионица'' (присутни чланови Тима за самовредновање, 

представник Савета родитеља, Ученичког парламента, заинтересовани наставници, 

директор). 

Директор школе је предложио, а Школски одбор усвојио чланове стручног актива за 

развојно планирање. Чланови су: 

Име и презиме Занимање Представник Улога у тиму 

Јадранка Гајић професор наставника Председник 

Ивана Радивојевић професор наставника Члан 

Верољуб Бојичић професор наставника Члан 

Ђорђе Софронић професор наставника Члан 

Данка Даничић професор наставника Члан 

Ивана Ицић 

Давидовски 

секретар наставника Члан 

Милица 

Новитовић 

медицинска сестра Савета родитеља Члан 

Марија 

Максимовић 

студент Школског одбора Члан 

Катарина 

Новитовић 

ученик Ученичког 

парламента 

Члан 

Катарина Чарапић директор наставника Члан 

 

Одржани су састанци Ученичког парламента, стручних већа за област предмета, Тима 

за самовредновање, извршена је SWOT анализа стања у школи (снаге и слабости) и 

разговарало се о стратегији развоја школе. 

На Наставничком већу Тим за самовредновање изложио је свим запосленима у школи 

извештаје о самовредновању три кључне области: настава и учење, ресурси, 

руковођење и организација 

Одржани су радни састанци стручног актива за РП на којима је извршена анализа 

резултата самовредновања, предочени су прикупљени подаци, SWOT анализа, 

разматране примедбе и предлози ученика, родитеља, свих запослених, локалне 

заједнице; утврђени су расположиви ресурси, формулисана је визија и мисија. 

На основу прикупљених података, чланови Стручног актива за РП утврдили су циљеве 

и начин праћења реализације Развојног плана установе. 

На седници школског одбора одржаној 15.јула 2013.године усвојен је Развојни план 

Средње школе ''Мионица''. 
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Савет родитеља  

У школској 2012/2013. години Савет родитеља је одржао четири седнице. 

Изабрани су представници Савета родитеља који ће учествовати као чланови у раду 

Школског одбора, као и члан који ће учествовати у раду Тима за развојно планирање – 

Милица Новитовић. Савет родитеља је изабрао понуђача за реализацију екскурзије, а 

потом разматрао Извештај о извођењу екскурзије. Поред надлежности прописаних 

законом, чланови су у априлу месецу учествовали у акцији – Дежурство родитеља у 

школи, где су се ближе упознали са радом школе и активностима у њој, при чему су 

добили извештај директора о активностима у школи од септембра месеца 2012. до 

априла 2013. године. У јуну месецу у школи је спроведен пројекат истраживања 

различитих фактора који утичу на повећање осипања ученика из основног и средњег 

образовања, односно на напуштање школовања пре него што стекну диплому средње 

школе, у коме су били поред запослених и ученика укључени и чланови Савета 

родитеља. 

 

Извештаји стручних већа 

 Стручна већа одређена Годишњим планом рада школе за школску 2012/2013. 

годину, свој план и програм делимично су реализовали током школске године.  

 

Извештај Стручног већа професора куварства, услуживања, познавања 

робе и исхране 

 У септембру месецу текуће школске године чланови стручног већа професора 

куварства,улуживања,исхране,познавања робе и комерцијалног познавања робе 

усвојили су план рада већа. Професори овог стручног већа израдили су годишње 

планове и програме рада за своје предмете. Током школске године чланови већа 

уредно су израђивали оперативне планове рада.  

 Чланови већа утврдили су критеријуме оцењивања ученика у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у средњој школи објављеном у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 33/99 и 108/2003.  

 Настава из свих предмета у оквиру овог стручног већа обављена је по 

утврђеном плану и програму. Почетком школске године 2012/2013. чланови стручног 

већа успоставили су сарадњу са привредним предузећима и угоститељским установама 

за реализацију практичне наставе. Професори Јадранка Гајић и Владимир Ранковић 
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водили су у септембру месецу ученице Драгану Лазаревић, Ивану Баштић и Бојану 

Митровић на стручну екскурзију и присуствовали су такмичењу угоститељских школа 

у Лесковцу. Професор Јадранка Гајић била је председник тима за Школско развојно 

планирање и активно је учествовала у процесу самовредновања. У месецу октобру 

професори из стручног већа водили су ученике првог разреда смер конобар-кувар у 

обилазак хотела „Дивчибаре“, хотела „Пепа“ и Бања Врујци у циљу постизања бољих 

образовних и васпитних постигнућа ученика. У месецу новембру извршена је анализа 

успеха ученика на крају првог тромесечја као и анализа узрока неуспеха одређеног 

броја ученика. Стручно веће је учествовало у раду стручног семинара у трајању од два 

дана, а тема је била „Каријерно вођење и саветовање за младе из осетљивих 

група“.Чланови стручног већа су са ученицима смер конобар-кувар били носиоци 

следећих активности у школи: снимање емисије Радио-телевизије Србије о Средњој 

школи „Мионица“, организације прославе школске славе Свети Сава, организације 

семинара „Модернизација система средњег стручног образовања“ у виду спремања и 

послуживања хране присутним професорима на обуци. Чланови стручног већа 

учествовали су у раду стручног семинара  ''Планирање стручног усавршавања и 

напредовања'', одржаног 5. априла 2013. године у просторијама Средње школе 

„Мионица“. 

  Професор Јадранка Гајић учествовала је у  реализацији програма Васкршњег 

сабора са ученицима смер конобар-кувар, а у оквиру конкурса за финансирање 

омладинских волонтерских пројеката програма ''Млади су закон'' учествовала је са 

члановима Ђачког парламента у изради пројекта уређења простора око школе. Чланови 

стручног већа Владимир Ранковић и Јадранка Гајић учествовали су у активности тима 

за промоцију школе на терену.Чланови Стручног већа су се почетком јула састали где 

су извршили анализу успешности завршног испита треће године смер конобар-

кувар,разматране су припреме за следећу школску годину као и могућности сарадње са 

околним угоститељско-туристичким објектима из ужег и ширег региона и донели план 

стручног усавршавања на нивоу стручног већа за следећу школску годину. За август 

месец је остављена анализа успеха ученика на крају школске године, анализа рада 

Стручног већа, избор новог председника,подела часова за школску 2013/2014. годину, 

подела послова до четрдесеточасовне радне недеље,именовање руководилаца секција.  
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 Извештај о раду Стручног већа економске групе предмета 

 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Конструисање 

Стручног већа          

-Сачињавање 

годишњег плана 

већа  

-Подела задужења 

члановима већа 

 Чланови већа септембар Сачињен је годишњи 

план Стручног већа; сви 

чланови су израдили 

годишње планове и 

програме рада за своје 

предмете; извршена је 

подела задужења 

члановима. 

-Анализа успеха 

ученика на првој 

класификацији 

-Предлози за 

стручно 

усавршавање 

-Доношење плана 

за стручно 

усавршавање 

-Утврђивање 

потребе за 

допунском 

наставом 

 

Чланови већа новембар Одржана је допунска 

настава о чему постоји 

евиденција у Књизи 

евиденције. Чланови су 

похађали семинаре: 

„Водич за час разредног 

старешине“,“Управљање 

стресом и стресним 

ситуацијама“, „Фејс и 

твитер у настави“. 

-Припрема за 

такмичење 

-Додатна и 

допунска настава 

Чланови већа децембар Припреме за такмичење 

нису реализоване. 

Настављено је са 

одржавањем допунске 

наставе. 

-Утврђивање мера 

за побољшање 

успеха ученика  

-Израда плана 

школских 

такмичења 

 

 

 

 

 

Чланови већа јануар Допунска настава је 

одржана и у месецу 

јануару. 

На часовима се 

приступило 

индивидуализацији тј. 

задавању задатака 

ученицима према 

могућностима и нивоу 

усвојеног градива.  

-Организовање 

школских 

такмичења 

Чланови већа март Такмичења нису 

реализована. 

-Анализа рада и 

успеха на крају 

наставне 

2012/2013. 

Чланови већа јун Анализирани су 

резултати рада и успеха 

ученика. 
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Посета 

привредним 

друштвима  

Чланови већа април План није реализован. 

 

Настава из свих предмета у оквиру овог стручног већа обављена је по 

утврђеном плану и програму.   

Чланови стручног већа економских наука: Драгица Пејић (председник ), Ивана 

Радивојевић, Дејан Ђурић и Жељко Радосављевић. 

 

 Извештај о раду Стручног већа професора српског, енглеског и француског 

језика 

 

У  септембру месецу текуће школске године чланови стручног већа професора 

српског, енглеског и француског језика усвојили су план рада већа. Професори овог 

стручног већа израдили су глобалне планове и програме за своје предмете, а уредно су 

израђивали и оперативне планове рада. Настава из свих предмета у оквиру овог 

стручног већа обављена је по утврђеном плану и програму. Обезбеђена су 

неопходна наставна средства. 

У октобру месецу професор енглеског језика Данка Даничић у оквиру секције 

успешно је обрадила следеће пројекте :  

- Израда пројекта Facebook Profila са ученицима одељења I 1, I 2, II 1 и III 1 у 

циљу модернизовања наставе и подстицања креативности ученика, који су 

затим и окачени у њиховим учионицама ; 

- Организовано је кречење и опремање учионице одељења I 2 како би се 

подстакао тимски рад, дух и осећај одговорности ;  

- Приказани су филмови Freedom Writers ( Писци слободе ), Remember the Titans ( 

Не заборавите Титане ) и Pride and Prejudice ( Гордост и предрасуда ) који се 

баве како књижевношћу енглеског језика, тако и актуелним проблемима 

средњошколског одрастања и образовања ;  

- Израђен мултимедијални пројекат са одељењем III 1 који је за тему имао утицај 

популарне културе на живот и васпитање младих;  

Такође у октобру месецу професор српског језика и књижевности Слађана 

Јевремовић реализовала је, након окупљања чланова рецитаторске секције и аудиције 

за нове чланове, и  пробе читања и провере техничких појединости. Професор 

француског језика Олгица Стаменић урадила је пано са ученицима првог разреда смер 
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конобар - кувар, који се налази у холу школе, на тему „ Традиционална кухиња у 

Француској“ .  

У месецу новембру извршена је анализа успеха ученика на крају првог 

тромесечја, као и анализа узрока неуспеха одређеног броја ученика. Професор Данка 

Даничић учествовала је у online семинару „ Водич за час одељенског старешине“  у 

трајању од два дана. Професор Слађана Јевремовић учествовала је са ученицима 

драмске секције у снимању емисије Радио – телевизије Србије о Средњој школи „ 

Мионица “  у виду извођења позоришне представе Бранислава Нушића „ Госпођа 

министарка“ . Чланови стручног већа професор Данка Даничић и Слађана Јевремовић у 

оквиру заједничке наставне јединице приказали су ученицима II 1 одељења филм „ Ана 

Карењина “. Професор Слађана Јевремовић реализовала је са ученицима рецитаторске 

секције дикцијске вежбе и припрему рецитала за Светог Саву, а затим и организовала 

приредбу поводом Савиндана – школске славе. Такође са ученицима исте секције 

учествовала је на Окружном такмичењу рецитатора „ Песниче народа мог “ у Ваљеву. 

Професор Данка Даничић присуствовала је 16. марта 2013. године  једнодневној Другој 

националној конференцији за стално стручно усавршавање наставника енглеског 

језика у Београду. Затим са ученицима одељења III 1 реализовала је пројекат под 

називом „ Утицај поп културе на нашу младост “. Професор Слађана Јевремовић 

направила је са ученицима пано поводом Доситејевих дана, који се налази у холу 

школе, као и пано за матуранте под називом „ Моје последње средњошколско 

пролеће“. 

Чланови стручног већа присуствовали су стручним семинарима  „Планирање 

стручног усавршавања и напредовања“, одржаног 5. априла 2013. године и 

„Модернизација система средњег стручног образовања“, одржаног 24,25. и 26. априла 

2013. године у просторијама Средње школе „Мионица“ .  Посећена је презентација 

промоције уџбеника издавачке куће Klett у Београду и Новом Саду, као и трибина под 

називом „Како уче тинејџери“, у циљу побољшања наставе за наредну школску годину. 

Чланови стручног већа присуствовали су семинару „Израда плана самовредновања“, 

као и анкети и интервјуу „Истраживање и анализа школских, индивидуалних и 

друштвених фактора који утичу на осипање из основног и средњег образовања и 

идентификација иновативних и оптималних приступа превенцији осипања од стране 

школе и локалне заједнице“. У складу са статутом школе и министарства, и на предлог 

директора школе и педагога, а у оквиру стручног усавршавања, професор Данка 
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Даничић започела је потрагу за ментором у циљу добијања лиценце;  послата је молба 

Економској школи у Ваљеву.  

Чланови већа састали су се крајем јуна и извршили анализу реализације планова 

рада, анализу плана рада Већа и разматране су припреме за следећу школску годину. У 

јулу месецу професор Данка Даничић присуствовала је петодневном Летњем 

републичком семинару за професоре енглеског језика на Копаонику.Чланови већа 

донели су план стручног усавршавања на нивоу стручног већа за следећу школску 

годину. За август месец планирана  је анализа успеха ученика на крају школске године, 

анализа рада стручног већа, избор председника већа, именовање руководилаца секција. 

Чланови већа су: Олгица Стаменић (председник), Слађана Јевремовић и Данка 

Даничић. 

 

Извештај о раду стручног већа природних наука  

  У току школске 2012/2013. године, чланови стручног већа природних наука 

одржали су више састанака, на којима је реализовано све што је предвиђено планом и 

програмом. 

  Стручно веће наставника природних наука чине наставници: 

1. Биологија и здравствена култура – Александра Јагодић 

2. Математика – Милица Суботић 

3. Хемија – Јасмина Муњић 

 

На првом састанку, одржаном 04. 09. 2012. усвојени су планови и програми рада 

већа и секција за наредну школску годину. 

  На другом састанку овог стручног већа, одржаном 25.09.2012. формиране су 

еколошка и хемијска секција. Руководиоци еколошке секције су Александра Јагодић и 

Јасмина Муњић. 

        Договорена је међусобна посета часова предавача свих предмета као важног 

дела наставно-педагошког процеса, ради размене знања и искуства с обзиром да се 

ради о сродним предметима, а у зависности од својих обавеза предвиђеног редовним и 

ваннаставним планом и програмом рада.  

На трећем састанку, одржаном 30.10.2012. дискутовало се о оцењивању знања и 

активности ученика пре свега за позитивну оцену, а онда и за друге оцене. Сваки 

наставник је евидентирао имена ученика, термин и време одржавања допунске наставе 

у посебну књигу евиденције предвиђену за овај облик рада. На састанку поводом првог 
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класификационог периода, одржаном 04.12.2012. установљено је да су ученици су 

постигли нешто бољи успех из све три групе предмета у првој, другој и трећој години, 

док су ученици четврте године показали нешто слабији успех. Постигнута је 

сагласност да је разлог оваквог стања незаинтересованост ученика за наставни процес 

и непохађање допунске наставе. Ученици прве године се теже прилагођавају раду у 

средњој школи углавном због лоше савладаних техника учења. 

На састанку одржаном 27.12 2012. констатовано је да је план и програм редовне 

и допунске наставе реализован. Еколошка и хемијска секција такође су испуниле свој 

план. Јасмина Муњић је посетила Фестивал науке 02.12.2011. у Београду. Фестивалу су 

присуствовали ученици I1 и I2 , као и наставник географије. 

На састанку одржаном 29.01.2013. разматрана је анализа успеха на крају првог 

полугодишта. Закључено је да је успех ученика на крају овог периода нешто бољи него 

после првог тромесечја, што је у складу са њиховим залагањем.  Допунска и додатна 

настава одржана је по предвиђеном плану и програму за ову школску годину. 

Анализом критеријума оцењивања закључено је да је оно доста уједначено из све три 

групе предмета и да је приближно подједнак број слабих оцена по одељењима и 

предметима. 

  На састанку одржаном 26.02.2013. планирани су термини, време и место 

одржавања припремне наставе за матурске испите.  

  Састанак одржан 26.03.2012. посвећен је раду секција. Наставници који су 

задужени за рад еколошке и хемијске секције поднели су извештај о свом раду и 

потпуној реализацији плана и програма. 

На састанку одржаном 23.04.2013. разматрана је анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода. Закључено је да је успех ученика на крају овог периода 

нешто бољи него после првог полугодишта. Допунска и додатна настава је одржана по 

предвиђеном плану и програму за ову школску годину. Анализом критеријума 

оцењивања закључено је да је критеријум доста уједначен из све три групе предмета и 

да је приближно подједнак број слабих оцена по одељењима и предметима. Припремне 

наставе за матурске испите се одвијала по плану.  

На састанку одржаном 28.05.2013. разматрана је реализација планова и 

програма свих одељења све четири године.  

На крају редовне наставе у овој школској години одржан је још један састанак 

18.06.2013. на коме је анализиран задовољавајући успех ученика из сва три предмета и 
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констатована слаба посећеност допунској настави током читаве школске године. 

Редовна , допунска, додатна и припремна настава је реализована по плану и програму.  

Сврха посете часова у овој школској години је била стварно сагледавање 

одређених наставних садржаја према специјалностима наставника различитих 

образовних профила, остварење интердисциплинарности, размењивање различитих 

искустава и стручности, усвајање нових начина приступа наставник-ученик која 

омогућавају иновације у раду уоквиру конкретног наставног предмета. Евалуација 

посећених часова је показала позитивне стране у методичком приступу наставним 

јединицама које су повезане градивом све три групе предмета као и у комбинацији 

идеја како представити градиво разумљивим како би га ученици што лакше усвојили. 

Тако су посећени и часови биологије, хемије и математике од стране директора школе 

Катарине Чарапић и педагога Оливере Петровић. 

Током протекле године наставници овог тима су присуствовали различитим 

семинарима, који су се одржавали у школи, ван школе, као и неке од online - семинара. 

Семинари: 

 „Како превазићи стресне ситуације?“ 

 „Блог, твитер и фејсбук у настави“ 

 Семинари везани за презентацију уџбеника... 

Током протекле школске године, Стручно веће наставника природних наука је 

на свим састанцима континуирано анализирало реализацију наставног плана и 

програма, одржавање допунске и додатне наставе, одзив ученика на допунску наставу, 

мотивацију и подстицање ученика давањем конкретнијих задатака ученицима, као и 

рад секција. 

Наставни план и програм успешно је реализован из сва три предмета у овој 

школској години. У периоду до почетка наредне школске године, Стручно веће 

наставника природних наука је планирало да одржи још један састанка у августу. 

 

Извештај стручног већа друштвених наука  

 У септембру месецу текуће школске године чланови стручног већа професора 

друштвених наука усвојили су план рада већа. Професори устава и права грађана, 

географије, психологије, социологије и историје израдили су годишње планове и 

програме рада за своје предмете. Током школске године чланови већа уредно су 

израђивали оперативне планове рада.  
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 Чланови већа утврдили су критеријуме оцењивања ученика у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у средњој школи објављеном у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 33/99 и 108/2003.  

 Настава устава и права грађана обављена је по утврђеном плану и 

програму. Професор овог предмета Ивана Ицић Давидовски водила је рад Ученичког 

парламента, који је активно учествовао у школским активностима. Његови чланови 

дали су допринос у процесу самовредновања рада школе. Такође су у оквиру конкурса 

за финансирање омладинских волонтерских пројеката програма ''Млади су закон'' 

израдили пројекат уређења простора око школе, за чију реализацију су добили 

финансијска средства од Министарства просвете науке и технолошког развоја. 

Професор Ицић-Давидовски учествовала је у раду стручног семинара  ''Планирање 

стручног усавршавања и напредовања'', одржаног 5. априла 2013. године у 

просторијама наше школе. 

 Настава географије спроведена је у складу с наставним планом и 

програмом. Професор географије Светлана Лазаревић је у оквиру стручног 

усавршавања учествовала у раду следећих стручних семинара: ''Планирање стручног 

усавршавања и напредовања'' (5. април 2013) и ''Обука у оквиру пројекта 

Модернизација система средњег стручног образовања'' (24 – 26. април 2013). 

 Настава историје и социологије такође је спроведена према предвиђеном 

плану и програму. Професор историје и социологије Верољуб Бојичић учествовао је у 

раду следећих семинара: ''Blog, tvitter и facebook у настави'' (новембар 2012), 

''Наставник на делу – улога наставника у превенцији насиља у школи'' (30 – 31. март 

2013) и ''Планирање стручног усавршавања и напредовања'' (5. април 2013). Гост 

трибине био је др Томислав Гајић, специјалиста психијатрије и психотерапије. Дана 17. 

марта 2013. године одржано је општинско такмичење из историје за ученике средњих 

стручних школа. На такмичењу су учествовали ученице првог разреда Душица 

Ристовић и Александра Урошевић и ученици другог разреда Милош Кандић и Дејан 

Прокић. У склопу активности везаних за наставни предмет социологија, професор 

Бојичић је 7. јуна 2013. године са ученицима одељења III1 (Јелена Атић, Огњен 

Богдановић, Александра Бојић, Катарина Новитовић, Милош Остојић и Јована Терзић) 

организовао трибину ''Савремена породица''. 

 Професори Ивана Ицић Давидовски и Светлана Лазаревић учествовале су у 

припреми и снимању емисије Радио-телевизије Србије о Средњој школи ''Мионица''. 
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 Извештај Стручног већа – мултимедијални предмети 
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већа 
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члановима 

стручног већа 

Чланови стручног 

већа 

септембар Подељена су 

задужења у оквиру 

стручног већа 

Радионице у 

оквиру предмета 

Ликовно 

обликовање 

Марија Ђокић током школске 

године 

У месецу сеп/окт 

изведене су 

активности на 

декорацији воћа и 

поврћа. 

У месецу нов/дец 

израда макета од 

стиропора и гипса. 

У месецу феб/март 

израда украса од 

глине и самостално 

декорисање торти.  

Посете културним 

установама и 

манифестацијама 

Чланови стручног 

већа 

током школске 

године 

 

Посета 

манастирима и 

црквама 

Радован Андрић током школске 

године 

Током друге недеље 

октобра реализован 

је излет у манастир 

Соко Град. 

У месецу априлу 

организован излет у 

манастире Фрушке 

горе.  

Одлазак у 

позориште 

Светлана Лазаревић током школске 

године 

Одлазак у 

позориште није 

реализован због 

недовољног броја 

деце. 

Организација 

турнира у стоном 

тенису 

Ђорђе Софронић јануар, фебруар Током друге недеље 

фебруара 

организован је 

турнир у стоном 

тенису. 
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Организација 

турнира у одбојци 

и фудбалу 

Ђорђе Софронић октобар Током прве недеље 

октобра, а у оквиру 

„Дечије недеље“ 

организован је 

турнир у одбојци и 

фудбалу. 

Организација 

излета 

Чланови стручног 

већа  

мај, јун 22.12.2012. и 

23.03.2013. године 

организовани су 

излети у Београд. 

Ученици су ишли на 

клизање и у 

биоскоп.  

Организација 

школе скијања 

Ђорђе Софронић, 

Светлана Лазаревић 

јануар, фебруар 03.02.2013. године 

организована је 

Школа скијања на 

Дивчибарима. 

Организација 

школе пливања 

Ђорђе Софронић јун Није одржана због 

незаинтересованости 

ученика. 

Организација кроса Ђорђе Софронић мај С обзиром на то да 

држава ове године 

није организовала 

традиционални РТС-

ов крос исти није 

био одржан и у 

Мионици. 

 

Настава из свих предмета у оквиру овог Стручног већа обављена је по 

утврђеном плану и програму. 

Чланови стручног већа: Марија Ђокић - професор ликовне културе, Ђорђе 

Софронић - професор физичке културе, Радован Андрић - вероучитељ, Светлана 

Лазаревић - професор географије, грађанског васпитања 

 

  

Извештаји тимова 

Извештај тима за промоцију школе  

Тим за промоцију школе је у школској 2012/2013. год. ангажован у припреми и 

реализацији више активности од којих је, свакако, најзначајнија била промоција школе 

ученицима осмих разреда основних школа које се налазе на територији општине 

Мионица, као и на територијама суседних општина. 
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Задатак тима је да, пре свега, осмисли промоцију школе, изради промотивни 

материјал и припреми презентацију школе али и да учествује и у другим активностима 

који доприносе подизању угледа школе.  

Тим је констатовао да је сваке године све мањи број ђака у основним школама 

на територији општине Мионица те да то захтева још озбиљнију промоцију од 

промоције која је вршена претходних година, па је због тога тим ове године, за разлику 

од претходних, вршио презентацију школе у основним школама које се налазе на 

територији општине Лазаревац и територији општине Љиг. 

Крајем априла и почетком маја тим за промоцију школе посетио је и извршио 

презентацију школе у основним школама у Мионици, Рајковићу, Брежђу, Горњој 

Топлици, Доњој Топлици, Љигу, Белановици, Дудовици као и у три основне школе у 

Лазаревцу. 

Поред ових презентација по основним школама тим је учетвовао и разним 

другим активностима које доприносе промоцији школе, као што су, прављење и 

одржавање групе и странице на друштвеној мрежи facebook и израда веб странице 

школе. Тим је ангажован у припреми и реализацији програма везаних за обележавање 

Савиндана. Чланови тима узели су учешће у организацији више спортских такмичења, 

Турнира у малом фудбалу, Међуопштинског такмичења у одбојци, школских 

међуодељењских такмичења у фудбалу и баскету и сл. 

Чланови тима: Дејан Ђурић, Јадранка Гајић, Владимир Ранковић 

  

Извештај тима за библиотеку 

Библиотека Средње школе ''Мионица'' регистрована је при Народној  

библиотеци у Београду. Набављене су: књига регистра, карта књиге и заџепци за унос 

имена ученика по разредима као и колектива – члановима библиотеке. Пописано је 550 

књига и разврстано у две оквирне групе: лектира за I, II, III и IV разред и општа 

литература. Добијена је донација књига од Народне библиотеке из Београда (264  

књиге) и библиотеке  ''Љубомир Ненадовић''  из Ваљева (203 књиге). Током школске 

2012/2013. године Средња школа ''Мионица''  купила је 83 књиге за библиотеку. 

Тим за библиотеку: Слађана Јевремовић – професор српског језика и 

књижевности, Милица Суботић – професор математике и Дејан Ђурић – професор 

информатике. 
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Извештај тима за појачан васпитно – дисциплински рад са ученицима 

првог разреда 

У току школске 2012-2013. године обављена су по два разговора са седморо 

ученика прве године (конобар-кувар, економски техничар) код којих је примећено 

учестало изостајање са часова. Разговор су обавили чланови тима за појачан васпитно-

дисциплински рад у сарадњи са разредним старешинама, који су им скренули пажњу о 

обавези да морају присуствовати настави и последицама које повлачи изостајање са 

наставе. 

После обављених разговора тима са ученицима, тим је испратио њихово 

присуство у настави и приметио значајан напредак ученика. 

Чланови тима за појачан васпитно – дисциплински рад са ученицима првог 

разреда: Марија Ђокић – професор, Радован Андрић – вероучитељ. 

 

Извештај тима за појачан васпитно – дисциплински рад са ученицима 

другог и трећег разреда 

У протеклом периоду тим се у више наврата састао са ученицом одељења III1  

(име познато педагогу и директору), јер је примећено да је нагло покварила успех и 

направила више изостанака. Тим је у сарадњи са разредним старешином и школским 

педагогом помогао ученици да превазиђе проблеме и са успехом приведе крају 

школску годину.  

Са учеником одељења III2 (име познато педагогу и директору), који је направио 

велики број изостанака, као и са његовим оцем, чланови тима су више пута 

разговарали и покушавали да помогну у превазилажењу породичних проблема, који су 

се одразили на понашање и успех ученика, али су родитењи донели одлуку о 

исписивању из школе.  

Чланови тима су у сталном контакту са разредним старешинама и школским 

педагогом и реагују превентивно.  

Такође, присуствују родитељским састанцима и састанцима савета родитеља, 

ако се за то укаже потреба. Тим има подршку и помоћ од управе школе.  

Чланови тима: Денис Обрадовић и Драгица Пејић 
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Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере 

сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања је у току школске 2012/2013 године у оквиру 

планираних активности одређених Програмом заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања Средње школе ,,Мионица“ , урадио следеће: 

 На почетку школске године директор је именовао чланове Тима. 

 У октобру је направљен Програм заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 18.10. у сарадњи са Црвеним крстом обележен је европски дан борбе против 

трговине људима 

 У октобру је спроведена обука запослених у заштити од пожара. 

 Прављењем паноа 19.11. обележен је Међународни дан борбе против насиља 

над децом. 

 У новембру су волонтери Црвеног крста одржали предавање поводом 

обележавања месеца борбе против болести зависности. Ученици су направили 

паное, са професорком биологије, везане за болести зависности. 

 30.11. волонтери Црвеног крста одржали предавање поводом обележавања 

светског дана борбе против сиде. 

 Током јануара волонтери Црвеног крста су организовали радионице из програма    

„ Промоције хуманих вредности“ 

 Поводом  Дана заљубљених организована је ,,недеља лепих порука“. 

 У априлу је одржана акција ,, Родитељи на дежурству у школи“. 

 18.04. у сарадњи са Домом Здравља Мионица организовано је предавање на 

тему заштита и очување репродуктивног здравља. 

Чланови тима: Јагодић Александра, Лазаревић Светлана, Муњић Јасмина 

 

Извештај тима за самовредновање 

 

За свако подручје вредновања чланови стручног тима за самовредновање 

прикупљали су ваљане и поуздане доказе за које је обезбеђена заштита и чување. 
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Приликом обраде података школски тим је примењивао оне статистичке методе 

за које поседује одговарајућа методолошка знања. У процесу самовредновања 

примењивале су се различите технике и инструменти.  Вредноване су следеће области: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средња школа „Мионица“          Годишњи Извештај о раду за школску 2012/2013. год.  
 

 

- 26 - 

 

Област: Настава и учење 

 

Приликом вредновања области ''Настава и учење'' коришћени су следећи извори:  

 

 анкете за ученике,  

  анкете за професоре,  

 извештај педагога и директора који се базира на плановима рада наставника, 

писаним припремама наставника, непосредном увиду у наставни процес,  

 увидом у дневнике евиденције образовно – васпитног рада, 

 материјали за наставу,  

 записници стручних актива.  

 

 

 

 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ 

 

 

 

 

 

Настава и учење 

Наставни процес Комуникација и сарадња 

Рационалност и 

организација 

Подстицање ученика 

Корелација и примена 

знања 

 

Планирање и припремање Планирање наставе 

Припремање наставе 

 

Учење  Одговорност ученика 

Начин учења 
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Анализом показатеља дошло се до следећих закључака: 

Кључне снаге  

 Оријентисаност на унапређивање квалитета 

 Наставници спремнији за промене 

 Добра опремљеност кабинета за економску групу предмета (осавремењивање 

опреме кроз пројекте) 

 Слобода у схватањима и понашању ученика 

 Спремност за сарадњу са другима (школе, предузећа, локална заједница, ШУ) 

 

Кључне слабости 

 Приврженост начинима и облицима наставе и учења који не воде ка постизању 

савремених циљева (превише фронталног рада са доминантним наставником) – још 

увек врло мала склоност ка променама, флексибилност код мањег броја наставника  

 Недовољно заступљена активна настава  

 Разлике у схватањима шта је квалитетан начин рада  

 Приликом оцењивања наставник у малој мери консултује ученике 

 Мали број наставника бележи резултате учења ученика (кратке белешке, описни 

коментари, записи о самооцењивању и  ученичком оцењивању) 

 Одговорност ученика за своје поступке 

 Предваспитање и предзнање ученика који се уписују у први разред 

 Скромна материјална ситуираност ученика 

Опис нивоа остварености: 2 

 

Област: Руковођење, организација и унапређивање квалитета 

 

Приликом вредновања области ''Руковођење, организација и унапређивање квалитета'' 

коришћени су следећи извори:  

 

 упитници за запослене 

 упитник за чланове Школског одбора 

 решења о 40-часовној радној недељи 

 годишњи програм рада школе 
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Анализом показатеља дошло се до следећих закључака: 

Кључне снаге  

 Спремност за партнерство са другим установама, организацијама и локалном 

заједницом 

 Опредељеност за успостављање система вредновања 

 Отвореност за промене и спремност за иновације 

 Подстицање континуираног и целоживотног учења свих у школи 

 Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за 

остваривање заједничких циљева 

 

Кључне слабости 

 Задужења и обавезе нису равномерно распоређена на све запослене 

 Хијерархијска неповезаност докумената  

 Отежано улажење у траг одређеним подацима 

 У школи постоји више тимова за које нису одређени вођа, одговорности и 

овлашћења 

 Не постоји праћење реализације планираних расподела послова и задатака 

 Начин мотивисања запослених 

 

Опис нивоа остварености: 2 

 

Област: Ресурси 

Приликом вредновања области ''Ресурси'' коришћени су следећи извори доказа: 

 досијеи запослених (стручна спрема, радно искуство, стручни испит/лиценца, звања) 

 уверења о облицима стручног усавршавања 

КЉУЧНА ОБЛАСТ ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ 

Руковођење, 

организација и 

унапређивање 

квалитета 

 

Руковођење  Професионалне 

компетенције 

Способност руковођења 
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 план и програм стручног усавршавања на нивоу школе 

 упитници за наставнике о облицима и начину стручног усавршавања 

 

 

Анализом показатеља дошло се до следећих закључака: 

Кључне снаге 

 Запослени и њихова стручна спрема одговарају захтевима образовно – васпитног 

процеса 

 Наставници су спремни да се укључе у разноврсне облике стручног усавршавања 

 Постоје расположиви ресурси локалне средине потребни за развој школе 

 

Кључне слабости 

 Мали број запослених поседује лиценцу 

 Не постоје лични планови стручног усавршавања, ни план стручног усавршавања на 

нивоу школе 

 Слаба комуникација са локалном самоуправом 

 

Опис нивоа остварености: 2 

 

Извештавање о самовредновању:  

 Наставничко веће 

 Савет родитеља 

 Школски одбор 

 Надлежне институције 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ 

 

Ресурси  

 

Ресурси локалне средине и 

људски ресурси   

 

Коришћење постојећих 

ресурса 
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Предлог мера за унапређивање рада школе 

за школску 2013-2014. 

 У области настава и учење ојачати педагошке компентенције наставника и 

повећати задовољство ученика  

 У области настава и учење ојачати стручну помоћ наставницима и ученицима у 

пружању подршке процесу учења 

 У области Ресурси повећати искоришћење ресурса расположивих у локалној 

средини и остваривање различитих извора средстава  

 У области ресурси побољшати материјално – техничку опремљеност школе и 

наставних средстава 

 У области руковођење, организација и унапређивање повећати степен 

атрактивности школе и промоцију школе 

 

Чланови Тима за самовредновање: Јадранка Гајић -  професор, Ивана Ицић Давидовски 

– секретар, Верољуб Бојичић – професор, Ђорђе Софронић – професор, Катарина 

Новитовић – члан Ученичког парламента, Весна Делић – члан Савета родитеља 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 

  Директор у овој школској години  је Катарина Чарапић. 

У протеклој школској години директор је реализовао законом утврђене обавезе 

у вези са организацијом рада у школи, одржавањем седница Наставничког већа, 

стручних већа, школских тимова, организовао екскурзије, рад са родитељима, стручно 

усавршавање наставног кадра. 

Посебно се могу истаћи следеће области којима је нарочито посвећена пажња: 

 Организовање образовно-васпитног рада 

 Организација свих врста испита( разредних,поправних) 

 Подела предмета на наставнике и подела одељенских старешинства 

 Рад на уређењу и опремању школе 

 Доношење предлога годишњег програма рада 

 Обележавање школске славе, дана Светог Саве 

 Рад на промоцији и маркетингу школе 

 Презентација школе у основним школама у окружењу 

 Рад у Развојном тиму школе 

 Рад на изради финансијског плана и ЦЕНУС-а 

 Организација екскурзија 

 Брига за безбедност ученика 

 Контрола педагошке документације 

 Организација уписа у први разред 

 Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма 

 Организација праксе ученика 

 Организовање и вођење Наставничког већа 

 Организовање и учешће на одељенским већима 

 Организација завршетка школске године 

 Организовање стручних семинара у школи 

 Пријем нових радника и увођење у посао 

 Вођење општих родитељских састанака 

 Индивидуални разговори са родитељима и ученицима 

 Рад на упознавању и решавању проблема ученика које су индивидуалне 

природе или су везане за одељење 
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 Учешће у раду Актива директора Колубарског округа  

 Сарадња са локалном заједницом и социјалним партнерима 

  Сарадња са Школском управом Ваљево и Министарством просвете   

 Учешће у раду Школског одбора 

 Учешће у програму реформе средњег стручног образовања 

 
Стални послови у току седмице и месеца 

 Увид у организацију образовно-васпитног рада у школи и праћење 

реализације Годишњег програма рада школе  

 Рад на школском маркетингу:  

- оснивање ФБ групе, 

- израда пропагандног материјала, 

- организација промоције на терену, 

- ажурирање и модернизација школског сајта 

 Организација и реализација стручног усавршавања на личном нивоу и на 

нивоу колектива:  

-  Електронски семинари у организацији Образовно креативног центра: Добра 

припрема за час – успешан час, Водич за час одељењског старешине, Блог, твитер, 

фејсбук у настави. Наставници који су похађали ел. семинаре: Бојан Бошковић, 

Жељко Радосављевић, Данка Даничић, Ивана Радивојевић, Верољуб Бојичић, 

Дејан Ђурић, Ђорђе Софронић, Јасмина Муњић, Милица Суботић. 

-  Учешће директора школе на Међународној конференцији „Одрживи дечји и 

омладински туризам у функцији  руралног развоја  Јадранско Јонског Региона“, 

одржане од 20 – 21. 2. 2013. у Београду  

 -  Организација семинара „Планирање стручног усавршавања и напредовања“  

одржаног 5.4. 2013. у просторијама Средње школе „Мионица“ 

- Учешће директора школе на семинару „Модерна пракса управљања средњим 

стручним школама“ одржаног 9. и 10. 5. 2013. у просторијама Шумарске школе у 

Краљеву 
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- Учешће директора школе на обуци „Стратешко планирање и основе фандрејзинга” 

у организацији Балканског инвестиционог фонда  

- Учешће директора школе на трибини „Оснаживање запослених у образовању за 

стручно усавршавање, напредовање и стицање звања“ одржаног 14.6.2013. ОШ 

„Сава Керковић“, Љиг 

- Учешће директора школе на пријему  посвећеном  унапређењу наставе веронауке 

одржаног 28.5. 2013. са почетком у 10 часова у манастиру Јовања надомак Ваљева 

- Увид и праћење рада стручних сарадника,  секретара, финансијских и помоћно-

техничких радника школе 

- Праћење материјално-финансијског пословања школе 

- Посета часовима васпитно-образовног рада наставника и педагошко-инструктивни 

рад са наставницима 

- Сарадња са родитељима,  друштвеном средином,  учешће у раду Актива директора  

округа 

- Припрема и руковођење седницама Наставничког већа 

- Учешће у раду разредних и стручних већа школе 

- Рад на стручно-педагошком усарвшавању 

- Рад на упису ванредних ученика,као и организација истог 

- Праћење реализације развојног плана школе 

- Сарадња са основним школама у циљу упознавања ученика осмих разреда са 

понудом профила средње школе 
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Посебни послови 

 

август- септембар 

1.  Припрема Годишњег програма   рада за школску 2012/13.годину и пратећих аката и 

правилника                                                             

2. Решавање кадровских питања,  саветодавни рад и помоћ наставницима   

3. Праћење материјално-финансијске ситуације,опремљености школе                                                                                     

4. Седница Савета родитеља и седница Школског одбора 

5. Планирање и организовање практичне наставе  

 

 

октобар 

 

1. Преглед планова рада наставника,  финансијско пословање  школе,  праћење уплата 

о донацијама                      

2. Праћење  ангажовања ученика у ваннаставним активностима 

3. Праћење успеха ученика у настави и пракси 

4. Активности везане за план уписа за наредну школску годину 

 

 

новембар 

1.Анализа успеха, владања и изостајања ученика на крају првог                     

класификационог периода                                                                    

2. Праћење плана унапређивања наставног процеса и стручног усавршавања 

наставника  

3. Седница Савета родитеља 

 

децембар 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

2. Организација пописа и инвентарисања средстава школе 

3. Припрема за израду полугодишњег извештаја о раду                     

4. Преглед вођења педагошке документације 

 

 

 

јануар- фебруар 

1. Израда полугодишњег извештаја                                            

2. Праћење материјално-финансијског пословања                              

3. Седница Савета родитеља и седница Школског одбора 
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март 

1.  Праћење стручног усавршавања наставника.                                         

2. Сагледавање неоправданог одсуствовања ученика са часова редовне наставе и 

праксе и предузимање потребних мера                

             

 

април 

1.Анализа успеха и владања на крају 3. класиф. периода                                                                                   

2. Уређење школског дворишта                                       

3. Седница Школског одбора  

 

 

мај 

1.Сагледавање рада допунске и додатне наставе 

2.Aнализа успеха ученика 

3.Припреме за упис ученика за наредну школску годину  

4.Припреме за упис ванредних ученика 

 

                                                    

јун           

1. Припрема за израду Извештаја о раду школе у шк. 2011/12.          

2. Сагледавање кадровских потреба за шк.2012/013.годину 

3. Седница Школског одбора 

4. Припреме за уређење објекта и дворишта у току летњег распуста 

5. Седница Савета родитеља 

 

 

јул-август 

1. Организација припремне наставе за ученике упућене на 

   полагање поправних испита                                                               

2. Израда  Годишњег извештаја о раду школе 

3. Израда Годишњег програма рада                                             

4. Решавање кадровских питања и припреме за почетак школске 2012/2013.г 
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7. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 
Заједничким радом наставника и ученика школе, у школској 2012/2013. години, 

реализоване су разне манифестације и културне делатности. Највише активности у 

овоме, заузели су ученици најталентованији за поједине области изражене кроз 

приредбе, спортска такмичења, драмске и литерарне секције, као и других секција у 

оквиру редовних наставних области.  

  

август 2012. 

- Посета представника актива куварства и ученика Роштиљијади у Лесковцу (Јадранка 

Гајић и Владимир Ранковић, ученици:Митровић Бојана, Лазаревић Драгана и 

Баштић Ивана) 

 

септембар 2012. 

- Директор школе одржао заједнички родитељски састанак за сва одељења и представио 

родитељима обавезе ученика и будуће стратешке циљеве Средње школе „Мионица“.  

 

октобар 2012. 

- Обележена Дечја недеља кроз разне врсте такмичења. 

- Једнодневне стручне екскурзије ученика  прве године на Дивчибаре и у Ваљево ради 

посете угоститељским објектима са професорима: Јадранком Гајић, Владимиром 

Ранковићем и Денисом Обрадовићем 

 

новембар 2012. 

- Тим за Школски развојни план започео израду овог документа (Ђорђе Софронић, 

Ивана Радивојевић, Верољуб Бојичић, Јадранка Гајић, Денис Обрадовић, Милица 

Суботић) 

 

децембар 2012. 

- Промотивне активности – снимљена емисија о Средњој школи „Мионица“, 2. програм 

РТС 

- Реновирана и модернизована разводна кутија за струју због искакања осигурача 
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јануар 2013. 

- Обележена школска слава – Савиндан 

- Присуство промоцији Креативне школе у Ваљеву ( Данка Даничић, Ивана Радивојевић, 

Милица Суботић и Катарина Чарапић)  

- Једнодневни излет – ски школа на Дивчибарима у организацији професора Светлане 

Лазаревић и Ђорђа Софронића 

 

март 2013. 

- Посета саветника Милене Матић из Школске управе Ваљево и презентација о ШРП 

- Израда ШРП и започет процес самовредновања, што је услов за комплетирање ШРП 

(Јадранка Гајић, Верољуб Бојичић, Ивана Ицић Давидовски) 

- Израда Плана интегритета (Дејан Ђурић, Слађана Јевремовић, Јадранка Гајић, Ивана 

Ицић Давидовски ) 

- Купљене две карте за географију 

- Купљен део опреме за куварство (роштиљ, фритеза, ситан инвентар) 

- Узето учешће у такмичењу из одбојке и фудбала, при чему је у обе дисциплине Средња 

школа „Мионица“ освојила друго место у категорији омладинаца (Ђорђе Софронић). 

- Узето учешће у такмичењу из историје (Верољуб Бојичић) 

 

април 2013. 

- Реализован семинар за све наставнике школе „Планирање стручног усавршавања и 

напредовања“  

- Обележен Дан планете у сарадњи са ОШ „Милан Ракић“  

- Средња школа „Мионица“ била је домаћин обуке за наставнике средњих стручних 

школа (Ваљево, Љубовија, Љиг, Аранђеловац и Лајковац) у оквиру пројекта 

''Модернизација система средњег стручног образовања'' у периоду од 24. до 26. 

априла 2013.године. 

- Школа је била један од организатора међународне манифестације дечјег ликовног, 

литерарног и драмског стваралаштва Дечји васкршњи сабор у сарадњи са ОШ 

„Милан Ракић“ и општином Мионица кроз промоцију кувара и конобара и њихових 

вештина. 

 

 



Средња школа „Мионица“          Годишњи Извештај о раду за школску 2012/2013. год.  
 

 

- 38 - 

 

мај 2013. 

- Министарство просвете одобрило школи упис три одељења прве у године у школској 

2013/2014. (одобрен смер трговца) 

- Промоција школе на терену (Јадранка Гајић, Владимир Ранковић, Дејан Ђурић) 

 

јун 2013. 

- Организована наградна екскурзија у Вршац 

- Добијена верификација за смер финансијски техничар 

- Донесен и усвојен на Школском одбору Извештај тима за самовредновање 

- Постављена прва страна новог сајта школе 

 

7.1.  Школска слава - Свети Сава 
 

Школска слава, Свети Сава - 27.01.2013.године - је у школи обележена 

свечаном академијом и доручком за госте. Домаћин славе је била директорка Катарина 

Чарапић. У припреми школске славе учествовали су професори Јадранка Гајић, 

Владимир Ранковић и Денис Обрадовић са одређеним бројем деце са смера кувар – 

конобар. Приређен  је пригодан  културни програм за обележавање школске славе у 

организацији професора српског језика Слађане Јевремовић са члановима драмске 

секције.  

7.2. Дечији васкршњи сабор 

Традиционални, девети Сабор дечјег ликовног, литерарног и драмског 

стваралаштва "Дечји васкршњи сабор", ове године је одржан у Основној школи 

«Милан Ракић»  у Мионици и Средњој школи ''Мионица''.  

Поред осталих уважених гостију и чланова стручног жирија, част нам је што је 

нашу школу посетио помоћник министра Љубиша Антонијевић.  

 

7.3.  Дани планете Земље 

У оквиру обележавања Дана планете Земље у априлу 2013.године у сарадњи са 

ОШ „Милан Ракић“ организована  су тродевна дешавања кроз спортске игре, трибину 

Ученичког парламента „Сачувајмо планету“ и уприличена је велика радна акција 

чишћења школског дворишта и ближе околине. Ученици су са својим разредним 

старешинама успешно обавили све задатке. 
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8. ЕКСКУРЗИЈЕ 

        Предложени план извођења екскурзија од стране Наставничког већа, а утврђен 

Програмом рада школе за школску 2012/2013. годину, реализован је за око 40 ученика 

у априлу месецу. Екскурзије су изведене након седнице Савета родитеља. За  ученике 

другог и трећег разреда реализована је дводневна екскурзија. 

Екскурзија је изведена по следећем програму:  

Мионица-Аранђеловац-Крагујевац-Јагодина-Крушевац-Врњачка Бања-Мионица  

Екскурзије је реализована по плану, са мањим проблема око смештаја. Ученици 

су имали прилику да се упознају са природним лепотама Србије, знаменитим 

споменицима културе и историје, грађевинама, архитектуром, географским положајем, 

рељефом, обичајима, културом и традицијом одређених градова и становника тих 

градова. Такође, екскурзија је имала за циљ побољшање социјализације, другарских 

односа, самосталности и одговорности ученика, њихових међуодноса као и односа 

између наставника и ученика. 

 Наградна екскурзија, за ученике који су учествовали у спортским такмичењима, 

драмској секцији и другим ваннаставним активностима, организована је у Вршцу 21. 

јуна. У Вршцу су посетили Градски музеј, кућу Јована Стерије Поповића, Апотеку на 

степеницама, Вршачку кулу и Дом црвеног крста. 

 

9. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

У овом делу биће изнети подаци о награђеним ученицима, а успех и дисциплина 

свих ученика на крају наставне и школске 2012/2013. године, приказани су табеларно 

на крају овог извештаја. 

    Наставничко веће је на седници од 27.05.2013. године, својом одлуком изабрало 

Лазаревић Драгану као носиоца дипломе ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ за школску 2012/2013. 

годину.  

 За 20 ученика који су током школске године 2012/2013. учествовали у 

наставним и ваннаставним активностима организована је наградна екскурзија у Вршац 

21.06.2013.године. 
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10. МАТУРСКО ВЕЧЕ 

Прослава матуре одржана је 25. маја 2013. године у ресторану ''Конаци'' у Бањи 

Врујци. Ученици су имали вечеру и забаву уз музику.  
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11. ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ 

 
август 2012. 

- Посета представника актива куварства и ученика Роштиљијади у Лесковцу (Јадранка 

Гајић и Владимир Ранковић, ученици: ) 

- На Наставничком већу 31. 8. 2012. наставницима предочена потреба и обавеза писања 

оперативних и глобалних планова  

 

септембар 2012. 

- Ангажован педагог школе на 20 % радног времена финансиран из средстава локалне 

самоуправе. 

- Директор школе одржао заједнички родитељски састанак за сва одељења и представио 

родитељима обавезе ученика и будуће стратешке циљеве Средње школе „Мионица“.  

 

октобар 2012. 

- Обележена Дечја недеља кроз разне врсте такмичења. 

- Организовани електронски семинари. Пријавили учешће: Ивана Радивојевић, Данка 

Даничић, Верољуб Бојичић, Дејан Ђурић, Ђорђе Софронић, Јасмина Муњић, 

Милица Суботић, Бојан Бошковић и Жељко Радосављевић.  

- Формирани тимови: за заштиту ученика од насиља, за појачан васпитни рад, за ШРП, 

за промоцију школе, за вођење библиотеке, за пројекте 

- Једнодневне стручне екскурзије ученика  прве године на Дивчибаре и у Ваљево ради 

посете угоститељским објектима са професорима: Јадранком Гајић, Владимиром 

Ранковићем и Денисом Обрадовићем 

- Црвени крст у сарадњи са МУП-ом Ваљево организовали су у Средњој школи 

''Мионица'' предавање на тему Борба против трговине људима. Ученици треће 

године смер економски техничар су као волонтери Црвеног крста Мионица били 

предавачи 

 

новембар 2012. 

- Уведена аутобуска линија за Љиг 

- Уведена дежурства ученика  
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- Одржани састанци стручних већа са директором школе и договорена израда годишњих 

планова стручних већа 

- Тим за Школски развојни план започео израду овог документа (Ђорђе Софронић, 

Ивана Радивојевић, Верољуб Бојичић, Јадранка Гајић, Денис Обрадовић, Милица 

Суботић) 

- Јадранка Гајић, Владимир Ранковић и Денис Обрадовић присуствовали дводневном 

семинару у Смедереву тема – Рад са осетљивим групама  

-  Црвени крст организовао школицу подмладка у свом одмаралишту Александровац на 

Митровом пољу. Ученици Средње школе ''Мионица'' Катарина Новитовић и Тамара 

Ковачевић као волонтери Црвеног крста  Мионица су били едукатори програма 

ПХВ-а на Митровом пољу. У пратњи деце је био професор Светлана Лазаревић 

 

децембар 2012. 

- Промотивне активности – снимљена емисија о Средњој школи „Мионица“, 2. програм 

РТС 

- Настављена израда ШРП 

- Послат захтев Школској управи за одобравање образовних профила за наредну 

школску годину: трговац и финасијски техничар 

- Реновирана и модернизована разводна кутија за струју због искакања осигурача 

 

јануар 2013. 

- Урађен елаборат за верификацију смера финасијски техничар и послат МП на 

одобравање 

- Обележена школска слава – Савиндан 

- Присуство промоцији Креативне школе у Ваљеву ( Данка Даничић, Ивана Радивојевић, 

Милица Суботић и Катарина Чарапић)  

- Настављена израда ШРП 

- Једнодневни излет – ски школа на Дивчибарима у организацији професора Светлане 

Лазаревић и Ђорђа Софронића 

 

фебруар 2013. 

- Предат пројекат за санацију санитарних чворова за који је конкурс расписало 

Министарство просвете. 
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- Посета часовима од стране директора и педагога школе  

- Посета директора школе Школској управи у Ваљеву – добијено обећање да ће, поред 

постојећих смерова, бити одобрен упис још једног одељења, смер трговац. 

 

март 2013. 

- Састанак директора у Лајковцу – добијена информација да Средња школа „Мионица“ 

има право да упише два одељења прве године, као и претходних година. 

- Упућена жалба МП за одобравање смера трговац 

- Посета директора школе и председника Школског одбора кабинету МП; разговор са 

помоћником министра Драгутином Брчином коме је још једном упућена молба да се 

Средњој школи „Мионица“ одобри смер трговац због могућности шире понуде 

профила за наредну школску годину. 

- Присуство Другој националној конфернцији о сталном стручном усавршавању 

наставника (Данка Даничић)  

- Посета саветника Милене Матић из Школске управе Ваљево и презентација о ШРП 

- Израда ШРП и започет процес самовредновања, што је услов за комплетирање ШРП 

(Јадранка Гајић, Верољуб Бојичић, Ивана Ицић Давидовски) 

- Учествовање на семинару у Ваљеву у организацији Агенције за борбу против 

корупције везано за израду плана интегритета (Дејан Ђурић, Слађана Јевремовић, 

Ивана Ицић Давидовски) 

- Израда Плана интегритета (Дејан Ђурић, Слађана Јевремовић, Јадранка Гајић, Ивана 

Ицић Давидовски ) 

- Купљене две карте за географију 

- Купљен део опреме за куварство (роштиљ, фритеза, ситан инвентар) 

- Ангажован мајстор за поправку прозора 

- Узето учешће у такмичењу из одбојке и фудбала, при чему је у обе дисциплине Средња 

школа „Мионица“ освојила друго место у категорији омладинаца (Ђорђе Софронић). 

- Узето учешће у такмичењу из историје (Верољуб Бојичић) 

 

април 2013 

-  Организован Васкршњи сабор 

- Промоција школе на терену (Дејан Ђурић, Јадранка Гајић, Владимир Ранковић) 
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- Организована обука за наставнике средњих стручних школа из региона у оквиру 

пројекта ''Модернизација система средњег стручног образовања'' 

 

мај 2013 

- Организовано матурско вече за ученике трећег разреда смер конобар - кувар 

 

јун 2013 

 

- У амфитеатру школе одржана је трибина на тему ''Савремена породица''. На трибини су 

говорили ученици одељења III1 волонтери Црвеног крста, Верољуб Бојичић 

професор социологије. Специјални гост трибине био је prim. dr  sci. med. Томислав 

Гајић, специјалиста психијатрије и специјалиста психотерапије. 

- За ученике који су учествовали у спортским такмичењима, драмској секцији и другим 

ваннаставним активностима организована је била наградна екскурзија у Вршац.  

- Одобрен је пројекат Ученичког парламента у оквиру конкурса за финансирање 

омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих  

- Одобрена су средства од одсека за инвестиције и инвестиционе пројекте Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за санацију хидроизолације терасе и набавку 

опреме за наставу физичке културе 

- Додела сведочанстава и диплома 
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12. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ШКОЛСКОЈ 2012/2013.ГОДИНИ 
 

У школској 2012/2013.години, Средња школа ''Мионица'' у априлу 2013. године 

организовала је, у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој 

запослених у образовању Ужице, програм обуке стручног усавршавања ''Планирање 

стручног усавршавања и напредовања''. Обуци су присуствовали сви професори, 

директор и Милена Матић – просветни саветник Школске управе Ваљево. 

У оквиру пројекта ''Модернизација система средњег стручног образовања''  

Средња школа ''Мионица''  била је домаћин обуке – Реализација наставних  програма 

заснованих на исходима. Обуци, у трајању од три дана, присуствовало је 30 наставника 

из Ваљева, Љубовије, Аранђеловца, Љига и Мионице. Чланови наставног особља 

Средње школе '''Мионица '' који су присуствовали обуци су: Јевремовић Слађана, 

Радивојевић Ивана, Лазаревић Светлана, Ђурић Дејан, Даничић Данка, Радосављевић 

Жељко, Суботић Милица и Петровић Оливера. 

Директор школе је од 8.05.2013 до 10.05.2013. године присуствовао обуци- 

Модерна пракса управљања средним стручним школама,организован у Краљеву у 

оквиру пројекта ''Модернизација система средњег стручног образовања''. 

Професори Владимир Ранковић, Јадранка Гајић, Денис Обрадовић су од 24.11 

до 25.11.2012.године присуствовали програму обуке стручног усавршавања ''Каријерно 

вођење и саветовање за младе из осетљивих група'' организованог у Смедереву у 

Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању.  

Професори Средње школе ''Мионице'': Слађана Јевремовић, Денис Обрадовић, 

Јадранка Гајић, Ђорђе Софронић, Марија Ђокић, Ивана Радивојевић, Александра 

Јагодић, Светлана Лазаревић, Јасмина Муњић, Олга Стаменић, присуствовали су 

17.11.2013. године семинару ''Управљање стресом и стресним реакцијама'' 

организованог на Универзитету ''Сингидунум'' у Ваљеву. 

Професори Ивана Радивојевић и Данка Даничић у организацији Образовног 

креативног центра, Бор, електронским путем похађала је програм обуке стручног 

усавршавања ''Водич за час одељенског старешине'' у трајању од 24 сата. 

Професор Светлана Лазаревић 3.07.2013 године похађала је обуку за наставнике 

које изводе наставу из изборног предмета Грађанско васпитање у средњим школама у 

трајању од осам сати.  
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Професори Ђорће Софронић и Дејан Ђурић похађали су програм обуке 

стручног усавршавања ''Blog,twiter i facebook u nastavi'' електронским путем у трајању 

од 24 сата. 

  

13. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ У 

ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ 

 
На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'',  бр. 72/09 и 52/11), Школски одбор Средње школе ''Мионица'' 

на седници одржаној 16.09.2013. усвојио је годишњи Извештај о раду Средње школе 

''Мионица'' у школској 2012/2013. години, дел. број ____________. 

 

 

 

 

Директор       Председник Школског одбора 

___________________     __________________________ 

Катарина Чарапић        Бранко Лаловић  

 


