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1. Основни подаци о школи 

Пуни назив образовно – васпитне установе Средња школа ‘’Мионица’’ 

Адреса Кнеза Грбовића бб 

Седиште Мионица 

Шифра делатности 80210 

Упис у регистар 5-245-00 

Телефон/фах 014/3422 120 

Телефон директора 014/3422 139 

Мејл srednjaskolamionica@gmail.com 

Сајт www.srednjaskolamionica.edu.rs 

Укупна површина школе 1.376 м² 

Број ученика 118 

Број запослених 35 

Број смена у школи 1 - Прва 

Језик на коме се изводи настава Српски језик 

Страни језици Енглески, француски 

Подручје рада школе  Економија, право и администрација; Tрговина, 

угоститељство и туризам 

Верификовани профили Кувар,конобар,трговац,туристички 

техничар,економски техничар,финансијски 

техничар 

Име и презиме директора школе Катарина Чарапић 

  

mailto:srednjaskolamionica@gmail.com
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2. Законске основе рада школе 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања и Закон  о изменама и допунама закона о 

основама система oбразовања и васпитања  („Службени гласник РС“, број  62/03, 64/03, 

58/04, 62/04, 79/05, 101/05, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15 и 62/ 16 – 

одлука УС ). 

2.  Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/13) 

3.   Статут Средње школе „Мионица“, 

4.  Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама („Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 6/90, 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 

2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 5/01, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 

5/10, 8/10, 11/13.), 

5.  Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе („Службени 

гласник – Просветни гласник РС“ број 6/03, 23/04, 9/05, 11/ 16), 

6.   Правилник п наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању за област трговина, угоститељство и 

туризам Пр. гл. бр.10/12; 

7. Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација - 

област економија ("Просветни гласник", бр. 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11/13, 14/13) 

8.   Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје 

рада економија, право и администрација,  

9.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада трговина, 

угоститељство и туризам 
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10.  Правилник о педагошкој норми свих облика образовно – васпитног рада наставника и стручних 

сарадника у средњој школи  („Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 1/92,23/97, 2/2000),  

11. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави 

односно помоћних наставника („Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 5/91, 1/92, 21/93, 

3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08,11/08, 5/11, 8/11, 09/13) 

12.  Правилник о измени правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке 

предмете у стручним и уметничким школама - екскурзија (''Просветни гласник РС'' број 1/09) ; 

13. Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам – 

туристички техничар ("Просветни гласник", бр. 8/14) 

 

13.  Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа зa 2016/ 2017.годину  

14. Годишњи извештај о реализацији програма рада школе 

15.Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу („Сл. гласник 

РС“ бр.37/2015 

                      3.  Реч директора 

Током ове школске године приоритетни задаци којима je школа била окренута и према којима је 

усмерила највећи део својих активности,наставног особља,стручних тела и управних органа били су 

: 

• Потпуна реализација наставно-образовних и васпитних задатака који проистичу из 

програмских садржаја наставног плана и програма за средње стручне школе. 

• Реализација васпитних задатака које су саставни део програмских садржаја, јер васпитањем се 

остварује припрема за живот. 

• Обезбеђивање стручне заступљености наставе из свих наставних области у предметној 

настави, уз примену иновација у раду,  

• Током школске године вршена су интерна истраживања о узроцима изостајања са часова. У 

склопу ових задатака и истраживања посвећена је пажња предавањима из области 

алкохолизма, наркоманије, здравих стилова живота. 

• Нарочиту пажњу посвећена је реализацији практичне наставе која се одвијала према посебно 

утврђеним плановима. 

• Извршена су истраживања чији резултати су указали на потребу увођења нових образовних 

профила.  
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• Од самог почетка школске године рађено је на истраживању интересовања и професионалне 

оријентације ученика седмих и осмих разреда основних школа са територије општине 

Мионица. 

• Активно смо сарађивали са основним и средњим школама из нашег окружења са циљем да се 

школа афирмише ,а ученици упознају са свим битним елементима за њихово даље школовање. 

• Посебна пажња је посвећена  стручном усавршавању наставника. 

• Обука наставника за рад са савременим наставним средствима и примену информационе 

технологије у настави. 

• Организовање сарадње са локалним невладиним организацијама. 

• Организовање одлазака у позоришта, музеје, сајмове и остале манифестације од културног и 

практичног значаја. 

• Стварање безбедне атмосфере у школи и пријатне атмосфере за рад 

• Неговање добрих међуљудских односа међу наставницима и ученицима. 

• Ревизија и унапређење школског развојног плана. 

 

3.1. Краћи осврт на позицију, прошлост и садашњост школе 
 

 Општина Мионица се налази у северозападном делу Србије, а простире се од огранака Маљена 

и Сувобора ка северу до десне стране Колубаре, 80 км јужно од Београда.Према последњем попису 

из 2002.године у 36 насељених места на територији општине живи 16785 становника, а у 

општинском седишту  у Мионици око 3000. 

 Образовање на подручју општине Мионица има дубоке корене.Као најстаријe школе помињу 

се 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 школе у Крчмару,Доњој Топлици,Рајковићу,Горњој Топлици и Ђурђевцу. 

 Данас на подручју општине Мионица функционишу две основне школе  ОШ 

„Милан Ракић„Мионица и ОШ„Војвода Живојин Мишић“  Рајковић. 

 Покушаји да се после више од две деценије поново покрене иницијатива за отварање средње 

школе у Мионици трају више година. Разлози за отварање средње школе су вишеструки, а већина их 

је у складу са 32. чланом Закона о основама система образовања и васпитања. 

1.Општина Мионица са својих 36 насељених места углавном припада брдско-планинском подручју 

где се скоро 70% становништва бави пољопривредном делатношћу. 
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2. Мионица спада у групу недовољно развијених општина, четврту по реду групу општина по 

неразвијености. 

3.Општина жели да,пре свега ученицима својих основних школа,обезбеди доступност и једнаке 

услове за постизање средњешколског образовања и васпитања. 

4. Саобраћајна комуникација насељених места са општинским центром је добра,што се не би могло 

рећи за везе са местима где већ постоје средњешколски центри –Ваљево,Љиг,Лајковац. 

5.Мионица је једина општина на поручју Школске управе Ваљево која није имала средњу школу, а у 

месту постоји објекат површине 1614 м корисног школског простора који је грађен 80-их година и 

испуњава све услове за обављање делатности. 

6. Убрзан развој општине у последњих десетак година на плану туризма и услуга такође један је од 

мотива да се у Мионици отвори мешовити тип средње школе са образовним профилима тровац, 

конобар, кувар, посластичар, туристички техничар. 

 После шест година рада средње школе и уписане седме генерације ученика, може се рећи: потпуно 

су оправдани сви напори уложени у постављање темеља средњешколском образовању у Мионици. 

Капацитети су пуни, интересовање ученика и њихових родитеља све веће, стандарди којим тежимо 

високи. 

4. Материјални  и  кадровски  ресурси  школе   

 

4.1. Материјално технички услови   

 

4.1.1. Школски простор и опрема 

 

 Објекат школске зграде наменски је грађен осамдесетих година за школу усмереног 

образовања у Мионици. Шематски приказ приземља и спрата са пописом просторија налазе се у 

прилогу програма. 

 Током августа месеца 2011. године спрат школе је у потпуности адаптиран за почетак рада. 

Замењени су прозори,офарбана столарија, радијатори,замењени подови, окречено.Двориште је 

ограђено и осветљено. У августу месецу 2012. извршено је кречење две учионице и кречење и 

преуређење канцеларије предвиђене за педагога школе.   

 Набављена је и неопходна опрема за почетак рада, тј. клупе, столице, катедре и други инвентар 

школе. 
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Током трајања школске 2013. урађена је нова грејна и хидрантска мрежа.  

У току 2014. године реновирани су кабинети куварства и услуживања.  

У току 2015. године реновирана су улазна врата школе, отворен је малопродајни објекат у 

оквиру школе, купљена пратећа опрема и уграђена су два клима уређаја у директорску, секретарско 

– рачуноводствену канцеларију и просторију продавнице. 

У току 2016. године опремљена је кухиња за извођење практичне наставе: 

-Замењене керамичке плочице 

-Промењена електрична инсталација 

-Набављени су неопходни апарати за кухињу: шпорет, пица – пећ са постољем, замрзивач, 

машина за тесто 

-Урађена је вентилација у кухињи 

-Набављен тостер за школску продавницу 

-Направљен у учионици  пулт за рецепцију у циљу  извођења практичне наставе за ученике 

образовног профила  туристички техничар 

 Школа располаже са: 

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 

Канцеларија за педагога – 1 

Амфитеатар – 1  

Ходници – 1 

Санитарни чвор –6/14 

  



 
 

10 
 

                           4.1.2. Наставна средства 

 

 Све учионице, а укупно их је  осам, потпуно су функционалне, опремљене  

клупама,столицама,таблом и катедром. Два  рачунарска кабинета опремљена су најсавременијом 

опремом. Први је формиран током 2009.године,захваљујући средствима локалне самоуправе, а други 

2010. године, захваљујући донацији Европске уније, која је донирала 18 

рачунара,сервер,пројектор,штампач, фотокопир апарат. 

Рачунари у овој учионици су умрежени у јединствену школску мрежу.  Школа је корисник АДСЛ 

интернета, чије је увођење резултат Уговора између Министарства просвете и Телекома.  

Школа поседује два фото апарата за сликање свих важних догађаја, као и три лап топа која служе за 

потребе наставе. 

Уговорима о донацији школа је добила од „Теленор“-а  д.о.о. рачунарску опрему која се састоји од 

10 рачунара марке Lenovo 80G001MRYA, са мишем за сваки рачунар (укупне вредности 326.400 

РСД са ПДВ-ом), 3 пројектора Sony VPL-DX122 са плафонским носачима N/A SKY201 (156.600 РСД 

са ПДВ-ом) и 5 рутера Huawei B 681 са бесплатним протоком Интернет саобраћаја и приступ 

Интернету преко рутера у периоду од две године од дана предаје рачунарске опреме. 

 Кабинети куварства и услуживања опремљени су неопходном опремом. Велики део опреме и 

ситног инвентара је набављен, али у будућности планирамо још неке измене и набавке. 

 Школа поседује мини-бус за превоз ученика путника. 

 Наставна средства неопходна за нормално функционисање наставе обезбеђују се у складу са 

Правилником о ближим условима у погледу простора,опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле 3. и 4. 

степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада трговина,туризам и угоститељство , 

економија,право и администрација) Просветни гласник, бр 9/91 и 2/98). 
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Савремена наставна средства: 

 

Наставна средства Количина  

Компјутери 35 

лап – топ 13 

Штампач 7 

видео-пројектор 5 

пројекционо платно 2 

фотокопир апарат 1 

Телевизор 1 

Фотоапарат 3 

Камера 1 

Скенер 1 

Клима уређај 5 

 

4.1.3. Објекти за образовно - васпитни рад ван школске зграде 

  

За практичну наставу ван школског објекта користи се  угоститељски објекат у Бањи Врујци који је 

од септембра 2014. дат средњој школи на управљање од стране општине Мионица.  

                       4.2. Кадровски ресурси школе 

 

                      4.2.1. Руководство школе 

На руководећем месту ради директор школе Катарина Чарапић са 20 година радног стажа, 

положеним стручним испитом, професор српског језика и књижевности  по професији. 

Послове стручног сарадника педагога обавља мастер педагог са 50% радног ангажовања. 
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Послове секретара обавља дипломирани правник са 50 % радног времена. 

    4.2.2. Наставно особље 

 

У табели дајемо приказ ангажованих радника- наставника са утврђеним бројем часова и стручном 

спремом: 

 

Јевремовић Слађана професор српског језика и 

књижевности 

19 часова, 100% 

Николић Ива професор шпанског језика 14 часова, 78% 

Алексић Ратко професор француског језика 10 часова, 50% 

Павловић Милош/ 

Марковић Александар 

дипломирани саобраћајни инжењер 17 часова, 94% 

 

Ђурић Дејан дипломирани инжењер пословне 

информатике 

8 часова, 40% 

Бојичић Верољуб дипломирани историчар 6 часова, 30% 

Јагодић Александра дипломирани биолог 5 часова, 25% 

Петровић Јелисавета/ 

Петровић Драгана 

дипломирани инжењер  технологије 6 часова, 30% 

Максимовић Марија 

 

дипломирани економиста 

 

14 часова, блок, 

100% 

Павловић Александар струковни менаџер гастрономије 22 часа, 110% 

Обрадовић Денис дипломирани економиста 19 часова, 100% 

Радосављевић Драган кувар специјалиста  Практична 

настава, 22 часа, 

100% 

Андрић Радован вероучитељ 6 часова, 30% 

Вуловић Иван/ 

Терзић Ивана 

дипломирани економиста 18 часова, 91%/ 

19 часова, 100% 

Шеврт Славиша дипломирани политиколог 2 часа, 10% 

Лазаревић Светлана дипломирани географ 5 часова, 25% 

Андрић Биљана дипломирани географ 2 часа, 10% 

Софронић Ђорђе професор физичког васпитања 14 часова, 70% 
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Ђокић Марија  наставник ликовне културе 3 часа, 15% 

Гођевац Милена дипломирани професор хемије 3 часа, 15% 

Костић Ивана дипломирани педагог 4 часа, 20 % 

Ракић  Биљана дипломирани правник 4 часова, 20% 

Пешовић Небојша струковни менаџер гастрономије 24 часа, 120% 

Стојановић Милутин конобар специјалиста 20 часова, 90% 

Текић Бојана дипломирани економиста   20 часова, 100%  

Јаковљевић Немања/ 

Томашевић Ивана 

дипломирани економиста 

 

6 часова, блок 

50% 

 

                          4.2.3. Ненаставно особље 

Министарство просвете /одељење у Ваљеву/ дало је сагласност за наненаставно особље према 

следећој табели: 

1. Секретар, 50% радног времена 

2. Обрачунски радник, 50% од пуног  радног времена 

3. Помоћно особље 1,50  

4. Домар  50 % од пуног радног времена 

5. Педагог 50% од пуног радног времена 

6. Библиотекар 50% од пуног радног времена 

Према Правилнику о цени услуга у средњој школи, школа има право и на: 

- Помоћни радник - 100% радног времена 

Чека се одобрење ових радних места. 

5. Ученици 

5.1. Бројно стање по одељењима  и профилима 

 

 

Први разред 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, угоститељство и 

туризам 

Туристички 

техничар 

1 21 

Трговина, угоститељство и 

туризам 

Конобар  1 6 

Кувар  13 
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Други разред 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија, право и 

администрација 

Финансијски 

техничар 

1 13 

Трговина, угоститељство и 

туризам 

Конобар 1 5 

Кувар  11 

 

 

Трећи разред 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, угоститељство и 

туризам 

Туристички 

техничар 

1 13 

Трговина, угоститељство и 

туризам 

Конобар  1 4 

Кувар  9 

Посластичар  5 

 

 

Четврти 

разред 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија, право и 

администрација 

Економски 

техничар 

1 18 

Одељење 
Образовни 

профил 

Број 

уписаних 

ученика на 

почетку 

школске 

године 

Број 

ученика 

који су се 

исписали 

у току 

школске 

године 

Број 

ученика 

који су се 

уписали у 

току 

школске 

године 

Број 

ученика 

на крају 

другог 

полугоди

шта 

Број 

ученик

а из 

осетљи

вих 

друшт

вених 

група 

Број 

учен

ика 

са 

смет

њам

а у 

разв

оју 

I1 Туристички  

техничар 

23 2 - 21 - - 

I2 Кувар/коноб

ар 

18 1 2 19 - 1 

II1 Финансијски   

техничар 

13 - - 13 - - 

II2 Кувар/коноб

ар/ 

16 - - 16 2 - 
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Структура ученика Средње школе ''Мионица'' у школској 2016/2017. години 

посластичар 

III1 Туристички  

техничар 

14 1 - 13 - - 

III2 Кувар/коноб

ар/ 

посластичар 

19 1 - 18 - - 

IV1 Економски 

техничар 

18 - - 18 - - 

Укупно 121 4 -  118 2 1 
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5.2. Успех ученика по одељењима 
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5.3. Успех ученика по профилима 
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5.4. Резултати ученика на завршном испиту 2016/ 2017. године 

 

Редни број Рачуноводство 

Српски 

језик 

Изборни 

предмет 

Просечна 

оцена 

Оцена 

успеха 

1 3 3 2 2,67 Добар 

2 3 2 2 2,33 Довољан 

3 3 4 3 3,33 Добар 

4 3 4 4 3,67 Врло добар 

5 4 3 3 3,33 Добар 

6 5 4 3 4 Врло добар 

7 5 5 5 5 Одличан  

8 5 3 4 4 Врло добар 

9 5 5 5 5 Одличан  

10 2 2 2 2 Довољан 

11 3 4 4 3,67 Врло добар 

12 4 3 2 3 Добар 

13 3 2 5 3,33 Добар 

14 2 2 3 2,33 Довољан 

15 4 2 4 3,33 Добар 

16 3 3 2 2,67 Добар 

17 3 3 2 2,67 Добар 

18 2 2 2 2 Довољан 

 

 одличан 

врло 

добар добар довољан недовољан 

 

2 4 8 4 0 

 

Табела 1. Оцене ученика IV1 на завршном испиту по предметима и оцене успеха 2017. године. 
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График 1. Успех ученика IV1 матурском испиту 2017. године 

 

 

 

2016/2017 
одлича

н 

врло 

добар 

доба

р 

довоља

н 

недовоља

н 

Просечн

а оцена 

обавезн

и 

предмет

и 

рачуноводство 4 3 7 4 0 3,39 

српски језик 2 4 6 6 0 3,11 

изборни 

предмет 

маркетинг 2 2 4 6 0 3,00 

монетарна економија и  

банкарство 
0 2 0 1 0 3,33 

статистика 1 0 0 0 0 5,00 

  укупно изборни предмети 3 4 4 7 0 3,17 

Табела 2. Успех ученика IV1 на завршном испиту по предметима 2017. године 

13%

26%

53%

8%

Успех ученика одељења IV1 на матурском 
испиту 2017.године

одличан врло добар добар довољан
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График 2. Успех ученика IV1 из свих предмета на завршном испиту 2017. године 

 

 

 

График 3. Успех ученика IV1 на завршном испиту из изборних предмета
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2016/2017 одличан 
врло 

добар 
добар довољан недовољан 

Просечна 

оцена 

кувар 6 3 0 0 0 4,6 

конобар 0 0 3 1 0 2,75 

посластичар 3 2 0 0 0 4,6 

Табела 3. Успех ученика III2 на завршном испиту 2016/17. године 

 

 

График 4. Успех ученика III2 на завршном испиту 2016/2017 године 
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График 4а. Успех ученика III2 на завршном испиту 2016/17. године –кувари 

 

График 4б. Успех ученика III2 на завршном испиту 2016/17. године –конобари 

 

 

 

 

 

График 4в. Успех ученика III2 на завршном испиту 2016/17. године -посластичари 
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6. Организација образовно – васпитног рада у школској 2016/ 2017. 

години 

6.1. Општа организација 

 

Настава је јединствен васпитно-образовни процес и као таква заузима централно место у 

целокупној делатности школе. 

Редовна настава се обавља у једној смени, у петодневној радној недељи и заступљена је из свих 

предмета. Са редовном наставом почело се 1. 9. 2016. Истог дана ученицима је издиктиран 

распоред часова који је усвојен на Наставничком већу. 

 

А) Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета 

Табеларни преглед часова по предметима 

Први разред – образовни профил Туристички  техничар  I - 1 

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 99 

Енглески језик 2 66 

Француски језик  3 99 

Физичко васпитање 2 66 

Историја   2 66 

Физика  1 33 

Биологија  2 66 

Географија  1 33 

Хемија  2 66 

Математика 2 66 
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Рачунарство и информатика 2 66 

Основи туризма и 

угоститељства 

2 66 

Основи економије 2 66 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - вежбе 

4 132 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - блок 

 90 

Професионална пракса  30 

Верска настава 1 33 

 

 

Табеларни преглед часова по предметима 

Први разред – образовни профили Кувар/ Конобар  I - 2 

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 102 

Енглески језик 2 68 

Француски језика 2. страни 

језик ( смер конобар ) 

2 68 

Физичко васпитање 2 68 

Математика  2 68 

Рачунарство и информатика 2  68 

Хемија 1 34 

Географија 1 34 
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Здравствена култура 2 68 

Основе туризма и 

угоститељства 

2 68 

Куварство ( смер кувар ) - 

вежбе 

12  408 

Исхрана ( смер кувар ) 2 68 

Услуживање ( смер конобар ) 

– вежбе 

6 204 

Услуживање ( смер конобар ) 

– практична настава 

6 204 

Верска настава 1 34 

 

 

Табеларни преглед часова по предметима 

Други разред – образовни профил Финансијски  техничар  II - 1  

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 108 

Енглески језик 3 108 

Историја 2 72 

Физичко и здравствено 

васпитање 

2 72 

Математика  3 108 

Основи економије  2 72 

Пословна економија  2 72 
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Рачуноводство  1 36 

Савремена пословна 

кореспонденција  

1 36 

Савремена пословна 

кореспонденција - вежбе 

2 72 

Основи финансија  3 108 

Економска географија 2 72 

Финансијско пословање 1 36 

Финансијско пословање - 

вежбе 

1 36 

Верска настава 1 32 

 

Табеларни преглед часова по предметима 

Други разред – образовни профили Кувар/ Конобар    II - 2 

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 2 64 

Енглески језик 2 64 

Француски језик ( смер 

конобар ) 

2 64 

Физичко васпитање 2 64 

Математика  2 64 

Екологија  и заштита животне 

средине 

1 32 
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Пословна информатика  2 64 

Економика  туристичких и 

угоститељских  предузећа 

1 32 

Туристичка географија 1 32 

Професионална пракса  60 

Куварство ( смер кувар ) – 

вежбе 

12 384 

Куварство ( смер кувар ) – 

практична настава 

6 192 

Куварство ( смер кувар ) – 

блок 

 90 

Исхрана ( смер конобар ) 2 64 

Основе куварства ( смер 

конобар ) 

2 64 

Услуживање  ( смер конобар ) 

- вежбе 

6 192 

Услуживање  ( смер конобар ) 

– практична настава 

6 192 

Услуживање  ( смер конобар ) 

– блок 

 90 

 Верска настава 1 32 

 

 

Табеларни преглед часова по предметима 

Трећи разред – образовни профил Туристички  техничар III – 1 
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Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 93 

 Енглески језик 2 62 

Француски језик 3 93 

Физичко  васпитање 2 62 

Математика 2 62 

Туристичка географија  2 62 

Психологија у туризму 2 62 

Финансијско пословање 2 62 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

2 62 

Историја уметности  3 93 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање – вежбе 

4 124 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање – блок 

 120 

Пословна кореспонденција 

– вежбе 

2 62 

Професионална пракса  60 

Верска настава 1 31 

 

Табеларни преглед часова по предметима 

Трећи разред – образовни профили Кувар/ Конобар/ Посластичар  III - 2 
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предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 2 60 

Француски језик ( смер 

конобар ) 

2 60 

Физичко васпитање  2 60 

Математика  1 30 

Историја  2 60 

Социологија са правима 

грађана 

1 30 

Основе услуживања ( смер 

кувар ) 

1 30 

Куварство ( смер кувар ) - 

вежбе 

10 300 

Куварство ( смер кувар ) – 

практична настава 

6 180 

Куварство ( смер кувар ) - блок  120 

Националне кухиње ( смер 

кувар ) - вежбе 

2 60 

Предузетништво ( смер кувар ) 

- вежбе 

2 60 

Свечани пријеми ( смер 

конобар ) - вежбе 

3 90 

Свечани пријеми ( смер 

конобар ) - блок 

 30 

Услуживање ( смер конобар ) - 

вежбе 

5 150 
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Услуживање ( смер конобар ) – 

практична настава 

6 180 

Услуживање ( смер конобар ) – 

блок 

 90 

Психологија у туризму и 

угоститељству ( смер конобар )  

2 60 

Основе посластичарства ( смер 

конобар ) 

1 30 

Предузетништво ( смер 

конобар ) - вежбе 

2 60 

Посластичарство ( смер 

посластичар ) - вежбе 

10 300 

Посластичарство ( смер 

посластичар ) – практична 

настава 

6 180 

Посластичарство ( смер 

посластичар ) - блок 

 120 

Основе услуживања ( смер 

посластичар ) - вежбе 

1 30 

Националне посластице ( смер 

посластичар ) - вежбе 

2 60 

Предузетништво ( смер 

посластичар ) - вежбе 

2 60 

Верска настава  1 30 

 

Табеларни преглед часова по предметима 

Четврти разред – образовни профил Економски техничар  IV - 1 
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Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 99 

Енглески језик 3 99 

Физичко и здравствено 

васпитање 

2 66 

Математика 3 99 

Основи економије 2 66 

Пословна економија 2 66 

Рачуноводство 2 66 

Рачуноводство - вежбе 2 66 

Рачуноводство - блок  30 

Статистика  2 66 

Уставно и привредно право 2 66 

Монетарна економија и 

банкарство 

2 66 

Маркетинг  2 66 

Пословна информатика - 

вежбе 

2 66 

Веронаука / Грађанско 1 33 
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6.2. Подела предмета на наставнике за школску 2016/2017. годину 

 

Име и презиме Одељења број часова Предмет 

Јевремовић Слађана I1, I2, II1, II2, III1, III2, 

IV1 

19 Српски језик 

Николић Ива I1, I2, II1, II2, III1, IV1 14 Енглески језик 

Алексић Ратко  I2, I2, III1, III2 10 Француски језик 

Ракић Биљана  IV1 2 Уставно и привредно 

право 

Павловић Милош/ 

Марковић Александар 

I1, I2, II1, II2, III1, III2, 

IV1 

17 Математика 

Физика  

Ђурић Дејан I1, I2, II2, IV1 8 Информатика  

Бојичић Верољуб I1, II1, III2 6 Историја 

Јагодић Александра I1, I2, II2,  5  Екологија, 

Здравствена култура 

Петровић Јелисавета / 

Петровић Драгана 

I2, II2, III2,  6 Исхрана, Националне 

кухиње 

Максимовић Марија I1, II1, II2, IV1 14 Рачуноводство, 

Економика и 

организација 

туристичких 

предузећа, Основи 

финансија, 

Финансијско 

пословање, 

Агенцијско и 

хотелијерско 
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пословање 

Костић Ивана III1, III2 4 Психологија у 

угоститељству и 

туризму 

Павловић Александар I2, III2 22 Куварство 

Небојша Пешовић II2, III2 25 Посластичарство, 

Куварство, Основи 

посластичарства, 

Националне 

посластице 

Обрадовић Денис I2, II2, III2 19 Услуживање, Основе 

куварства, Основе 

посластичарства 

Андрић Радован I1, I2, II1, II2, III1, III2, 

IV1 

6 Веронаука  

Вуловић Иван /  

Терзић Ивана 

 II1, III1, III2, IV1 18/ 19 Савремена пословна 

коресподенција, 

Рачуноводство, 

Пословна 

економија,Статистика, 

Основи економије  

Јаковљевић Немања / 

Томашевић Ивана 

 

III1 6 Посебни облици 

туризма, Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Славиша Шеврт  III2, IV1 2 Социологија са 

правима грађана, 

Грађанско васпитање 

Лазаревић Светлана I1, I2, II1, II2, III1 5 Географија, 

Туристичка 

географија, Економска 
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географија 

Софронић Ђорђе I1, I2, II1, II2, III1, III2, 

IV1 

14 Физичко васпитање 

Гођевац Милена I1, I2 3 Хемија 

Текић Бојана I1, I2, II1, III1, IV1 20 Финансијско 

пословање, Монетарна 

економија и 

банкарство, Основи 

економије, Основи 

туризма и 

угоститељства, 

Маркетинг, Пословна 

економија 

Драган Радосављевић I2, II2, III2  Практична настава 

Милутин Стојановић I2, II2, III2  Практична настава 

 

6.3. Распоред блок и практичне наставе у  школској  2016/2017. године 

 

Октобар 2016. године 

I/2         3.10.2016 – 7.10.2016. 

II/2        10.10.2016 – 14.10.2016. 

III/2 24.10.2016 – 28.10.2016. 

 

 

 

Новембар 2016. године: 

 

II/2 21.11.2016 – 25.11.2016. 
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Децембар 2016. године: 

 

I/1         26.12.2016 – 30.12.2016. 

III/1      19.12.2016 – 23.12.2016. 

III/2 12.12.2015 – 16.12.2016. 

 

Фебруар  2017. године: 

 

I/1        20.02.2017 – 24.02.2017. 

III/1     20.02.2017 – 24.02.2017. 

 

Март  2017. године 

I/2        06.03.2017 – 10.03.2017. 

II/2       15.03.2017 – 19.03.2017. 

IV/1     20.03.2017 – 24.03.2017. 

 

Април  2017. године 

 

III/1      24.04.2017 – 28.04.2017. 

III/2      24.04.2017 – 28.04.2017. 

 

Мај  2017. године 

 

II/1       15.05.2017 – 19.05.2017. 

III/2      08.05.2017 – 12.05.2017. 

 

 

 

Јун  2017. године 

 

III/1     14.06.2017 – 16.06.2017. 

III/1     19.06.2017 – 20.06.2017. 
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6.4. Распоред извођења практичне наставе за у школској 2016/2017. години  

 

 

Обавезе наставника практичне наставе: 

- Да прати остваривање и реализацију практичне наставе у складу са наставним планом и 

програмом 

- Да у дневнику рада евидентира присуство ученика и оцењује њихов рад 

- Да води рачуна о важности санитарних књижица и обавештава директора школе о потреби 

организовања санитарних прегледа          

     

 Одељење Задужени 

наставник 

Место 

извођења 

праксе у школи 

Место 

извођења 

праксе ван 

школе 

Задужени 

наставник за 

обилазак 

ученика на 

пракси 

ПОНЕДЕЉАK I2  

(конобари) 

Милутин 

Стојановић 

Школски 

кабинет 

услуживања, 

школска 

продавница 

Кафе Кнез 

Хотел 

Врујци 

Милутин 

Стојановић 

СРЕДА II2( кувари 

и  

конобари) 

Драган 

Радосављевић 

Милутин 

Стојановић 

Школски 

кабинети 

куварства и 

услуживања, 

школска 

продавница 

Кафе Кнез 

Хотел 

Врујци 

Драган 

Радосављевић 

Милутин 

Стојановић 

ПЕТАК III2  

(кувари и 

конобари ) 

Драган 

Радосављевић 

Милутин 

Стојановић 

Школски 

кабинети 

куварства и 

услуживања, 

школска 

продавница 

Кафе Кнез 

Хотел 

Врујци 

Драган 

Радосављевић 

Милутин 

Стојановић 
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6.5.  Динамика образовно-васпитног рада у школској 2016/2017. години 

 

6.5.1. Ритам радног дана 

 

Просторне могућности у школи дозвољавају да се наставни процес одвија у једној смени. Настава 

почиње у 7.45 часова, а завршава се у 13.50 часова. Велики одмор је између другог и трећег часа и 

траје 25 минута. 

 

1. Час 07:45 – 08:30 

2. Час 08:35 – 09:20 

3. Час 09:45 – 10:30 

4. Час 10:35 – 11:20 

5. Час 11:25 – 12:10 

6. Час 12:15 – 13:00 

7. Час 13:05 – 13:50 
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6.5.2. Распоред дежурства 

 

Дежурство у школи је радна обавеза наставног особља која улази у радно време наставног особља. 

Дежурство наставника траје од 7.20  до 14.00 часова.  

 

СПИСАК ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

1. Ђорђе Софронић  

2. Денис Обрадовић  

1. 3. Слађана Јевремовић 

1.Ратко Алексић 

2.Александра 

Јагодић 

1. 3.Дејан Ђурић 

1.Бојана Текић 

2.Милутин 

Стојановић 

1. 3.Радован Андрић 

1. 1. Ива Николић 

2.Милош Павловић/ 

Александар Марковић 

3. Александар Павловић 

 

2.  

1. 1. Небојша 

Пешовић 

2. 2. Ивана 

Терзић 

3. 3. Марија 

Максимовић 

 

4.  

 

Обавезе дежурних наставника: 

Два дежурна наставника сваки дан почињу дежурство у 7.20 часова. 

Сва три дежурна наставника дежурају на малим одморима и великом одмору распоређени у 

ходницима и дворишту школе. 

Два дежурна наставника завршавају дежурство од 12.00 до 14.00 часова. 
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6.6. Календар за школску 2016/2017. годину 
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6.7. Календар значајних активности за  школску 2016/2017. годину 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

• Почетак наставе у новој школској години 1. септембра 

• Школског одбор 

• 14. 09.2017. Наставничко веће (разматрањегодишњег Извештаја рада школе и Извештаја 

директора за школску 2015/2016. год. и разматрање Годишњег плана рада за школску 

2016/2017. годину, 

• Састанци стручних Тимова ( за развојно планирање, за самовредновање, за заштиту од насиља, 

за подршку ученицима...) 

• Састанци одељењских већа (планови рада већа, планови рада наставника, одељењских 

старешина, планирање писмених задатака, израда распореда допунске и додатне наставе ) 

• Конституисање Ученичког парламента 

• Родитељски састанци  (I  - IV) 

• Школског одбор 

• Савета родитеља 

   ОКТОБАР 

 

• Активности у оквиру ''Дечје недељ'' ( одржан турнир у фудбалу , завршна такмичења у турниру 

у фудбалу, одржан квиз знања  у организацији Ученичког парламента ) 

• 10. – 14.10. 2016. Блок настава ученика II2 

• Наставничког веће 

• Школски одбор 

• Одељенског веће   

• 24. - 28. 10. 2016. Блок настава одељења III2 

• Посета ученика и наставника српског језика Сајму књига у Београду 

• Рад школских секција 

• Рад на изради пројеката 
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     НОВЕМБАР 

 

• Одељенско веће 

• Наставничко веће (завршетак I класификационог периода и разматрање постигнутог успеха ) 

• Стручно усавршавање наставника по распореду утврђеним планом стручног усаврашавања 

• Блок настава ученика II2 

• Школски одбор 

• Посета Музеју Војводи Мишићу у Струганику и Музеју камена у Паштрићу ,у оквиру блок 

наставе, одељење I1 

• 25. 11.2016. Презентација на тему „Еко туризам и наслеђе“ у амфитеатру школе, предавач 

Предраг Пеца Петровић 

• 30. 11.2016. Трибина на тему „Вршњачко насиље“ у амфитеатру школе 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

• Наставничко веће  

• Презентација наше школе у ОШ“Милан Ракић“ у Горњој Топлици и у ОШ ''Милан Ракић'' у 

Мионици, у ОШ ''Милан Ракић'' у Брежђу, у ОШ ''Милан Ракић'' у Рајковићу 

• 2.11.2016. Посета Бањи Врујци у оквиру блок наставе, одељење I1 и III1 

• 7. 12.2016.  Посета Рибничкој пећини, Храму Апостола Петра и Павла у Рибници, Рибничкој 

коли и Ткачком двору – Загорка Станојевић, у оквиру блок наставе, одељење I1 и III1 

• Блок настава одељења III2 и III1 

• Предавање Црвеног крста на тему „ Сида и болести зависности“ у амфитеатру школе 

• Професионална оријентација - Представници Факултета здравствених, правних и пословних 

студија, Универзитет Сингидунум одржали су презентацију у амфитеатру школе 

ЈАНУАР 

• Oд 9 – 13. 01. 2017. године због снежних падавина школа није радила. Надокнада часова ће се 

извршити према утврђеном плану надокнадe 

• 27. 01.2017. Завршетак  наставе у првом полугодишту 

• 27. 01.2017. Школска слава Свети Сава  

• Одељенско веће 

• 31. 01.2017.Наставничко веће  ( анализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта ) 

• Родитељски састанци  
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ФЕБРУАР 

• Почетак наставе у  другом полугодишту 13.02.2017. године 

• Блок настава ученика III1 

• Организовање посете Сајму туризма  

• Стручно усавршавање наставника по распореду утврђеним планом стручног усаврашавања 

• Планирање писмених задатака за друго полугодиште 

• Припрема за такмичења 

 

 

МАРТ 

• Наставничко веће 

• Школског одбор 

• Професионална оријентација - Презентација ВИПОС – а у амфитеатру школе за завршне 

разреде 

• Савет родитеља 

• Одељенског веће 

• Блок настава ученика II2 и ученика IV1 

• 22.03.2017.  Презентација „Дани вода“ у амфитеатру школе, наставници: Милена Гођевац и 

Радован Андрић 

• Одељенско веће 

• Матурски испит припреме (бирање области) 

• Припрема за такмичења 

 

 

 

АПРИЛ 

 

• Наставничко веће 

• 4.04.2017.  Посета ученика I1 и III1 Рибничкој пећини у оквиру блок наставе 

• Промоција наше школе у ОШ у Дивцима, у ОШ ''Милан Ракић''  у Доњој и Горњој Топлици 

• Школског одбора 

• Одржано Окружно такмичење у фудбалу у Ваљеву 

• Одељенско веће 

• Наставничко веће  (анализа успеха на крају III класификационог периода ) 
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• Родитељски састанци 

• Школског одбора 

• 24. 04.2017. Предавање професора са ВИПОС – а на тему „Организација догађаја“, блок 

настава за ученике III1 

• Блок настава одељења III2 

• 28. 04 –3.05.2017.  Пролећни распуст 

 

МАЈ 

• 9. 05.2017. Предавање МУП – а о безбедности у саобраћају у амфитеатру школе 

• 11.05.2017.  „Дан отворених врата“ у нашој школи, посета ученика осмих разреда из 

Рајковића, Брежђа, Доње и Горње Топлице, Мионице 

• 12.05.2017.  Одржан крос РТС-а 

• Блок настава ученика I1, II1 и III2 

• Професионална оријентација - Предавање представника Националне службе за 

запошљавање у амфитеатру школе за ученике 

• Наставничко веће 

• 24.05. 2017.  Прослава Дана школе 

• Завршетак наставе за ученике III1, III2 и  IV1 

• Школски одбор 

• Турнир у одбојци 

• Матурски испит – утврђивање изборног предмета 

 

 

 

ЈУН 

 

• Блок настава ученика III1 

• 2. 06.2017.  Седница Наставничког већа 

• 2.06.2017. Матурско вече у хотелу „Врујци“ 

• 5.06.2017. Одржан матурски испит из Српског језика и књижевности(писмени) и завршни 

испити из Куварства, Услуживања и Посластичарства(теоријски део) 

• 5. – 7. 06.2017.  Блок настава ученика III1 
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• 6. 06.2017. Одржани матурски испити из Монетарне економије и банкарства, Маркетинга, 

Статистике и практични део завршног испита из Куварства, Услуживања и 

Посластичарства  

• 6. 06.2017. Последњи наставни дан у години за ученике II2 

• 7. 06.2017. Последњи наставни дан у години за ученике I1 

• 8. 06.2017. Одржан матурски испит из Рачуноводства(писмени део) 

• 13. 06.2017. Последњи наставни дан у години за ученике I2 

• 20. 06.2017. Последњи наставни дан у години за ученике II1 

 

ЈУЛ 

• Пријем докумената за упис у први разред 

• Формирање одељења првог разреда 

• Писање  извештаја о раду  

• Припреме за наредну школску годину  

• Организација учешћа на општинској манифестацији Мишићеви дани 

• Организација наградног летовања за ученике са свим петицама 

 

 

АВГУСТ 

 

 

• Седница Наставничког већа 

• Разредни, поправни и матурски испит 

• Одељењска већа 

• Наставничко веће 

• Одређивање одељењских старешина, руководилаца стручних већа 

• Организација учешћа на Сабору народног стваралаштва ''Врујачки извори'' 
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6.8. Допунска и додатна настава  

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

ДОДАТНА 

НАСТАВА 

БРОЈ ЧАСОВА БРОЈ 

УЧЕНИКА 

Математика  I/1,  I/2, II/1, II/2, 

III/1, III/2, IV/1 

 

 I/1 - 3   I/2- 2 

II/1- 2   II/2-2 

III/1- 2III/2- 2  

IV1- 4 

I/1- 8 I/2- 7 II/1- 

6  II/2- 6 III/1- 6 

III/2- 2  

 IV/1 - 8 

Физика  I1  I/1-3 I/1-8 

Рачуноводство  IV/1  IV/1-7 IV/1-11 

Биологија I/1  I/1-11 I/1-5 

Здравствена култура I/2  I/2-12 I/2-5 

Екологија II/2  II/2-11 II/2-3 

Историја   II/1 II/1-20 II/1-1 

Хемија  I/2 

 

 I/2-17 I/2-9 

Хемија  I/1   I/1 - 7 I/1 - 4 

Статистика  IV/1  IV/1-15 IV/1-9 

Основе туризма и 

угоститељства 

I/1        

I/2 

 I/1-6 

I/2-4 

I/1-8 

I/2-7 

Финансијско 

пословање 

III/1 

 

 

 III/1-5 III/1-11 

Услуживање  I/2, II/2, III/2 

 

 

 I/2 – 18 

II/2 – 12 

III/2 – 10 

I/2 – 5 

II/2 – 5 

III/2 - 4 

Услуживање  II/2,    III/2 II/2-5 

III/2-5 

II/2-4 

III/2-4 

Основе услуживања  III/2  III/2 - 2 III/2 - 1 

Српски језик и 

књижевност 

II/2 

III/2 

 II/2 – 5 

III/2 - 3 

II/2 -5 

III/2 - 5 

Српски језик и 

књижевност 

 II/1 

IV/1 

II/1 – 10 

IV/1 - 10 

II/1 – 3 

IV/1 - 2 
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6.9. Секција 

 

СЕКЦИЈА НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊА БРОЈ ЧАСОВА БРОЈ УЧЕНИКА 

Физичко 

васпитање 

(стони тенис)  

Ђорђе Софронић I1,I2,II1,II2,III1 

III2, IV1 

33 23  

Такмичење  

( фудбал, 

одојка ) 

 

 

Ђорђе Софронић I1,I2,II1,II2,III1 

III2, IV1 

27 

 

 

 

 

10 

Драмска 

секција  

 

 

 

Слађана 

Јевремовић  

I/1, II/1, III/1 

IV/1 

36 11 

Такмичење 

рецитатора 

 

Слађана 

Јевремовић 

II/1 10 5 

 

6.10. Припремна настава за матурски и завршни испит 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРИПРЕМНА 

НАСТАВА 

БРОЈ ЧАСОВА БРОЈ УЧЕНИКА 

Српски језик IV/1 10 18 

Статистика IV/1 5 1 

Рачуноводство IV/1 10 18 
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7. Реализација планова 

7.1. Извештаји стручних, руководећих, управних и саветодавних органа школе 

7.1.1. Наставничко веће 

Извештај рада наставничког већа за школску 2016/17. годину 

Подносилац извештаја: Ивана Костић 

Време 

реализације 
Планиране  активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 
Евалуација 

август 

 

 

 

 

 

 

 

Према Годишњем плану 

рада нису предвиђене 

активности за август 

месец пре почетка 

школске године 

 

Избор председника 

стручних већа, 

координатора тимова 

и одељенских 

старешина за 

школску 2016/17. 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

 

 

 

Извештај о упису 

ученика у 1. разред 

школске 2016/17. 

 

 

 

Усвајање извештаја о 

резултатима 

обављених испита у 

августовском року 

 

Припрема за израду 

наставних планова 

рада наставника 

 

Подела задужења и 

реализација 

активности везаних 

за израду Плана рада 

за наредну школску 

годину 

 

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 

 

Избор новог члана 

Школског одбора на 

место Иване 

Миловановић 

септембар 

 

 

Разматрање Годишњег 

плана рада школе 
 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 
Извештај о раду за 

претходну годину 
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Планирање и 

организација различитих 

облика ваннаставних 

активности ученика 

 

Наставничког 

већа 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Утврђивање предлога 

програма извођења 

наставе и екскурзије 

 

Усвајање распореда 

часова 
 

Утврђивање структуре 40 

- точасовне радне недеље 

за наставно особље 

 

Утврђивање материјаних 

и кадровских ресурса 

школе 

 

Утврђивање структуре 

ученика (број, путни 

правци, социјална 

структура, ниво 

образовања родитеља) 

 

Утврђивање личног плана 

усавршавања и плана 

професионалног развоја 

на нивоу стручног већа 

 

Усвајање глобалних 

планова наставних 

предмета 

 

Извештај о учешћу школе 

и планираним 

активностима у оквиру 

ИКТ обуке 

 

октобар 

 

 

Реализација планова рада 

стручних већа и тимова 
 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

Реализоване 

све 

активности, 
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Доношење одлуке о 

организацији допунске, 

додатне и припремне 

наставе 

 

чланови 

Наставничког 

већа 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Усвајање распореда блок 

наставе за I, II, III и IV 

разред 

 

Одређивање ментора за 

школску 2016/2017. 

годину и термина за 

полагање државних 

испита 

 

Доношење одлуке о 

извођењу матурске 

екскурзије 

 

новембар 

 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини на крају I 

класификационог периода 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

оствареним 

резултатима у успеху 

и дисциплини на 

крају I 

класификационог 

периода 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Извођење матурске 

екскурзије 

Одређивање ментора 

за школску 2016/17. 

годину и термина за 

полагање државних 

испита 

Информације о 

републичким 

такмичењима у оквиру 

Заједнице за школску 

2016/2017. годину 

Информације о 

републичким 

такмичењима у 

оквиру Заједнице за 

школску 2016/2017. 

годину 

 

 

Договор око 

евидентирања 

стручног 

усавршавања за 

школску 2016/17. 
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Реализација планова 

рада стручних већа 

 

Доношење одлуке о 

организацији 

допунске, додатне и 

припремне наставе 

 

Одређивање ментора 

за школску 2016/17. 

годину и термина за 

полагање државних 

испита 

децембар 

 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини на крају I 

полугодишта 

Реализовано у 

јануару 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Извештај о остваривању наставног 

плана и програма за I 

полугодиште 

Реализовано у 

јануару 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

Реализовано у 

јануару 

Анализа реализације 

осталих облика образовно 

- васпитног рада у школи 

Реализовано у 

јануару 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у раду 

тимова и стручних већа у 

I полугодишту 

Реализовано у 

јануару 

Разматрање и усвајање 

извештаја о сталном 

стручном усавршавању 

запослених у оквиру 

установе у I полугодишту 

 

Реализовано у 

јануару 

Припремање календара 

такмичења ученика 

Реализовано у 

јануару 
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Изрицање васпитно – 

дисциплинских мера 

 

Анализа реализације 

осталих облика 

образовно – 

васпитног рада у 

школи 

 

Евиденција 

предавања 

оперативних планова 

јануар 

 

 

Прослава школске славе 

Светог Саве 

Прослава школске 

славе Светог Саве 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Утврђивање изборних 

предмета и начина 

полагања матурског 

испита (профил 

економски техничар) 

Активност пребацити 

у август месец 

фебруар 

 

 

Утврђивање календара 

такмичења и броја 

ученика по предметима 

Реализовано у марту 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Припрема за екскурзију и 

утврђивање коначног 

броја ученика по 

одељењима 

План промоције школе 

Реализовано у марту 

 

 

 

 

 

 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Реализовано у марту 

март 

 

 

 

Верификовање списка 

испитних питања за 

изборне предмете на 

матурском и завршном 

испиту 

Верификовање 

списка испитних 

питања за изборне 

предмете на 

матурском и 

завршном испиту 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 
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Припрема ученика за 

такмичења 

Припрема ученика за 

такмичења 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини на крају III 

класификационог периода 

Реализовано у априлу 

април 

 

 

 

Анализа успешности и 

постигнутих резултата 

ученика на такмичењима 

 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Договор око прославе 

матурске вечери 
Реализовано у мају 

Утврђивање плана у вези 

са промоцијом школе 

Утврђивање плана у 

вези са промоцијом 

школе 

Организовање припремне 

наставе за полагање 

матурског и завршног 

испита 

Организовање 

припремне наставе за 

полагање матурског 

и завршног испита 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Разматрање и усвајање 

извештаја о сталном 

стручном усавршавању 

запослених у оквиру 

установе 

Пребацити активност 

у мај месец 

Доношење одлуке о 

извођењу екскурзије за I, 

II и III годину 

Пребацити активност 

у март месец 

мај 

 

 

Формирање испитне 

комисије за полагање 

матурског и завршног 

испита 

Формирање испитне 

комисије за полагање 

матурског и 

завршног испита 

 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 
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Утврђивање распореда 

полагања разредног, 

поправног, матурског и 

завршног испита за 

матуранте 

Утврђивање 

распореда полагања 

разредног, 

поправног, матурског 

и завршног испита за 

матуранте 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 
 

Договор око 

прославе матурске 

вечери 

 

Предлагање ученика 

за избор Ђака 

генерације 

Извештај о остваривању 

наставног плана и 

програма на крају 

школске године 

Активност пребацити 

за јун месец 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији 

екскурзије за I, II и III 

годину 

Реализовано у јуну 

јун 

 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за III и IV 

разред на крају школске 

године 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

оствареним 

резултатима у успеху 

и дисциплини за III и 

IV разред на крају 

школске године 
Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији и 

постигнутим резултатима 

матураната на разредном, 

поправном, матурском и 

завршном испиту 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

реализацији и 

постигнутим 

резултатима 

матураната на 

разредном, 

поправном, 

матурском и 

завршном испиту 
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Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за I, II и III 

разред на крају школске 

године 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

оствареним 

резултатима у успеху 

и дисциплини за I, II 

и III разред на крају 

школске године 

Извештај о остваривању 

наставног плана и 

програма на крају 

школске године 

Извештај о 

остваривању 

наставног плана и 

програма на крају 

школске године 

Доношење одлуке о 

похваљивању и 

награђивању ученика 

Доношење одлуке о 

похваљивању и 

награђивању ученика 

Избор ђака генерације 
Избор ђака 

генерације 

Анализа реализације 

осталих облика образовно 

-  васпитног рада у школи 

Анализа реализације 

осталих облика 

образовно -  

васпитног рада у 

школи 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у раду 

тимова и стручних већа 

на крају школске године 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

оствареним 

резултатима у раду 

тимова и стручних 

већа на крају 

школске године 

Разматрање извештаја о 

активностима везаним за 

промоцију школе 

Разматрање 

извештаја о 

активностима 

везаним за промоцију 

школе 

Разматрање и усвајање 

захтева за набавку опреме 

и наставних средстава 

 

 

Разматрање и 

усвајање захтева за 

набавку опреме и 

наставних средстава 
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Припрема и подела 

задужења за израду 

Извештаја о раду за 

текућу школску годину и 

Плана рада за наредну 

школску годину 

Активност пребацити 

за мај месец 

Избор кандидата за 

израду распореда часова 

Избор кандидата за 

израду распореда 

часова 

Подела записника са 

посета часовима 

Реализовано по 

потреби, током 

године 

 

Утврђивање рока 

припремне наставе за 

ученике упућене на 

полагање поправних 

и разредног испита 

 

 

  

август 

Организација и 

спровођење разредног, 

поправног и матурског 

испита у августовском 

испитном року 

Организација и 

спровођење 

разредног, поправног 

и матурског испита у 

августовском 

испитном року 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Реализоване 

све 

активности, 

неке са 

изменама у 

времену 

реализације и 

реализоване 

активности 

које нису 

предвиђене 

планом а 

спадају у 

текућу 

проблематику 

Избор председника 

стручних већа, 

координатора тимова и 

одељенских старешина 

Избор председника 

стручних већа, 

координатора тимова 

и одељенских 

старешина 

Извештај о упису ученика 

у I разред 

Извештај о упису 

ученика у I разред 

Усвајање извештаја о 

резултату обављеног 

испита у августовском 

року 

Усвајање извештаја о 

резултату обављеног 

испита у 

августовском року 

Припрема за израду 

наставних планова рада 

наставника(глобалних и 

оперативних) 

Припрема за израду 

наставних планова 

рада наставника 

(глобалних и 

оперативних) 
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Подела задужења и 

реализација активности 

везаних за израду Плана 

рада за наредну школску 

годину 

Активност пребацити 

у мај месец 

Информације о извођењу 

изборних предмета 

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 
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7.1.2. Одељењска већа 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА I/1 
 

Подносилац извештаја:______Одељенско веће 

I1__________________________________________________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

 

Одговорно лице:________Марија Максимовић 

____________________________________________________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Остали чланови 

тима/већа:_______/____________________________________________________________

__________________________ 

 

 

Сарадници у писању 

извештаја:_______/____________________________________________________________

______________________ 

 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): ___________________Праћење и анализа 

успеха и владања одељења I1 _____________________ 

  

 

Остварени циљеви (укратко):______________Упознавање одељенског већа са успехом и 

владањем одељења I1:_______________________ 

 

 

Садржај рада 
 

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација Време 

реализације 

 

Планирано 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду (прво 

тромесечје) 

Марија 

Максимовић 

Позитиван успех 

остварило је 16 

ученика, а 

негативанан 5, 

неоцењени 1.Два 

ученика имају 

четворку из 

владанја( 

Добривојевић 

Никола и Лекић 
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Милица) .  

 

Разно 

 

   

 

 

јануар 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду ( прво 

полугодиште) 

Марија 

Максимовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом 15, 

негативних 

ученика 5, 

неоценјених 

ученика2 (Лекић 

Милица, 

Петровић 

Милица). 

Одличан успех ( 

Николић Ивана, 

Урошевић 

Александра, 

Богатић Маја), 

Врло добар успех( 

Дамнјановић 

Јелена, Илић 

Милица, 

Милосавлјевић 

Бојан, 

Радосавлјевић 

Бојана, 

Радосавлјевић 

Јована) добар ( 

Дикић Урош, 

Јеремић Стефан, 

Крстић Ђорђе, 

Несторовић Сава, 

Секулић 

Андријана, 

Ускоковић Ивана, 

Цмилјанић 

Тијана). 

Разно    

 

Април 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

квалификационог 

периода 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају трећег 

тромесечја 

Марија 

Максимовић 

Број ученика са 

примерним 

владањем 20. Број 

ученика са врло 

добрим 1 ( 

Добривојевић 

Никола) Број 

позитивних 

ученика 13, број 

негативних 7 ( 

Дикић Урош, 
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Добривојевић 

Никола, 

Милисављевић 

Александра, 

Миловановић 

Александра, 

Петровић 

Александра, 

Ускоковић Ивана, 

Цмиљанић 

Тијана) Број 

неоцењених 1 ( 

Петровић Милица 

из немачког 

језика) 

 

 

Јун 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања на крају 

школске године 

2016/2017 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полигодишта 

Марија 

Максимовић 

Број ученика са 

примерним 

владањем 20. Број 

ученика са врло 

добрим 1 

(Добривојевић 

Никола) 

Добривојевић 

Никола) . Број 

одличних ученика 

6 ( Николић 

Ивана, Богатић 

Маја, Урошевић 

Алексанра, 

Радосављевић 

Бојана, 

Радосављевић 

Јована) врло 

добрих 4 ( Крстић 

Ђорђе, 

Миловановић 

Александра, 

Милосављевић 

Бојан, Секулић 

Андријана) . 

Добрих 11 ( 

Дикић Урош, 

Добривојевич 

Никола,Јеремић 

Стефан, Илић 

Милица, 

Милисављевић 

Александра, 

Несторовић Сава, 

Недељковић 
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Ђорђе, Петровић 

Александра, 

Петровић 

Милица, 

Ускоковић Ивана, 

Цмиљанић Тијана. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА I/2 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће I2 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице: Слађана Јевремовић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања одељења I2  

 

Остварени циљеви (укратко):Упознавање Одељенског већа са успехом и владањем 

одељења I2 

 

 

Садржај рада 
 

Време 

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Евалуација 

новембар 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

тромесечја 

Број ученика са позитивним 

успехом је 11(61, 11 %), са 

негативним 7(38,89%) и то: 

* са 1 недовољном оценом - 

3 ученика; 

*са 2 недовољне - 1 ученик; 

*са 4 недовољне - 2 

ученика; 

*са 5 недовољних - 1 

ученик; Нема неоцењених 

ученика.Укупан број 

недовољних оцена  je 18.По 

предметима : инф. (4), мат. 

(4), здрав.култ. (4), 

осн.тур.и угост. (3), срп.јез. 

(1), енгл. (1), физичко (1). 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

Изостанци  

 

Укупан број изостанака је 

123(oko 6 пo ученику – 6, 

39%) и то: 116  оправданих 

(6%) и 7неоправданих (0, 

39%)  

  

 Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

Примерно владање има 17 

ученика, а врло добро 1 

ученик. Укор одељенског 
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мере старешине има 1 ученик. 

јануар 

Анализа успеха на крају 

првог 

полугодишта 

Број ученика са позитивним 

успехом је 13(7 врло добрих 

и 6 добрих); са недовољним 

успехом је5 ученикаи то : 

*са 1 недовољном оценом - 

3 ученика; 

  *са 2 недовољне – 1 

ученик; 

   *са 4 недовољне - 1 

ученик. 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

Изостанци 

 

Укупан број изостанака јe 

781 (oko 44 по ученику). Од 

тога 711 је оправданих (око 

40 по ученику) и 70 

неоправданих(око4 по 

ученику). 

  

 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

Примерно владање има 

13ученика,  врло добро 2 

идобро 3 ученика. Укор 

одељенског старешине има 

2ученика, а Укор 

одељенског већа има 3 

ученика. 

  

април 

Анализа 

успеха на 

крају 

3.тромесечја  

 

Позитиван успех остварило 

је 12 ученика (60%), 

негативан успех 7 ученика 

(35%) и то сви са 1 

недовољном оценом. Један 

ученик је неоцењен (5%) – 

Милица Лекић (мат., 

физ.васп.,кув.,исх.,рач. и 

инф.).Укупан број 

недовољних оцена је 7.По 

предметима : енг. (3), 

мат.(2), гео.(2). 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

Владање и 

васпитно-

дисциплинске 

мере 

Примерно владање има 11 

ученика, врло добро 4, 

добро 4 и довољно 1 

ученик.Укор 

одељ.старешине 4 ученика, 

Укор одељ.већа 4 ученика, 

Укор директора 1 ученик. 

Укупно 9 Укора. 

  

 

Изостанци 

Укупан број изостанака је 

1243. Од тога оправданих је 

1090 (по ученику око 54), а 

неоправданих је 153 (по 

ученнику око 8). 

  

 Разно Продискутовано о   
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превеликом броју 

изостанака и дисциплини, 

било је речи и о недавно 

реализованој екскурзији. 

Заказан родитељски 

састанак за 21. 4. 2017. 

године у 13h. 

август 

Анализа 

успеха на 

крају другог 

полугодишта 

На крају другог 

полугодишта успех је 

следећи :  

• одличних – 1 ученик; 

• врло добрих – 9 ученика; 

• добрих – 7 ученика; 

Два ученика су упућена на 

полагање поправног испита 

из основа туризма и 

угоститељства – Лазар 

Ђукић и Јована Јевтић, а на 

разредни испит 1 ученник – 

Милица Лекић (срп.јез. и 

књиж. и хемија). 

  

 

Владање и 

васпитно-

дисциплинске 

мере 

Примерно владање има 14 

ученика, врло добро 1 

ученик, добро 4 ученика и 

довољно 1 ученик. УОС – 1 

уч., УОВ – 4 уч. и УД – 1 

уч. 

  

 

Изостанци 

Укупан број изостанака је 

1811. Од тога оправданих је 

1660, а неоправданих је 151. 

  

 

Разно 

Заказана припремна настава 

(од 17.8. до 23. 8. 2017), 

полагање поправног и 

разредног испита (24.8. и 

25.8.2017), а упис и поддела 

сведочанстава 28. 8. 2017. 

  

 
 

ИЗВЕТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА II/1 

Подносилац извештаја: Одељенско веће II1 

Одговорно лице: Бојана Текић 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања одељења 

II1 

Остварени циљеви (укратко): Упознавање одељенског већа са успехом и владањем 

одељења II1: 



 
 

63 
 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања  на крају 

првог тромесечја 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

тромесечја 

 

Одељенски 

старешина 

Неоцењен 1 

ученик, 

позитиван 

успех постигло 

је 8 ученика а 

негативан 4 

ученика. 

11 ученика 

имају 

примерно 

владање, а 2 

ученика имају 

укор разредног 

старешине. 

 

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

тромесечја 

 

 

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

тромесечја 

 

 

 

Одељенски 

старешина 

Укупан број 

изостанака је 

189, од тога 

182 оправдана 

и 7 

неоправданих 

 

јануар 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Одељенски 

старешина 

Неоцењених 

ученика нема, 

позитиван 

успех постигло 

је 12 ученика а 

негативан 

успех 1 

ученик. 

Сви ученици 

имају 

примерно 

владање. 

 

 

 

 

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

полугодишта 

 

 

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

полугодишта 

 

Одељенски 

старешина 

Укупан број 

изостанака је 

549, од тога 

537 оправдана 

и 12 

неоправданих 

април Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Одељенски 

старешина 

Један ученик је 

неоцењен, 

позитиван 

успех постигло 

је 7 ученика а 

негативан 

успех 5 

ученик. 
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Примерно 

владање има 11 

ученика, један 

ученик врло 

добро и један 

добро владање. 

  

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

полугодишта 

 

 

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

полугодишта 

 

Одељенски 

старешина 

Укупан број 

изостанака је 

914, од тога 

886 

оправданих и 

28 

неоправданих. 

јун Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Одељенски 

старешина 

Неоцењених 

ученика нема, 

позитиван 

успех постигло 

је свих 13 

ученика. 

Примерно 

владање има 11 

ученика, један 

ученик врло 

добро и један 

добро владање. 

  

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

полугодишта 

 

 

Анализа 

изостанака на 

крају првог 

полугодишта 

 

Одељенски 

старешина 

Укупан број 

изостанака је, 

од тога 

оправданих и 

неоправданих. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА II/2 

Подносилац извештаја: Одељенско веће II2 

Одговорно лице: Николић Ива 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања одељења 

II2  

Остварени циљеви (укратко): Упознавање одељенског већа са успехом и владањем 

одељења II2 

 

Времереализ

ације 

Планиранеакти

вности 

Реализованеактив

ности 

Носиоциактив

ности 

Евалуација 

 Успех ученика Анализа успеха Одељенски На крају 



 
 

65 
 

новембар 

 

 

 

 

 

на крају првог 

тромесечја 

ученика на крају 

првог тромесечја 

старешина тромесечја 

позитиван 

успех 

остварила су 

три ученика, 

1 неоцењен, 

а недовољан 

успех 12 

ученика. Са 

једном 

недовољном 

прошло је 4 

ученика, 2 

недовољне 

имало је 3 

ученика, а 

три 5 

ученика. 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере  

Изрицање 

васпитно-

дисциплинских 

мера 

Одељенски 

старешина 

Изречено је 

5 укора 

одељенског 

старешине. 

Изостанци 

Анализа изостанака 

ученика на крају 

првог тромесечја 

Одељенски 

старешина 

Укупан број 

изостанака је 

368, од тога 

оправданих 

323, а 

неоправдани

х 45. 

 Ванредна 

седница ОВ 

поводом 

изрицања 

васпитно-

дисциплинске 

мере ученику 

 12. 12. 2017. 

Изречен укор ОВ 

ученику Вујић 

Милораду због 

великог броја 

неоправданих 

изостанака. 

Одељенски 

старешина и 

Одељенско 

веће 

Ученику 

смањена 

оцена из 

владања на 

3. 

 

 

јануар 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

полугодишта 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

Одељенски 

старешина 
Три ученика 

су са 

позитивним 

успехом, а 13 

са 

недовољним. 

Са 1 

недовољном 

прошло је 7 

ученика, са 

две 3 

ученика, са 

три 2 

ученика и 
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један ученик 

има четири 

недовољне 

оцене. 
Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинскемере 

Одељенски 

старешина 
7 ученика 

има 

примерно 

владање, а 7 

ученика 

добило је 

укор 

одељенског 

старешине, 5 

одељенског 

већа и 1 укор 

директора. 

Анализа 

изостанака 

ученика 

Анализаизостанака

ученика 

Одељенски 

старешина 
На крају 

првог 

полугодишта 

ученицу су 

укупно 

направили 

719 

оправданих, 

а 130 

неоправдани

х изостанака, 

што је 

укупно 849 

изостанака 

или 53 по 

ученику. 

28.03.2017. Ванредна 

седница ОВ 

Дисциплинске мере 

поводом 

неприкладног 

понашања ученика 

Игњата 

Маринковића на 

часовима. 

Одељенско 

веће 

Ученику је 

смањена 

оцена из 

владања на 

3. 

април Анализа успеха 

ученика на крају 

трећег 

тромесечја 

Анализа успеха 

ученика на крају 

трећег тромесечја 

Одељенски 

старешина 
Са 

позитивним 

успехом 

прошло је 6 

ученика, са 

једном 

негативном 7 

ученика, 2 

нег.1 ученик, 

3 нег. 1 

ученик и 4 
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нег. 1 

ученик. 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

Изрицање 

васпитно-

дисциплинских 

мера 

Одељенски 

старешина 
Примерно 

владање-5 

ученика, 

УОС 5, УОВ 

4 и УНВ 2 

ученика. 

Анализа 

изостанака 

ученика 

Анализа изостанака 

ученика 

Одељенски 

старешина 
Ученици су 

направили 

укупно 1195 

изостанака 

до краја 

трећег 

тромесечја, 

од тога 1031 

оправдани и 

164 

неоправдана 

изостанка. 

јун Анализа успеха 

ученика на крају 

школске године 

Анализа успеха 

ученика на крају 

школске године 

Одељенски 

старешина 
Школску 

годину је са 

врло добрим 

успехом 

завршио 1 

ученик, са 

добрим 

успехом 13 

ученика, 1 

довољан и 1 

недовољан 

ученик. 
Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

Изрицање 

васпитно-

дисциплинских 

мера 

Одељенски 

старешина 
Примерно 

владање 

остварило је 

10 ученика, 

врло добро 1 

ученик, 

добро 3 

ученика и 2 

незадовољав

ајуће. 

Анализа 

изостанака 

ученика 

Анализа изостанака 

ученика 

Одељенски 

старешина 
Ученици су 

направили 

укупно 1389 

изостанака у 

овој 

школској 

години, од 
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тога 1218 

оправданих 

и 171 

неоправдани 

изостанак. 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће III1 

 (стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

Одговорно лице: Ивана Терзић    

(председник, координатор,руководилац..) 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања  

Остварени циљеви (укратко): Упознавање одељенског већа са успехом и владањем одељења III1: 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани, 

а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/пок

азатељи 

успешност

и (шта је 

постигнуто 

и шта 

доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешности од 

стране тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

октобар 

Разно   

Укор 

одељенског 

већа 

изречен 

ученику Н. 

Милошевић 
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новембар 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

првом 

квалификацион

ом периоду 

  

Позитиван 

успех 

остварило је 

4 ученика, а 

негативан 6 

ученика, 

неоцењен 4 

ученик   

 

 

Разно 

 

    

децембар 

Разно   

Укори 

одељенског 

већа 

изречени 

ученицима: 

У. 

Урошевићу 

и У. 

Суботићу 

 

 

 

јануар 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

  

Позитиван 

успех 

остварило је 

11 ученика, 

а негативан 

2 ученика, 

неоцењен 1 

ученик 

 

Разно     



 
 

70 
 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА III/2 

 

Подносилац извештаја:______Одељенско веће 

III2__________________________________________________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

 

Одговорно лице:__________Александар Павловић 

____________________________________________________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

 

 

април 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају трећег 

квалификацион

ог периода 

 

  

Позитиван 

успех 

остварило је 

8 ученика, а 

негативан 3 

ученика, 3 

неоцењена 

ученика. 

 

  

Разно 

 

    

 

 

август 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају другог 

полугодишта 

  

Позитиван 

успех 

остварило је 

13 ученика 

 

 Разно     
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Остали чланови 

тима/већа:_______/____________________________________________________________

__________________________ 

 

 

Сарадници у писању 

извештаја:_______/____________________________________________________________

______________________ 

 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): ___________________Праћење и анализа 

успеха и владања одељења III2 _____________________ 

  

 

Остварени циљеви (укратко):______________Упознавање одељенског већа са успехом и 

владањем одељења III2:_______________________ 

 

 

 

Садржај рада  

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација Време 

реализације 

 

Планирано 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Александар 

Павловић 

Позитиван успех 

остварило је 8 

ученика, а 

негативанан 6, 

неоцењени 4.Два 

ученика имају 

четворку из 

владања(Радојичић 

Слободан и Јелена 

Јевтић) , два 

ученика тројку ( 

Симовић Ненад и 

Недељковић Јован)  

 

Разно 

 

   

 

 

јануар 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Александар 

Павловић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 12, а са 

негативним их је 

6.Одличан 1 

ученик ( Митровић 

Данијела) , вр. 

Добро 7, добро 4  

Два ученика имају 
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четворку из 

владања(Радојичић 

Слободан и Јелена 

Јевтић) , два 

ученика тројку ( 

Симовић Ненад и 

Недељковић 

Јован).  

Разно    

Април  

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владање ученика 

на крају трећег 

квалификационог 

периода 

 

Анализа успеха и 

владање  ученика 

на крају трећег 

квалификационог 

периода 

 

Александар 

Павловић 

Позитиван успех 

остварило 7 

ученика, 

неоцењени 2 

ученика ( 

Урошевић Јована-

основе 

услуживања и 

Јевтић Д.Јелена- 

српски) , 9 ученика 

са недовољним 

оценама . Са 1 

недовољном 

оценом 1 ученик, 

са 2 7 ученика , са 

4 недовољне 1 

ученик( 

Недељковић 

Бојана)   

Мај  

 

Анализа успеха и 

владање ученика 

на крају школске 

године 

Анализа успеха и 

владање ученика 

на крају школске 

године 

Александар 

Павловић 

Позитиван успех 

18 ученика. 1- 

одличан, 9- 

вр.добрих, 8- 

добрих. Примерно 

владање свих 18 

ученика 
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА IV/1 

Подносилац извештаја: Одељенско веће IV1 

 (стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

Одговорно лице: Ђорђе Софронић  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Садржај рада 

Реализовани 

активности 

Носиоци 

активности 
Евалуација 

 

Време 

реализације 

 

Планиране 

активности 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

првом 

квалификацион

ом периоду 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Софронић Ђорђе 

Позитиван успех 

остварило је 9 

ученика, а 

негативан 9.Два 

ученика имају 

четворку из 

владања(Средојевић 

Драгољуб и 

Суботић Жељко)  

 

Разно 

 

   

 Анализа успеха 

и владања 

Анализа успеха и 

владања ученика 

Софронић Ђорђе Број ученика са 

позитивним 



 
 

74 
 

 

 

јануар 

ученика на крају 

првог 

полугодишта 

на првом 

квалификационом 

периоду 

успехом је 11, а са 

негативним их је 

7. Један ученик 

има тројку из 

владања (Суботић 

Жељко) 

 Разно    

 

 

април 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на крају 

трећег 

квалификацион

ог периода 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег 

квалификационог 

периода 

 

Софронић Ђорђе 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 6 а са 

негативним их је 

12  

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на крају 

другог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полугодишта 

Софронић Ђорђе 

 

 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 18 

 

 

јун 

 

Доношење одлуке 

о избору ђака 

генерације 

Софронић Ђорђе 

За ђака 

генерације 

изабрана је 

Марковић 

Тамара 
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7.1.3. Стручна већа 

 

Реализатор: Стручно веће наставника друштвених наука 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице: Верољуб Бојичић, професор историје 

(председник, координатор, руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа: Светлана Лазаревић, Ивана Костић, Славиша Шеврт, Марија 

Ђокић, Биљана Марковић 

 

Делокруг  рада: планирање и реализација наставних и ваннаставних активности, стручног 

усавршавања, учешћа ученика на такмичењима, анализа постигнућа ученика 

 

Циљеви: реализација наставног плана и програма, стручно усавршавање наставника у 

установи и ван установе, припрема обележавања датума за школу и друштвену заједницу 

 

 

***У колони, која се односи на евалуацију, потребно је истаћи исходе реализованих 

активности и објаснити разлоге нереализованих, а планираних активности. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВНИХ НАУКА 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

август 2016. 

 

 

Конституисање 

Стручног већа за 

текућу школску 

годину 

Конституисање 

Стручног већа 

за текућу 

школску 

годину 

Чланови 

Већа 

Стварање предуслова за 

реализацију наставних 

и ваннаставних 

активности у области 

друштвених наука 

август 2016. 

 

 

Усвајање плана 

рада Стручног 

већа 

Усвајање плана 

рада Стручног 

већа 

Чланови 

Већа 

Планирање активности 

Стручног већа 

август 2016. Израда 

годишњих 

Израда 

годишњих 

Чланови 

Већа 

Планирање наставе 
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планова рада за  

сваки предмет 

планова рада за  

сваки предмет 

 

август 2016. 

 

 

Израда месечних 

планова за сваки 

предмет 

Израда 

месечних 

планова за 

сваки предмет 

Чланови 

Већа 

Планирање наставе 

 

август 2016. Доношење плана 

стручног 

усавршавања 

Доношење 

плана стручног 

усавршавања 

Чланови 

Већа 

Планирање стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе. 

Професор географије 

Светлана Лазаревић 

предвидела је следеће 

облике стручног 

усавршавања:  

-присуство стручним 

семинарима: 

„Иновативни садржаји 

у економској 

географији као 

подстицај развијању 

наставничких 

компeтенција“, 

''Електронски системи 

учења“, „Отворени 

задаци: подстицај 

дивергентног мишљења 

у настави“. 

Професор историје 

Верољуб Бојичић 

предвидео је следеће 

облике стручног 

усавршавања:  

-присуство стручним 

семинарима: ‘’Важна 

питања у настави 

историје: домети 

историографије и 

образовна постигнућа’’, 

‘’Мотивација и 

психолошки принципи 

учења’’, ''Форум театар 

у функцији превенције 
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насилног понашања''; 

-одржавање угледних 

часова:  

''Југословенска 

краљевина'',  

''Велика географска 

открића и зачеци 

капиталистичке 

привреде''; 

блог ''Историја, наука о 

садашњости''. 

октобар 

2016. 

Доношење плана 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

Доношење 

плана додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

Чланови 

Већа 

Планирање додатног, 

допунског и 

припремног рада са 

ученицима 

новембар 

2016. 

Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификацио-

них периода и 

мере за 

побољшање 

успеха 

Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификацио-

них периода и 

мере за 

побољшање 

успеха 

Чланови 

Већа 

Евалуација наставе и 

учења. 

Чланови Стручног већа 

делимично су 

задовољни успехом 

ученика. У настави су 

примењивали 

фронтални, 

индивидуални, групни 

облик рада; дијалошку 

методу, методу рада на 

тексту, демонстративну 

методу, илустративну 

методу. Формативно 

оцењивање делимично 

је присутно. 

Констатовано је да су 

ученици углавном 

савладали основне 

појмове, појаве и 

процесе из наставних 

предмета, али виши 

нивои мисаоних 

операција код ученика 

мање-више изостају. 
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новембар 

2016. 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске наставе 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

Чланови 

Већа 

Евалуација наставе и 

учења. 

Професор историје 

држи часове додатне 

наставе ученицима 

одељења I-1 и  

II-1. Применом овог 

облика наставе постиже 

се мањи напредак у 

учењу. 

новембар 

2016. 

Анализа 

критеријума 

оцењивања 

Анализа 

критеријума 

оцењивања 

Чланови 

Већа 

Евалуација наставе и 

учења. 

Наставници у свом 

раду редовно користе 

формативно и 

сумативно оцењивање. 

Ученици се чешће 

оцењују усменим него 

путем писане провере 

знања. Осим 

запамћивања чињеница, 

наставници код 

ученика проверавају и 

остале когнитивне 

процесе: разумевање, 

примену, анализу, 

синтезу и евалуацију. 

Наставници поседују 

личну евиденцију о 

напредовању ученика, о 

њиховим јаким и 

слабим странама. 

Ученици преко оцена 

добијају јасну повратну 

информацију о свом 

раду. Поред 

традиционалних метода 

оцењивања (усмено 

испитивање, контролни 

задаци, тестови), 

наставници –мада, 

генерално, у мањој 

мери –  користе и 
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алтернативне методе 

(оцењивање рада на 

пројектима, портфолио 

ученика, оцењивање 

есеја, специфичних 

комуникацијских и 

радних вештина, 

ставова ученика). 

децембар 

2016. 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Реализација 

ваннаставних 

активности. 

Ваннаставне 

активности су 

спровођене у оквиру 

предмета Географија, 

тако што су ученици 

посетили Фестивал 

науке (17. 12. 2016.). 

јануар 2017. Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

Чланови 

Већа 

Евалуација реализације 

наставног плана и 

програма.  

Наставни план и 

програм су 

реализовани. 

јануар 2017. Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификацио-

них периода и 

мере за 

побољшање 

успеха 

Чланови 

Већа 

Евалуација наставе и 

учења.  

По мишљењу 

наставника, 

ваннаставне активности 

у извесној мери 

доприносе побољшању 

успеха ученика, али 

оне, осим у оквиру 

наставног предмета 

Географија, нису 

спровођене у 

оптималној мери. 

Наставници су 

подстицали ученике да 

се баве истраживачким 

радом: у оквиру 
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наставног предмета 

Географија ученици су 

добијали пројектне 

задатке, у оквиру 

Историје и Психологије 

припремали су 

презентације, писали 

есеје. Констатовано је 

да сарадња родитеља с 

наставницима није 

задовољавајућа и да се 

мора радити на њеном 

унапређењу. Часови 

додатне и допунске 

наставе имају, по 

мишљењу чланова 

Стручног већа, 

позитиван ефекат на 

побољшање успеха 

ученика. Чланови 

Стручног већа сматрају 

да су за успех ученика 

најзначајнији следећи 

фактори: 

заинтересованост и 

мотивација ученика, 

приступ и 

ангажованост 

наставника, градиво, 

сарадња са ученицима 

кроз дијалог и 

колективни рад, 

инсистирање на томе да 

ученици слободно 

изражавају своје 

мишљење, креативни 

задаци. 

јануар 2017. Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске наставе 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

Чланови 

Већа 

Евалуација наставе и 

учења. 

Наставници сматрају да 

додатни и допунски рад 

са ученицима 

доприносе побољшању 



 
 

81 
 

њиховог успеха, али 

нису применили 

конкретне инструменте 

за испитивање учинка 

ових видова наставе. 

јануар 2017. Анализа 

критеријума 

оцењивања 

Анализа 

критеријума 

оцењивања 

Чланови 

Већа 

Евалуација наставе и 

учења. 

Наставници у свом 

раду редовно користе 

формативно и 

сумативно оцењивање. 

Ученици се чешће 

оцењују усменим него 

путем писане провере 

знања. Осим 

запамћивања чињеница, 

наставници код 

ученика проверавају и 

остале когнитивне 

процесе: разумевање, 

примену, анализу, 

синтезу и евалуацију. 

Наставници поседују 

личну евиденцију о 

напредовању ученика, о 

њиховим јаким и 

слабим странама. 

Ученици преко оцена 

добијају јасну повратну 

информацију о свом 

раду. Поред 

традиционалних метода 

оцењивања (усмено 

испитивање, контролни 

задаци, тестови), 

наставници –мада, 

генерално, у мањој 

мери –  користе и 

алтернативне методе 

(оцењивање рада на 

пројектима, портфолио 

ученика, оцењивање 

есеја, специфичних 
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комуникацијских и 

радних вештина, 

ставова ученика). 

јануар 2017. Извештаји 

професора који 

су присуствовали 

програмима 

стручног 

усавршавања 

Извештаји 

професора који 

су 

присуствовали 

програмима 

стручног 

усавршавања 

Чланови 

Већа 

Евалуација учешћа у 

програмима стручног 

усавршавања. 

Професор историје 

Верољуб Бојичић 

учествовао је са својим 

стручним чланком 

''Милош Црњански и 

националсоцијализам''у 

раду  конференције 

''Кnowledge – Capital of 

the Future'' у Банском, 

Бугарска (16 – 18. 

децембар 2016); затим, 

присуствовао је 

једнодневном стручном 

семинару ''До 

функционалног знања 

применом метода и 

техника у 

интерактивној настави''. 

јануар 2017. Припремање 

календара 

такмичења 

ученика и 

обезбеђивање 

услова за њихово 

припремање 

Припремање 

календара 

такмичења 

ученика и 

обезбеђивање 

услова за 

њихово 

припремање 

Чланови 

Већа 

Такмичење ученика. 

Ученик другог разреда 

Лазар Живановић 

учествовао је на 

школском такмичењу 

из географије. Исти 

ученик учествоваће у 

марту на општинском 

такмичењу из историје.  

јануар 2017. Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума за 

школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Реализација 

ваннаставних 

активности. 

Ваннаставне 

активности су 

спровођене у оквиру 

предмета Географија, 

тако што су ученици 

посетили Фестивал 

науке (17. 12. 2016.) 
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јануар 2017. Извештај о раду 

Стручног већа 

Извештај о 

раду Стручног 

већа 

Руководи-

лац Већа 

Упознавање органа 

руковођења школе и 

наставничког већа са 

радом Стручног већа 

фебруар 

2017. 

Такмичење 

ученика 

Школско 

такмичење 

ученика из 

историје 

Професор 

историје 

Школско такмичење из 

историје одржано је 20. 

фебруара. Учествовали 

су ученици првог и 

другог разреда четвртог 

степена. На општинско 

такмичење пласирали 

су се Јелена 

Дамњановић и Сава 

Несторовић (први 

разред) и Лазар 

Живановић (други 

разред).  

март 2017. Такмичење 

ученика 

Општинско 

такмичење 

ученика из 

историје 

Професор 

историје 

На општинском 

такмичењу средњих 

стручних школа из 

историје, одржаном 12. 

марта, учествовали су 

Јелена Дамњановић, 

Сава Несторовић и 

Лазар Живановић. 

Лазар Живановић 

пласирао се на окружно 

такмичење.  

април 2017. Такмичење 

ученика 

Окружно 

такмичење 

ученика 

средњих 

стручних 

школа из 

историје 

Професор 

историје 

На окружном 

такмичењу ученика 

средњих стручних 

школа из историје, 

одржаном 12. марта у 

Средњој економској 

школи у Ваљеву, 

учествовао је ученик 

другог разреда наше 

школе Лазар 

Живановић. Ученик 

није успео да се 

пласира на републичко 

такмичење.   

мај 2017.  Такмичење Анализа успеха Чланови Запаженији успех 
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ученика ученика на 

такмичењима 

Већа постигао је Лазар 

Живановић, који је 

учествовао на 

окружном такмичењу 

ученика средњих 

стручних школа из 

историје. Чланови Већа 

закључили су да је 

учешће ученика на 

такмичењима важно за 

афирмацију школе. 

Договорено је да се 

током наредне школске 

године интензивира рад 

са талентованим 

ученицима, како би се 

постигао бољи успех 

ученика наше школе.  

мај 2017. Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Професорка 

психологије у великој 

мери је била 

ангажована у  

организацији културно 

– уметничког програма 

за прославу Дана 

школе. Професор 

историје је за исту 

прилику припремио 

чланак о Ћирилу и 

Методију, који је 

прочитан на 

свечаности.  

јун 2017. Евалуација 

наставе и учења 

Анализа 

критеријума 

оцењивања 

Чланови 

Већа 

Наставници су у свом 

раду редовно 

користили формативно 

и сумативно 

оцењивање. Ученици су 

чешће оцењивани 

усменим него путем 

писане провере знања. 

Осим запамћивања 

чињеница, наставници 

су код ученика 
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проверавали и остале 

когнитивне процесе: 

разумевање, примену, 

анализу, синтезу и 

евалуацију. Наставници 

поседују личну 

евиденцију о 

напредовању ученика, о 

њиховим јаким и 

слабим странама. 

Ученици преко оцена 

добијају јасну повратну 

информацију о свом 

раду. Поред 

традиционалних метода 

оцењивања (усмено 

испитивање, контролни 

задаци, тестови), 

наставници користе и 

алтернативне методе 

(оцењивање рада на 

пројектима, портфолио 

ученика, оцењивање 

есеја, специфичних 

комуникацијских и 

радних вештина, 

ставова ученика). Из 

предмета психологија, 

у оба одељења (III-1 и 

III-2) оцењивање је 

вршено кроз тестове 

знања, по један у 

тромесечју, за оцену 2 

било је потребно 40% 

тачних одговора, за 

оцену 3,  60%, за оцену 

4 80% тачних одговора 

а за оцену 5, 100%. 

Питања на тесту била 

су прилагођена знању и 

могућностима 

одељења. Трећа оцена у 

полугодишту дата је на 
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основу усмених 

одговора и ангажовања 

ученика на часовима у 

току целог 

полугодишта. 

јун 2017. Евалуација 

наставе и учења 

Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификацио-

них периода  

Чланови 

Већа 

На крају школске 

2016/17. године 

одељење III1, смер 

туристички техничар, 

из психологије има 

просек оцена 4.08, што 

је веома висока оцена 

успеха. Одељење III2, 

смер конобар, има 

просечну оцену 3.75. 

Слична ситуација била 

је и на крају првог 

полугодишта, с тим 

што је неколико оцена 

поправљено за оцену 

више. Како би се 

побољшао успех 

ученика потребно је 

више радити на 

изграђивању 

озбиљнијег става 

ученика према раду и 

учењу, подстицати 

више њихову 

мотивацију и 

одговорнији став према 

школи и предмету. 

1. Уценици I2, II1 и II2 

одељења су током 

другог полугодишта из 

географије остварили 

бољи успех у односу на 

прво полугодиште. 

Ученици I1 одељења 

остварили су просечну 

оцену  2,90, ученици II1 

одељења остарили су 

просечну оцену 3,30 и 
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ученици III1 одељења 

остварили су просечну 

оцену 3,76 .  

2. Ученици I1 одељења су 

из историје остварили 

просечну оцену  4,52, 

ученици II1 одељења 

остарили су просечну 

оцену 3,46 и ученици 

III2 одељења остварили 

су просечну оцену 4,22. 

јун 2017. Евалуација 

наставе и учења 

Анализа 

реализације 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

Чланови 

Већа 

Часови додатне, 

допунске и припремне 

наставе били су 

предвиђени за предмет 

Историја. План 

њиховог одржавања 

делимично је 

реализован. Додатни 

рад примењен је са 

ученицима одељења II1. 

Ученици су на тим 

часовима израђивали 

паное, анализирали 

писане историјске 

изворе и литературу, 

писали есеје. 

јун 2017. Евалуација 

реализације 

наставног плана и 

програма 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

Чланови 

Већа 

Наставни планови и 

програми реализовани 

су, како у погледу 

израде и предаје 

глобалних и 

оперативних 

(месечних) планова у 

задатом року, тако и у 

реализацији истих. 

јун 2017. Евалуација 

учешћа у 

програмима 

стручног 

усавршавања 

Извештаји 

професора који 

су 

присуствовали 

програмима 

стручног 

усавршавања 

Чланови 

Већа 

Сви чланови Већа  

присуствовали су 

стручном семинару 

„Активно оријентисана 

настава – планирање и 

припрема“. Професор 

психологије похађао је  



 
 

88 
 

и електронски стручни 

семинар „Школски 

електронски часопис у 

служби креативности 

ученика“. Професор 

историје присуствовао 

је, осим поменутог, 

следећим стручним 

семинарима: ''Важна 

питања у настави 

историје: домети 

историографије и 

образовна постигнућа'', 

''До функционалног 

знања применом метода 

и техника у 

интерактивној 

настави''; исти је 

учествовао и у раду 

међународне 

конференције 

''Knowledge Without 

Borders'' одржаној у 

априлу 2017. у 

Врњачкој Бањи.  

Професор историје 

одржао је два угледна 

часа: ''Југословенска 

краљевина'' и ''Велика 

географска открића и 

зачеци капиталистичке 

привреде''. 

Професор географије 

присуствовао је 

семинарима: 

„Методологија 

припреме ученика 

средњих школа за 

домаћа и међународна 

такмичења“ и „Активно 

оријентисана настава – 

планирање и 

припрема“. 
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Годишњи извештај о раду и оствареним активностима у току 

школске 2016/2017. године Стручног актива природних наука 

 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

 

 

 

 

 

август  

2016.год. 

 

 

Конституисање 

стручног већа, 

сачињавање 

годишњег плана 

рада за 2016/2017. 

годину, подела 

задужења 

 

Конституисање 

стручног већа, 

сачињавање годишњег 

плана рада за 

2016/2017. годину, 

подела задужења 

члановима већа 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Конституисано 

стручно већа 

природних наука, 

направљен плана 

рада за 2016/2017. 

годину, планиране 

активности 

 

јун 2017. Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Професор психологије 

учествовао је у 

припреми приредбе за 

Дан школе, за Светог 

Саву, са ученицима 

посетио изложбу 

Радована Лазаревића у 

Културном центру, 

посетио промоцију 

књиге Вање Булића у 

Културном центру. 

 

јун 2017. Упознавање 

органа 

руковођења 

школе и 

наставничког 

већа са радом 

Стручног већа 

Извештај о 

раду Стручног 

већа 

Руководи-

лац Већа 

Реализовано.  
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члановима већа 

 

 реализоване 

предвиђеном 

временском 

динамиком, 

подељена 

задужења 

 

 

септембар 

2016.год. 

 

 

 

 

Планирање 

контролних вежби 

из математике 

 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

 

Милош 

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из математике 

одражене по 

планираним 

терминима  

 

 

септембар 

2016.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Милош 

Павловић 

 

 

Реализовани  

часови допунске 

наставе  

 

 

септембар 

2016.год. 

 

 

 

Обележавање 

16.09.-Дана 

заштите озонског 

омотача 

 

Обележeн 

Дан заштите озонског 

омотача 

14.09.2016.год. 

 

Милена  

Гођевац 

 

Направљен поно и 

модели молекула 

озона са 

ученицима првих 

разреда;   

реализован квиз 

„ОЗИ“; достављен 

извештај 
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октобар 

2016.год. 

 

Планирање 

писмених задатака 

из математике 

 

Планирање писмених 

задатака из 

математике 

 

Милош 

Павловић 

 

Писмени задаци из 

математике 

одржени по 

планираним 

терминима  

 

 

 

октобар 

2016.год. 

 

Обележавање 

4.октобра-Дана 

заштите животиња 

 

Обележен 

Дан заштите 

животиња 4.10.2016.г. 

Александра 

Јагодић, 

Светлана 

Лазаревић 

Ученици I-1и III-1 

активно 

учествовали у 

реализацији; 

фотографије и 

извештај 

достављени  

 

октобар 

2016.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани  

часови допунске 

наставе  

 

 

октобар 

2016.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

физике 

 

Милош 

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из физике одржане 

по планираним 

терминима  
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новембар 

2016.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из математике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

Милош 

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из математике 

одржане по 

планираним 

терминима  

 

новембар 

2016.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Милош  

Павловић 

 

Реализовани  

часови допунске 

наставе  

 

 

 

новембар 

2016.год. 
 

Обележавање 

месеца борбе 

против болести 

зависности 

 

 

Обележен месеца 

борбе против болести 

зависности, 

22.11.2016.год. 

Александра 

Јагодић 

Организована 

трибина у сарадњи 

са Црвеним 

Крстом из 

Мионице; Ученици 

првог разреда 

активно 

учествовали у 

реализацији; 

фотографије и 

извештај 

достављени  

 

новембар 

2016.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

 

Милош 

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из физике  

одржане по 

планираним 

терминима  

 

 

 

    

Интензивирати 
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новембар 

2016.год. 

Анализа успеха 

ученика на крају I 

класификационог 

периода и 

утврђивање мера за 

његово побољшање 

Анализа успеха 

ученика на крају I 

класификационог 

периода и утврђивање 

мера за његово 

побољшање 

стручно веће 

природних 

наука 

 

часове допунске 

наставе до краја 

првог полугодишта 

 

 

децембар 

2016.год. 

 

Планирање 

писмених задатака 

из математике 

 

 

Планирање писмених 

задатака из 

математике 

 

 

Милош 

Павловић 

 

Писмени задаци из 

математике 

одржани по 

планираним 

терминима 

 

 

децембар 

2016.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани  

часови допунске 

наставе  

 

 

 

 

децембар 

2016.год. 
 

Обележавање 

Светског дана 

борбе против ХИВ 

- а 

 

 

Обележен Светски 

дана борбе против 

ХИВ – а,  

13.12.2016.год. 

 

 

Александра  

Јагодић 

Организована 

трибина у сарадњи 

са Црвеним 

Крстом из 

Мионице; Ученици 

првог разреда 

активно 

учествовали у 

реализацији; 

фотографије и 

извештај 

достављени  
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децембар 

2016.год. Посета Фестивалу 

науке 

 

Посета Фестивалу 

науке,  

17.12.2016.год. 

 

Милена  

Гођевац, 

Александра 

Јагодић, 

Светлана  

Лазаревић 

 

Ученици првог 

разреда активно 

учествовали у 

реализацији; 

фотографије и 

извештај 

достављени  

 

 

јануар 

2017.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из математике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

Милош  

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из математике 

одражене по 

планираним 

терминима  

 

 

 

јануар 

2017.год. 

 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Милош 

Павловић 

 

 

 

Реализовани  

часови допунске 

наставе  

 

 

јануар 

2017.год. 

 

Реализација 

додатне  

наставе из 

математике 

 

 

Реализација додатне  

наставе из математике 

 

Милош 

Павловић 

 

 

Реализовани  

часови допунске 

наставе  

 

 

 

јануар 

Предавање на тему 

развоја еколошке 

свести и 

 

Предавање на тему 

развоја еколошке 

 

Александра  

Јагодић 

 

Ученици првог 

разреда активно 
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2017.год. одговорног односа 

према природи 

свести и одговорног 

односа према природи 

одржано 31.01.2017.г. 

учествовали у 

реализацији; 

фотографије и 

извештај 

достављени 

 

 

јануар 

2017.год. 

 

Анализа успеха 

ученика на крају I 

полугодишта и 

утврђивање мера за 

његово побољшање 

 

Анализа успеха 

ученика на крају I 

полугодишта и 

утврђивање мера за 

његово побољшање 

стручно веће 

природних 

наука 

 

 

Ученици постигли 

већи ниво 

усвојености 

наставних садржаја 

и бољи успех на 

крају првог 

полугодишта  

 

фебруар 

2017.год. 
Планирање 

контролних вежби 

из математике 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

Милош 

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из математике 

одржане по 

планираним 

терминима  

 

фебруар 

2017.год. Реализација 

допунске наставе 

из математике 

Реализација допунске 

наставе из математике 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани 

часови допунске  

наставе  из 

математике 

фебруар 

2017.год. 
Реализација 

додатне наставе из 

математике 

Реализација додатне 

наставе из математике 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани 

часови додатне 

наставе из 

математике  

фебруар 

2017.год. 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

физике 

 

Милош 

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из физике одржане 

по планираним 

терминима  
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март      

2017. год. Планирање 

писмених задатака 

из математике 

Планирање писмених 

задатака из 

математике 

Милош 

Павловић 

 

Писмени задаци из 

математике 

одржани по 

планираним 

терминима 

март      

2017. год. 

 

Реализација 

допунске наставе из 

математике 

 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани 

часови допунске  

наставе из 

математике 

март      

2017. год. Реализација 

додатне наставе из 

математике 

Реализација додатне 

наставе из математике 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани 

часови додатне 

наставе из 

математике 

март      

2017. год. Отворене 

лабораторије-

посета Хемијском 

факултету у 

Београду 

Није реализовано  Милена 

Гођевац 

Није реализовано 

због 

неусклађености 

временских 

термина школе и 

факултета 

март      

2017. год. 

Обележавање Дана 

вода 

16.03.2017. обележен 

Дан вода: огледи 

хемијски коктели, 

израда модела 

молекула воде, 

презентације, интервју 

са пролазницима на 

улицама Мионице 

Милена 

Гођевац 

Ученици првог 

разреда активно 

учествовали у 

реализацији; 

корелација са 

верском наставом; 

фотографије и 

извештај 

достављени 

март      

2017. год. 
Планирање 

контролних вежби 

Планирање 

контролних вежби из 

Милош 

Павловић 

Контролне вежбе 

из физике одржане 
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из физике 

 

физике 

 

 по планираним 

терминима  

 

април 

2017.год. 
Планирање 

контролних вежби 

из математике 

 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

Милош 

Павловић 

 

Контролне вежбе 

из математике 

одржане по 

планираним 

терминима  

 

април 

2017.год. Реализација 

допунске наставе из 

математике 

Реализација допунске 

наставе из математике 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани 

часови допунске  

наставе из 

математике 

април 

2017.год. Реализација 

додатне наставе из 

математике 

Реализација додатне 

наставе из математике 

Милош 

Павловић 

 

Реализовани 

часови додатне 

наставе из 

математике 

април 

2017.год. 

Реализација 

припремне наставе 

за полагање 

матурског испита 

из математике 

 

Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из математике 

 

Милош 

Павловић 

 

Припремна настава 

из математике 

одржана по 

планираним 

терминима 

април 

2017.год. 

Анализа успеха 

ученика на крају III 

класификационог 

периода и 

утврђивање мера за 

његово побољшање 

Анализа успеха 

ученика на крају III 

класификационог 

периода и утврђивање 

мера за његово 

побољшање 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Интензивирати 

часове допунске 

наставе до краја 

школске године 

мај    

2017.год. 
Планирање 

контролних вежби 

из математике 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

Александар 

Марковић 

Контролне вежбе 

из математике 

одржане по 

планираним 

терминима  
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мај    

2017.год. 

Реализација 

допунске наставе из 

математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Александар 

Марковић 

Реализовани 

часови допунске  

наставе из 

математике 

мај    

2017.год. Реализација 

додатне наставе из 

математике 

Реализација додатне 

наставе из математике 

Александар 

Марковић 

Реализовани 

часови додатне 

наставе из 

математике 

мај    

2017.год. 

Реализација 

припремне наставе 

за полагање 

матурског испита 

из математике 

 

Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из математике 

 

Александар 

Марковић 

Припремна настава 

из математике 

одржана по 

планираним 

терминима 

јун  

2017.год. Планирање 

писмених задатака 

из математике 

Планирање писмених 

задатака из 

математике 

Александар 

Марковић 

Писмени задаци из 

математике 

одржани по 

планираним 

терминима 

јун  

2017.год. Реализација 

допунске наставе из 

математике 

Реализација допунске 

наставе из математике 

Александар 

Марковић 

Реализовани 

часови допунске  

наставе из 

математике 

јун  

2017.год. 
Реализација 

припремне наставе 

за полагање 

матурског испита 

из математике 

Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из математике 

Александар 

Марковић 

Припремна настава 

из математике 

одржана по 

планираним 

терминима 

јун  

2017.год. 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

Планирање 

контролних вежби из 

физике 

Александар 

Марковић 

Контролне вежбе 

из физике одржане 

по планираним 
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  терминима  

 

јун  

2017.год. 

Анализа успеха 

ученика на крају II 

полугодишта 

Анализа успеха 

ученика на крају II 

полугодишта 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Ученици постигли 

већи ниво 

усвојености 

наставних садржаја 

и бољи успех на 

крају школске 

године 

 

током 

2016/2017. 

год. 

 

 

Реализација 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

 

Реализација допунске 

наставе из биологије, 

екологије са заштитом 

животне средине и 

здравствене културе 

 

Александра  

Јагодић 

 

Реализовано је 34 

часова допунске 

наставе ( 11 у I1,  

12 у I2, 11 у II2) ; 

евидентирано у 

дневник за остале 

облике образовно-

васпитног рада 

 

током 

2016/2017. 

год. 

 

 

Стручно 

усавршавање  

наставника 

 

Семинар „Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика“, кат.бр.435, 8 

сати , 

10.12.2016.у Лајковцу 

 

Семинар „Активно 

оријентисана настава“, 

25.02.2017.у Мионици 

 

Прегледање 

комбинованог теста на 

 

Александра 

Јагодић 

 

Наставник се 

континуирано 

стручно 

усавршава; Доказ-

уверења 
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завршном  испиту у 

ОШ „Сава Керковић“ 

у Љигу 16.06.2017. 

 

током 

2016/2017. 

год. 

 

 

Реализација 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

 

 

Реализација допунске 

и додатне  наставе из 

хемије  

 

Милена  

Гођевац 

 

Реализовано је 17 

часова допунске 

наставе у I2 и 7 

часова додатне 

наставе у I1; 

евидентирано у 

дневник за остале 

облике образовно-

васпитног рада 

током 

2016/2017. 

год. 

 

Посета 

истраживачкој 

станици Петница 

Није реализовано 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Није реализовано 

због 

неусклађености 

временских 

термина 

наставника (рад у 

више установа) 

током 

2016/2017. 

год. 

 
Посета заштићеном 

природном добру  

10.06.2017. излет на 

Златибор 
стручно веће 

природних 

наука 

 

Уместо планиране 

посете резервату 

природе Царска 

бара, организован 

је једнодневни 

излет на Златибор 

уз посету Стопића 
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пећини и 

Гостиљском 

водопаду;  

током 

2016/2017. 

год. 

 

Стручно 

усавршавање  

наставника 

„ Чувајући природу 

чувамо себе-еколошко 

васпитање деце“, 

26.09.2016.г., Ставе  

 

"Активно орјентисана 

настава-планирање и 

припрема"- 25.02.2017. 

, Мионицакат.бр.357-   

      8 бодова 

 

"Учење уамбијенту 

јенајпродуктивније на 

свету"- 03.03.2017. , 

Ставе, кат.бр. 466,       8 

бодова 

 

"До функционалног 

знањаприменом 

методаи техникау 

интерактивној настави 

"- 26.06.2017., 

Ставе, кат.бр. 368, 8 

бодова; 

 

Електронски семинар 

„ Нова школа- 

Вишефронтална 

настава1“- 03.12.2016., 

кат.бр. 418,        40 

бодова 

Милена  

Гођевац 

Наставник се 

континуирано 

стручно 

усавршава; Доказ-

уверења 



 
 

102 
 

 

Електронски семинар 

„ Ефикасно вођење 

педагошке 

документације“, 

14.01.2017., кат.бр.197,        

24 бода 

 

Електронски семинар                

“ Проблемски и 

истраживачки 

орјентисана настава“, 

05.06.2017., кат.бр.900,         

24 бода 
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Извештај о активности стручног већа исхране,познавања 

робе,куварства и услуживања  за  школску 2016/2017. годину 

 

1. 27.08. ученици угоститељског смера у пратњи наставника  : Н. Пешовић, Д. 

Радосављевића и М. Стојановића учествовали су у туристичкој манифестацији 

„Врујачки извори“, која се одржавала у Бањи Врујци. 

2. 11.09. ученици I -2 у пратњи наставника А. Павловића, М. Стојановића и Д. 

Обрадовића, у оквиру практичне наставе посетили су Бањи Врујци и хотел 

„Врујци“. 

3. 15.09. ученици III -2 у пратњи наставника: А. Павловића, учествовали су у 

такмичењу у прављењу ајвара „Изађи ми на теглу“ , које се одржавало у Ваљеву, у 

организацији Т.О.В. и „Рода“ маркета. 

4. 19.09. почела професионална пракса у хотелу „Врујци“, који ће ученици друге и 

треће године похађати два пута седмично. 

5. 23.09. одржан заједнички родитељски састанак за II -2 и III -2  са разредним 

старешинама и члановима стручног већа. 

6. 26.09. . ученици I -2 смера конобар, у пратњи наставника М. Стојановића посетили 

су ресторан „Економске школе Ваљево“- „Златибор“ и упознали се са радом и 

обављањем практичне наставе. 

7. 30.09. ученици II -2 и III -2  припремили су и послужили послужење са својим 

наставницима  госте књижевне вечери у О.Ш. „Милан Ракић“ у  Мионици 

8. 06.10. ученици I -2, са наставницима Д. Радосављевића и М. Стојановић, обишли су 

туристичко место Дивчибаре и посетили хотеле „Дивчибаре“ и „Маљен“ 

9. 12.10. ученици II -2 са наставником Д. Обрадовић учествовали су у прослави  35-

годишњице обданишта „Невен“ 

10. 26.10. ученици II -2 у пратњи наставника Н.Пешовића и Д.Обрадовића посетили су 

ресторан и производњу колача „Бони“ и љишку средњу школу. 

11. 01.11. ученици II -2 и III -2  са наставницима  Д. Радосављевић и Д.Обрадовић, 

учествовали су у обележаваљу дана школе „Милан Ракић“ у  Мионици. 

12. 04.11. ученици I -2 обавили су вежбе у школском ресторану „Златибор“ у пратњи 

наставника М. Стојановића 

13. 06.11. наставник М. Стојановић учествовао је као члан жирија у манифестацији 

„Гастро – фест“ у Ваљеву. 

14. 14.11. ученици II -2 смера конобар са наставником М. Стојановићем учествовали су 

у сервирању и послужењу славе ваљевске болнице. 

15. 22.11. чланови стручног већа М. Стојановића А. Павловић учествују у тиму за 

промоцију школе 

16. 23.12. Наставник М Стојановић учествовао је у раду Републичког актива 

наставника услуживања које је одржано у Смедереву 

17. 26.12. Ученици и наставници припремили су и послужили коктел поводом 

отварања "Културног центра" у Мионици 
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18. 01.01.2017. Ученици и наставници учествовали су у манифестацији "Улица 

отвореног срца" на градском тргу у Мионици 

19. 27.01.2017.  Ученици и наставници учествовали су у припреми и послужењу 

школске славе Св. Сава 

20. 03.02.2017. Наставник А Павловић и ученици учесници такмичења учествовали су 

у емисији "Панорама" ВТВ-а 

21. 23.02.2017. М Стојановић је као члан делегације стредње школе присуствовао 

отварању сајма туризма у Београду 

22. 06-08.04.2017. Ученици и наставници учествовали су на сајму "СПРЕГ" у Ваљеву 

23. 10.04.2017. Верификација термина за завршне испите 

24. Чланови стручног већа учествују у промотивним активностима школе 

25. Мај - уређивање дворишта и простора поводом дана школе 

26. 13.05.2017 Д Радосављевић и М Радосављевић са по једним учеником из другог и 

трећег два освојили треће место на "Сремушијади" која се одржала на обронцима 

планине Повлен у месту Д Таор 

27. Консултације и вежбе за завршни испит 

28. 24. 05.2017. -Чланови стручног већа са ученицима учествују у припреми и 

реализацији обележавања дана школе 

29. 26.05.2017. Ученици и наставници Н Пешовић и М Стојановић учествовали у 

послужењу гостију на манифестацији "Креативна чаролија" у Б Врујци 

30. 26.05.2017. Ученици и наставници Д Радосављевић, М Стојановић и Д Обрадовић 

припремили и послужили коктел партију у "Културном центру" у Мионици 

поводом отварања изложбе 

31. 05-06.06.2017. Завршни испити 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА 

ЗА ШК. 2016 / 2017. ГОДИНУ ( прво полугодиште ) 
 

Подносилац извештаја: Стручно веће језика 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице: Слађана Јевремовић ( наставник српског језика ) 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа: Ива Николић ( наставник енглеског језика ), Ратко Алексић ( 

наставник француског језика ) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Рад Стручног већа у оквиру наставног и 

ваннаставног садржаја и стручно усавршавање Већа. 

 

Остварени циљеви (укратко): Реализоване активности и теме предвиђене планом и 

програмом Стручног већа, реализовано стручно усавршавање Већа и успешна 

сарадња у оквиру истог, као и са органима управљања школе ( директор, секретар, 

педагог ). 

 

 

Садржај рада 

  

 

 

 

Реализоване активности 

 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализације 

 

Планиране активности 

 

 

 

 

јул и август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар  

 

 

 

 

 

 

- Конституисање 

Стручног већа језика; 

усвајање  плана и 

програма Стручног 

већа за шк.  2016 / 

2017. годину; дељење 

задужења члановима 

Већа;  

 

 

- Одржан састанак 

Стручног већа (25. 8. 

2016) где је усвојен 

план и програм истог, 

као и активности 

предвиђене за овај 

месец; подељена 

задужења ;  

- План и програм 

Стручног већа 

уредно предат 

Педагошкој 

служби;  

 

  

 

- Састанак Стручног већа;  

- Планови рада – глобални 

и оперативни, лични 

планови професионалног 

развоја, план 

професионалног развоја 

на нивоу Стручног већа, 

план рада додатне и 

допунске наставе, секција, 

такмичења, завршног 

испита и распоред 

писмених задатака и 

- Одржан састанак 

Стручног већа (6. 9. 

2016) ; израђени 

планови поменутих 

активности; 

утврђена обавезна 

ученичка и стручна 

литература; утврђен план 

одржавања писмених 

задатака и контролних 

вежби ;  

- Извештај Стручног 

већа; организација 

и рад поменутих 

активности налази 

се у дневнику 

предвиђеном за то; 

распоред писмених 

задатака окачен на 

огласној табли; 

уредно предати 

планови рада;  
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октобар 

 

контролних вежби ;  

 

 

- Састанак Стручног већа; 

предавање оперативних 

планова; реализовање 

писмених задатака и 

контролних вежби из 

енглеског и француског 

језика; реализација плана 

рада секције, додатне и 

допунске наставе и 

припреме за Књижевну 

олимпијаду; стручно 

усавршавање; 

 

 

- Одржан састанак 

Стручног већа (4. 10. 

2016 ); израђени 

оперативни планови ; 

реализовани писмени 

задаци и контролне 

вежбе;  реализован  рад 

секција, такмичења;  

 

 

 

- Извештај Стручног 

већа; уредно предати 

оперативни планови; 

садржај и анализа 

реализованих писмених 

задатака и контролних 

вежби налази се у 

дневнику рада 

предвиђених одељења а 

распоред истих уредно 

окачен на огласној 

табли; организација и 

рад секција, такмичења, 

додатне и допунске 

наставе налази се у 

дневницима 

предвиђеним за то;  

 

 

 

  

 

 

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Састанак Стручног 

већа; 

планирање контролних 

вежби из енг. и фран. 

језика; стручно 

усавршавање; реализација 

додатне наставе, секције и 

такмичења из срп. језика; 

предавање оперативних 

планова; анализа успеха 

ученика на крају 1. 

класификационог 

периода; 

 

- Одржан састанак 

Стручног већа (1. 11. 2016) 

на коме су размотрене 

предвиђене активности за 

овај месец, као и успех 

ученика након 1. писменог 

задатка; утврђен распоред 

предвиђених контролних 

вежби; утврђен и 

реализован рад додатне 

наставе, драмске секције и 

такмичења из српског 

језика ; израђени 

оперативни планови; 

- Извештај Стручног 

већа;  оперативни 

планови уредно 

предати; резултати 

контролних вежби, као 

и анализа писмених 

задатака налази се у 

дневнику предвиђених 

одељења а распоред 

истих уредно окачен на 

огласној табли; 

реализација рада 

секције, додатне 

наставе и такмичења из 

срп. јез. као и број 

присутних ученика 

налази се у 

дневницима 

предвиђеним за то;  

- Састанак Стручног већа;  

планирање писмених 

задатака; предавање 

оперативних планова; 

реализација допунске и 

додатне наставе, 

такмичења из срп. језика, 

секције; израда 

- Одржан састанак 

Стручног већа (6. 12. 2016) 

где су кроз разговор 

продискутоване 

предвиђене активности; 

реализовани писмени 

задаци; израђени 

оперативни планови; 

- Извештај Стручног 

већа; резултати 

писмених задатака који 

се налазе у дневницима 

предвиђених одељења, 

а распоред истих 

окачен на огласној 

табли; мотивациони 
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децембар 

мотивационог паноа; 

припрема Савиндана;  

 

израђен мотивациони пано;  

реализовани часови 

додатне наставе, секције и 

припреме за такмичење из 

срп. језика; извршене 

припреме за Савиндан;  

 

пано налази се у холу 

школе; садржај рада и 

број присутних ученика 

који похађа додатну 

наставу, секцију и 

припрему за такмичење 

из срп. јез. налази се у 

дневницима 

предвиђеним за то, 

такође и број 

ангажованих ученика за 

приредбу поводом 

Светог Саве; анализа 

писмених задатака  

 

 

 

 налази се у дневницима 

предвиђених одељења;    

 

 

 

  

 

јануар 

- Састанак Стручног већа; 

планирање контролних 

вежби из енг. и франц. 

језика; реализација 

допунске и додатне 

наставе; школско 

такмичење из срп. јез. 

(Књижевна олимпијада); 

реализација приредбе за 

Савиндан; Републички 

зимски семинар; 

предавање оперативних 

планова;   

- Одржан састанак 

Стручног већа (17.1.2017) 

где су кроз дискусију 

размотрене предстојеће 

активности; реализоване 

контролне вежбе из енг. и 

франц. језика; реализован 

рад секције, допунске и 

додатне наставе; 

реализована приредба за 

Савиндан; израђени 

оперативни планови;   

 

- Извештај Стручног 

већа; резултати 

контролних вежби који 

се налазе у дневницима 

предвиђених одељења; 

садржај рада и број 

присутних ученика 

предвиђених 

активности налази се у 

дневницима 

предвиђеним за то; 

предати уредно 

оперативни планови; 

приредба, фотографије 

и извештај о 

реализацији исте; 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА   

ЗА ШКОЛСКУ 2016/ 2017. ГОДИНУ (друго полугодиште) 

 
 

 

Време  

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Фебруар - планирање 

контролних вежби 

из енгл. и франц. 

језика; 

- реализација 

допунске и 

додатне наставе;  

- реализација рада 

драмске секције; 

- предавање 

оперативних 

планова;  

- стручно 

усавршавање;  

- састанак Већа; 

- Утврђен 

распоред 

контролних 

вежби; 

реализована 

додатна и 

допунска настава; 

реализован рад 

драмске секције; 

израђени 

оперативни 

планови; 

реализовани 

семинари – 

онлајн(Школски 

електронски 

часопис у служби 

креативности 

ученика) и други 

(Активно 

оријентисана 

настава – 

планирање и 

припрема) у СШ 

«Мионица»  

одржан састанак 

Већа (21.2.2017). 

- Ратко А. и 

Ива Н. 

 

-  Стручно 

веће 

 

- Слађана 

Јевремовић 

-  Стручно 

веће 

- Распоред 

контролних 

вежби уредно 

окачен на 

огласној табли и 

уписани 

резултати у 

дневник; 

реализација рада 

секције, додатне 

и допунске, као 

и број присутних 

ученика налази 

се у дневницима 

предвиђеним за 

то; уредно 

предати 

оперативни 

планови; на 

састанку Већа 

продискутовано 

о предстојећим 

активностима; 

добијени 

сертификати за 

реализоване 

семинаре - 

онлајн семинару 

присуствовале 

Ива Н. и Слађана 

Ј. који је почео 

15. 2. 2017. и 

трајао 5 недеља, 

а другом 

семинару 

Слађана Ј. који 

је реализован 25. 

2. 2017. 

Март - планирање 

писмених 

задатака; 

- Реализовани 

писмени задаци; 

реализован рад 

секције и 

-  Стручно 

веће 

 

- Резултати 

писмених 

задатака налазе 

се у дневницима 
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- реализација 

додатне и 

допунске наставе; 

- реализација рада 

драмске секције; 

- припрема за 

такмичење 

рецитатора; 

- стручно 

усавршавање; 

- предавање 

оперативних 

планова;  

- анализа успеха 

ученика на крају 

3. 

класификационог 

периода;  

- састанак Већа;  

допунске наставе; 

извршена 

припрема за 

такмичење; 

израђени 

оперативни 

планови; 

извршена анализа 

успеха на крају 3. 

класификационог 

периода; одржан 

састанак Већа 

(7.3.2017).  

 

- Слађана 

Јевремовић 

 

____ // ____ 

 

-  Стручно 

веће 

предвиђених 

одељења, а 

распоред истих 

окачен на 

огласној табли; 

уредно су 

предати 

оперативни 

планови; на 

састанку Већа 

продискутовано 

је о успеху 

ученика на крају 

3. тромесечја;  

Април - планирање 

контролних вежби 

из енгл. и франц. 

језика; 

- стручно 

усавршавање; 

- реализација 

додатне и 

допунске наставе; 

- реализација рада 

драмске секције; 

- реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског испита 

из срп. језика;  

- такмичење 

рецитатора; 

- Реализоване 

контролне вежбе; 

реализован рад 

допунске, додатне 

наставе и секције; 

реализована 

припремна 

настава за 

полагање 

матурског испита 

из срп. језика; 

реализовано 

школско 

такмичење 

рецитатора 

(21.4.2017) и 

окружно ( 26. 4. 

2017); израђени 

оперативни 

планови; одржан 

састанак Већа (4. 

4. 2017);  

- Ратко А. и 

Ива Н. 

 

-  Стручно 

веће 

 

 

-  Слађана 

Јевремовић 

 

___ // ____ 

 

___ // ____ 

 

- Распоред 

контролних 

вежби окачен на 

огласној табли, а 

резултати истих 

налазе се у 

дневницима 

предвиђеним за 

то; садржај рада 

за припремну 

наставу за 

полагање 

матурског 

испита из срп. 

језика, као и број 

присутних 

ученика налази 

се у дневницима 

предвиђеним за 

то; школско 

такмичење 

рецитатора 

одржано је у 

КОЦ-у, а 
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- предавање 

оперативних 

планова; 

- састанак Већа;  

-  Стручно 

веће 

 

окружно у 

Ваљеву у Центру 

за културу – 

иако ученици 

нису прошли 

даље (само 1  

ученик иде на 

републичко) 

похваљени су; 

уредно су 

предати 

оперативни 

планови;  

Мај - реализација рада 

драмске секције; 

- реализација 

допунске и 

додатне наставе; 

- стручно 

усавршавање; 

- реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског испита 

из српског језика;  

- предавање 

оперативних 

планова; 

- састанак Већа; 

- организација 

Дана школе; 

- Реализован рад 

секције и 

допунске наставе; 

реализована 

припрема за 

полагање 

матурског испита 

из срп. језика; 

израђени 

оперативни 

планови; одржан 

састанак Већа 

(9.5.2017); 

организован Дан 

школе (24.5.2017) 

-  Слађана 

Јевремовић 

-  Стручно 

веће 

 

 

 

-  Слађана 

Јевремовић 

 

 

-  Стручно 

веће 

- Уредно су 

предати 

оперативни 

планови; 

успешно је 

организован Дан 

школе где је 

Стручно веће 

учествовало у 

културно-

уметничком делу 

програма;  

Јун - планирање 

писмених 

задатака; 

- предавање 

оперативних 

планова; 

- реализација 

допунске и 

додатне наставе; 

- Реализовани 

писмени задаци; 

реализована 

допунска и 

додатна настава; 

израђени 

оперативни 

планови; 

реализован 

матурски испит из 

срп. језика 

(5.6.2017); 

-  Стручно 

веће 

 

___ // ____ 

 

___ // ____ 

 

- Оперативни 

планови су 

уредно предати; 

распоред 

писмених 

задатака окачен 

на огласној 

табли, а 

резултати истих 

налазе се у 

дневницима 

предвиђених 
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- реализација 

матурског испита 

из српског језика;  

- анализа успеха 

ученика на крају 

2. полугодишта; 

- састанак Већа; 

извршена анализа 

успеха на крају 2. 

полугодишта; 

одржан састанак 

Већа (6.6.2017);  

___ // ____ 

одељења; на 

састанку Већа 

продискутовано 

о анализи успеха 

ученика, као и о 

мерама 

побољшања за 

наредну 

шк.годину; 

успешно је 

реализован 

матурски испит 

где је 

председник 

комисије била 

Слађана 

Јевремовић, а 

чланови Ива Н. и 

Ратко А.Сви 

ученици су 

изашли на испит, 

који је трајао 3 

сата, односно 4 

школска часа и 

исти положили; 

извештај о 

матурском 

испиту уредно је 

предат;  
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА,ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
 

 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Конституисање 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

септембар У месецу септембру 

конституисано стручно веће. 

Сачињавање 

годишњег плана 

рада стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

септембар У месецу септембру сачињен 

план рада стручног већа. 

Подела задужења 

члановима стручног 

већа 

Чланови 

стручног већа 

септембар У месецу септембру 

подељена задужења 

члановима већа. 

Посета 

манастирима и 

црквама 

Радован Андрић током школске 

године 

У току првог и другог 

полугодишта није 

организован излет због 

недовољног броја ученика. 

 

Организација 

турнира у стоном 

тенису 

Ђорђе Софронић јануар Успешно организован 

турнир у стоном тенису. 

Организација 

турнира у одбојци и 

фудбалу 

Ђорђе Софронић Октобар  

Maj 
Успешно организован 

турнир у фудбалу.Турнир из 

одбојке померен за друго 

полугодиште због 

временских услова. 

Успешно организован 

турнир из одбојке који је био 

планиран у првом 

полугодишту. 

Организација 

школе скијања 

Ђорђе 

Софронић,  

фебруар Није реализовано због 

недостатка снега. 

Стручна екскурзија 

Копаоник 

Ђорђе Софронић март Није реализовано. 

Организација кроса Ђорђе Софронић мај Успешно организован крос. 

 

 

Члнови Стручног већа наставника: 

Ђорђе Софронић, професор физичке културе 

Радован Андрић, вероучитељ 

Славиша Шеврт,наставник грађанског васпитања 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКИХ НАУКА ЗА 

ШКОЛСКУ  2016 / 2017.  ГОДИНУ 

 
 

 

Предлагач плана:Натавник_Максимовић Марија____ СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКИХ 

НАУКА _______ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

 

Одговорно лице:__Максимоовић Марија________ _________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Остали чланови тима/већа:________ Ивана Терзић, , Бојана Текић, Ивана Томашевић 

___________________________________ 

 

 

Сарадници у реализацији 

плана:________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

Делокруг  рада (укратко): Израда наставних програма и планова, доношење плана 

стручног усавршавања, реализација допунске, додатне и припремне наставе, анализа 

успеха ученика и предлози мера за побољшање, анализа критеријума оцењивања 

 

 

Циљеви (укратко):Реализација наставног плана и програма, стручно усавршавање 

наставника у установи и ван установе, унапређивање методике рада у настави.  

 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активнос

ти 

 

Циљна 

група 

(са 

киме се 

ради) 

 

 

Критерију

ми 

успешност

и за план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуац

ију 

плана 

Време 

реализац

ије 

 

Области 

рада 

 

 

 

 

 

септемба

р 

 

 

Планирање 

састанка 

стручног већа  

 

Израда 

годишњих 

планова по 

предметима  

 

чланови Стручн

o веће 

 

Реализован

и сви  

годишњи 

планови 

екон. групе 

предмета. 
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Планирање 

састанка 

стручног већа  

 

Информисањ

е  избору и 

набавци 

уџбеника и 

иновацијама у 

настави из 

економске 

групе 

предмета 

 

чланови Стручн

o веће 

 Нaбављени 

сви 

уџбеници 

из 

економске 

групе 

предмета ( 

прикључен 

Дата статус 

као нови 

издавач). 

 

 

Планирање 

седнице 

стручног већа 

 

Подела 

задужења 

члановима 

стручног већа 

и избор 

председника 

чланови Стручн

о веће 

Изабран 

нови 

председник 

већа – 

Марија 

Максимови

ћ. 

Подељена 

задужења и 

плниран 

наредни 

састанак. 

 

Планирање 

седнице 

стручног већа 

 

Доношење 

плана рада за 

стручна 

усавршавања 

чланови Стручн

о веће 

Донете и 

усвојене 

одлуке о 

раду Већа. 

 

 

 

 

Израда плана 

за допунску 

наставу 

чланови За 

одељењ

а II -1, 

IV-1 

Донет план 

и распоред 

допунске 

наставе за 

рачуноводс

тво и 

статистику.  

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

Планирање 

састанка о 

одржавању 

допунске 

наставе. 

 

 

Организовањ

е допунске 

наставе. 

 

 

чланови 

 

 

За 

одељењ

а II -1, 

IV-1 

Допунска 

настава 

релизована 

средом за 

рачиноводт

сво и 

петком за 

статистику. 

 

 

 

 

Проналажење 

мотивациони

х поступака 

за постизање 

бољих 

образовних и 

васпитних 

постигнућа 

чланови Сарадњ

а са 

педагог

ом 

школе. 

Остварено 

кроз 

разговоре 

са 

ученицима 

II-1. 
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ученика. 

      

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

класификацио

ног периода 

анализи 

успеха 

ученика на 

крају првог 

класификацио

ног периода. 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

класификацио

ног периода 

чланови Стручн

о веће 

Анализиран 

успех 

ученика из 

економске 

групе 

предмета 

(Записници  

о успеху 

ученика на 

крају првог 

тромесечја)

. 

 

 

 

Планирање 

мера и начина 

за отклањање 

неуспех из 

предмета 

економске 

групе.  

Откривање 

узрока 

неуспеха 

ученика 

путем анкете 

и дискусије 

чланови Стручн

о веће и 

учениц

и 

Кроз 

дискусију 

са 

ученицима 

установњен 

узрок 

лоших 

оцена из 

екон.групе 

предмета и 

договера 

већа 

посећеност 

часовома 

дпунске 

нставе. 

 

 

 

 

 

 

децембар 

 

 

 

 

Одржавање 

допунске 

наставе 

 

чланови За 

одљења 

I-2, II-2, 

III-1, 

IV-1 

Извршено 

према 

распореду. 

Кроз 

тестове  

утврђен 

бољи успех  

за 20%. 

 

 

 

Планирање и 

усвајање 

критријума за 

оцењивање. 

 

 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања и 

ученичких 

знања и 

способности 

 

 

чланови 

 

 

Стручн

о веће 

Одржан 

састанак на 

тему 

предлагања 

мера за 

бољи успех 

ученика из 

економске 

 



 
 

116 
 

 групе 

предмета. 

 

 

 

 

Припрема 

школских 

такмичења 

 

чланови Стручн

о веће 

Припрема 

није 

раеализова

на. 

 

 

 

 

 

јануар 

 

 

Планирање 

седнице о 

разматрању 

успеха на 

крају првог 

полугодишта. 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

по 

предметима 

из економске 

групе 

 

чланови Стручн

о веће 

Анализиран 

успех 

ученика из 

економске 

групе 

предмета.( 

Записници  

о успеху 

ученика на 

крају првог 

полугодиш

та). 

 

 

 

Планиран 

састанак на 

тему 

побољшања 

квалитета 

успеха 

ученика из 

економске 

групе 

предмета. 

 

 

Утврђивање 

мера за 

побољшање 

успеха и 

квалитета 

знања 

ученика 

 

 

чланови Стручн

о веће 

 

Није 

реализован

о ( 

продужетак 

зимског 

распуста 

због 

временских 

услова).  

 

 

Планиран 

састанак на 

тему 

побољшања 

квалитета 

рада стручног 

већа. 

 

Критички 

осврт на рад 

већа и 

предлагање 

мера за 

његово 

побољшање 

 

 

чланови  Одржан 

састанак на 

тему 

предлагања 

мера за 

бољи рад 

већа. 

 

 

 

 

 

 

фебруар 

Планирање 

календара 

такмичења 

 

 

 

Израда плана 

школских 

такмичења 

 

Чланови 

Стручн

о веће 

Реализован 

план 

школских 

такмичења. 

 

 

Плаирање 

посете 

cеминарима и 

стручо 

Стручно 

усавршавање 

наставника, 

информисање 

и покретање 

чланови Стручн

о веће 

Реализован 

семинар: 

,,Часови у 

функцији 

знања и 
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усавршавање 

и покретање 

иницијатриве 

за посету 

семинарима 

иницијатриве 

за посету 

семинарима 

 

 

примене- Ја 

то умем и 

могу сам“  

,, Шолски 

електронск

и часопис у 

служби 

креативнос

ти ченика“ . 

  

 

 

 

Планиране 

посете и блок 

насаве 

 

 

Одржавање 

блок наставе 

 

 

чланови 

 

За 

оддеље

ња I-1 

Одражана 

према 

распорду. 

Кроз 

тестове 

устанољено 

побољшањ

е успеха 

ученика из 

свих 

предмета за 

30%. 

 

 

Планиране 

посте у 

оквиру 

одвјања блок 

наставе 

 

 

Посете 

 

чланови 

 Реализован

а посета 

,,Сајму 

туризма 

2017“ са 

ученицима 

туристички 

техничар.  

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Планирање блок 

наставе 

Одржавање блок 

наставе 

 

чланов

и 

За одељења 

IV-1, II-1 

 Одржана блок 

настава по 

распореду.  

Посета Народној 

Банци Србије, за 

економске 

техничаре. 

Обављене посете 

према програму 

,,Упознајмо 

завичај“ за 

туристичке 

техничаре. 

 

 

 

Планирана 

седница око 

Одржавање 

допунске 

наставе. 

чланов

и 

IV-1 Реализоване 

прем. Кроз 

тестове 

устанољено 
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утврђивања 

начина допунске 

наставе. 

побољшање 

успеха ученика 

из свих предмета 

за 30%.а 

распореду . 

Посета допунској 

настави повећана 

за  20%. 

 

 

 

 

 

апри

л 

 

 

Планирање 

седнице о 

разматрању 

успеха на крају 

трећег 

класификационо

г периода 

ученика 

 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

трећег 

класификационо

г периода. 

чланов

и 

Стручно 

веће 

 

 

 

Извршена 

анализа успеха 

ученика на 

трећем 

квалификационо

м периода на 

основу 

Записника о 

успеху на крају 

трећег трмсечја.  

 

Планирана 

седница о 

разматрању 

начина и 

побљшања 

извођења 

практичне 

наставе. 

Анализа успеха 

ученика на 

практичној 

настави.             

 

чланов

и 

Сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

Није 

реализована. 

 

мај 

 

 

 

 

 

Планирање 

прославе ,,Дана 

школе“. 

 

 

 

 

Прпрема за 

догађај ,,Дан 

школе“. 

 

 

 

чланов

и 

Сараддња 

са другим 

стучним 

већима, 

органима 

школе, 

локалним 

привредни

м 

друштвима 

Реализовано кроз 

обележавање 

,,Дана школе“ 

24.5.2017.године 

 

 

 

Планирање 

припремних 

часова за 

матурски испит.  

 

Планирање 

полагања 

матурских 

испита (  

распореда и 

 

 

 

 

Одржавање блок 

наставе 

 

 

 

 

чланов

и 

 

 

 

За ученике 

завршне 

године 

Посета фабрици 

воде ,,Аква Гала“ 

за финансијске 

техничаре.  

Посета Народног 

музеја у Ваљеву 

и Бранковини за 

туристичке 

техничаре.  

Одржана 

презентација на 

тему ,, Туризам у 
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сатнице). мом крају“ 

 

 

 

Одржавање 

припремне 

наставе за 

матуранте. 

чланов

и 

За ученике 

завршне 

године 

Припрема за 

матурски испит у 

периоду од 29.5. -

2.6.2017. 

реализована за 

завршну годину.  

Ученици су 

8.6.2017. 

год.полагали 

писмени део 

матурског испита 

из Рачуноводства 

а усмен је 

одржан 

12.6.2017.године, 

Испити за изборн 

предмете 

одржани су  7.6.и 

9.6.2017године.  

 

 

јун 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика из 

економске групе 

предмета. 

 

 

 

 

 

чланов

и 

 Сви ученици су 

положили 

матурски испит у 

јунском року. 

Оцене по 

предметима у 

Записницима са 

матурских 

испита. 
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Област рада може бити: рад у секцијама, сарадња са другим стручним већима, планирање 

корелације, огледних часова  

Критеријуми успешности су најчешће конкретне цифре неких реализација 

Предлагачи плана могу сами да предложе критеријуме успешности за свој план 

Неке идеје за критеријуме успешности у зависности од области рада :  

број седница,број усвојених одлука,број поднетих и усвојених 

извештаја,анализа,планова..,број донетих закључака и препорука,број спроведених 

мера,закључака и др након усвајања 

Број реализованих акција: учешћа на такмичењима(награде),иновације у настави,број 

угледних часова,смотре/приредбе/изложбе,уређење простора 

Број организованих предавања/радионица(број учесника на њима) 

Број ваншколских манифестација/прослава/учесника... 

Стручни сараднициброј часова педагошко-инструктивног рада, број сати непосредног 

рада са ученицима,са наставницима,са родитељима, активно учешће у изради 

.......докумената,анализа,извештаја,протокола,број предложених мера и препорука,број 

предложених иновација или нових решења... 

Код допунске и додатне наставе:проценат побољшања успеха ученика који су 

учествовали у том виду наставе,број ученика који су учествовали, % остварености плана, 

реализовани пројекти, резултати провере постигнућа ученика(тест након додатног или 

допунског рада) 

Секције и друге слободне активности број ангажованих ученика,број остварених 

пројеката(такмичења, наступи, презентације рада,приредбе.. и остали видови излагања 

урађеног на секцији) 
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7.1.4  Педагошки колегијум 

 

Време 

реализациј

е 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

децембар 

 

 

Разматрање Извештаја 

о раду школе 

Разматрање 

Извештаја о 

раду школе 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар 

Први састанак 

педагошког 

колегијума 

реализован тек у 

децембру због 

промене директора 

школе  

Разматрање Плана рада 

школе 

Разматрање 

Плана рада 

школе 

 Усвајање 

плана рада 

педагошког 

колегијума за 

текућу годину 

Организација 

рада школе за 

текућу годину 

и подела 

задужења међу 

члановима 

колегијума 

 

децембар 

 

 

Анализа успеха ученика 

на крају прве 

класификације и мере 

за побољшање 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нереализоване 

активности биће 

померене за друго 

полугодиште због 

текуће 

проблематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представљање 

и анализа 

планова рада 

чланова 

педагошког 

колегијума за 

јануар 

Социо – економска и 

педагошка структура 

ученика првог разреда 

 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника и рад са 

приправницима 

Усвојен 

предлог 

семинара за 

друго 

полугодиште и 

покретања 

процедуре 

приправника 

за добијање 
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лиценце  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа плана 

рада са 

ученицима са 

проблемима у 

понашању и 

доношење 

одлуке о 

организовању  

семинара о 

вршњачкој 

медијацији 

Планирање 

реализације 

предавања 

клиничког 

психолога у 

нашој школи 

Анализа 

реализованих 

упитника за 

све ученике 

школе на тему 

социјаног 

статуса 

породице и 

односа према 

психоактивни

м супстанцама 

Валентина 

Вукојичић 

Стефановић, 

Ивана Костић 

Реализован 

упитник за све 

ученике школе, 

урађена анализа и 

закључци 

претстављени 

колегијуму 

децембар 

 

 

Начин и критеријуми 

оправдавања изостанака 

од стране одељенских 

старешина 

Прихваћен 

предлог 

семинара за 

друго 

полугодиште 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар 

Нереализоване 

активности биће 

померене за друго 

полугодиште због 

текуће 

проблематике Израда плана 

надокнаде 

часова због 

продужетка 

зимског 

распуста 

Педагошка 

документација на нивоу 

већа 

Област самовредновања 

у текућој школској 

години 
План посете 

часовима за 

наредно 

полугодиште 

Доношење 

одлуке о 

датуму 

План уписа за наредну 

школску годину 
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План и програм 

екскурзије ученика за 

школску 2016/17. 

одељенског и 

наставничког 

већа 

Договор око 

израде 

полугодишњег 

извештаја рада 

школе 

фебруар Анализа успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта и мере 

побољшања 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодишта и 

мере 

побољшања 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар 

У току месеца 

фебруара 

реализоване све 

планом 

предвиђене 

активности 

Извештај руководиоца 

стручних већа о раду 

већа за прво 

полугодиште(планиран

и – одржани часови, 

друга задужења) 

Извештај 

руководиоца 

стручних већа 

о раду већа за 

прво 

полугодиште(п

ланирани – 

одржани 

часови, друга 

задужења) 

Руководиоци 

стручних 

већа 

Анализа изостанака и 

васпитно – 

дисциплинских мера 

Анализа 

изостанака и 

васпитно – 

дисциплински

х мера 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар,

одељенске 

старешине 

Усвајање матурских 

тема и области 

Усвајање 

матурских 

тема и области 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар 

април Анализа успеха ученика 

на крају треће 

класификације и мере 

побољшања 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају треће 

класификације 

и мере 

побољшања 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар 

У току месеца 

априла 

реализоване све 

планом 

предвиђене 

активности 

Извештај о раду свих 

облика ваннаставног 

рада у школи за прво 

полугодиште 

Извештај о 

раду свих 

облика 

ваннаставног 

рада у школи 

за прво 

Директор 
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полугодиште 

Такмичења Такмичења  

Организација 

припремне наставе за 

полагање матуре 

Организација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матуре 

Организатор 

наставе 

Анализа посета часова 

редовне наставе 

Анализа 

посета часова 

редовне 

наставе 

педагог 

Анализа ШРП –а Анализа ШРП 

–а 

Директор, 

педагог, 

организатор 

наставе, 

библиотекар 

Припрема за 

реализацију блок 

наставе 

Припрема за 

реализацију 

блок наставе 

Организатор 

наставе 

Припрема за 

реализацију матурског 

испита и план 

Припрема за 

реализацију 

матурског 

испита и план 

Организатор 

наставе 

јун Предлог поделе 

предмета на наставнике 

  У току месеца јуна 

реализоване све 

планом 

предвиђене 

активности 

Подела предмета 

на наставнике 

реализоваће се у 

августу кад се 

буде тачно знало 

који ће предмети 

бити у плану и 

програму и ко ће 

од наставника 

радити 

Планови и програми 

рада већа за наредну 

школску годину 

Планови и 

програми рада 

већа за 

наредну 

школску 

годину 

Председници 

стручних 

већа 

Организација и 

спровођење матурског 

и завршних испита 

ученика 3. и4. године 

Организација 

и спровођење 

матурског и 

завршних 

испита 

ученика 3. и4. 

године 

Организатор 

наставе, 

предметни 

наставници 

Анализа стручног 

усавршавања 

наставника 

Анализа 

стручног 

усавршавања 

наставника 

Координатор 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

Предлог уџбеника и 

распореда писмених 

задатака и вежби 

  

Подела предмета на 

наставнике 
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Реализација рада свих 

већа 

Реализација 

рада свих већа 

Председници 

стручних 

већа 

Планови и програми 

рада секција за наредну 

школску годину и 

предаја извештаја већа 

и секција 

Планови и 

програми рада 

секција за 

наредну 

школску 

годину и 

предаја 

извештаја већа 

и секција 

Председници 

стручних 

већа 

Припреме за упис прве 

године 

Припреме за 

упис прве 

године 

Директор 

Извештај о 

самовредновању рада 

школе у текућој и 

планирање за наредну 

годину 

Извештај о 

самовреднова

њу рада школе 

у текућој и 

планирање за 

наредну 

годину 

Координатор 

Тима за 

самовреднова

ње, педагог 

август Календар послова за 

наредну школску 

годину 

Календар 

послова за 

наредну 

школску 

годину 

Директор У току месеца 

августа 

реализоване све 

планом 

предвиђене 

активности Одређивање и 

задужења за блок 

наставу 

Одређивање и 

задужења за 

блок наставу 

Директор 

Подела задужења за 

наредну школску 

годину 

Подела 

задужења за 

наредну 

школску 

годину 

Директор 

Планови рада 

наставника за наредну 

школску годину 

Планови рада 

наставника за 

наредну 

школску 

годину 

Секретар 

Утврђивање 40 – то 

часовне радне недеље и 

годишње норме часова 

Утврђивање 40 

– то часовне 

радне недеље 

и годишње 

норме часова 

Секретар 

Усвајање распореда 

часова 

Усвајање 

распореда 

часова 

Педагошки 

колегијум 
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Извештај о реализацији 

акционог плана 

Усвајање Акционог 

плана за наредну 

школску годину 

Извештај о 

реализацији 

акционог 

плана 

Усвајање 

Акционог 

плана за 

наредну 

школску 

годину 

Директор, 

секретар, 

педагог 
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7.1.5. Директор школе 

 

➢ ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

- Планирање распореда часова -  распоред часова ступио на снагу 1.9. 2016. 

- Планирање и организовање практичне наставе 

Практична настава одвија се у кухињи ОШ „Милан Ракић“,  ПУ „Невен“, Хотелу 

“Врујци“ и школским кабинетима куварства и услуживања, а изводе је: куварство и 

посластичарство - Драган Радосављевић, услуживање - Милутин Стојановић 

- Поделе одељења на групе – куварство, посластичарство и услуживања; грађанско 

васпитање и верска настава.  

- Пријем нових радника –  

На почетку школске године: Бојана Текић (економска група предмета); Иван Вуловић  

(економска група предмета); Јелисавета Петровић, (исхрана); Марија Ђокић (историја 

уметности); Биљана Андрић (географија), Ратко Алексић (француски језик), Милена 

Максић (радник у школској продавници), Небојша Гајић (помоћни радник).  

У току школске године: Ивана Терзић (економска група предмета, фебруар 2017), 

Драгана Петровић (исхрана, фебруар 2017), Ивана Томашевић (агенцијско и 

хотелијерско пословање, фебруар 2017), Александар Марковић (математика,  мај 2017), 

Милош Стојановић (практична настава, мај 2017) 

- Архивирање старих и набавка нових дневника и матичних књига 

- Расподела разредних старешинстава 

- 1/1 – Марија Максимовић; 1/2 – Слађана Јевремовић; 2/1 – Бојана Текић; 2/2 – Ива 

Николић; 3/1 – Ивана Терзић; 3/2 – Александар Павловић; 4/1 – Ђорђе Софронић 

Планирање и организовање  рада  Наставничког већа 

- Планирање дежурстава наставника и 40-очасовне радне недеље 

- Извештај о раду директора 

- Извештај о раду школе 

- Годишњи план рада школе 

- Формирање стручних тела и тимова 

- Планирање посета часовима васпитно-образовног рада наставника и педагошко-

инструктивни рад са наставницима 

- Планирање сарадње са родитељима,  друштвеном средином и локалним 

институцијама 

- Праћење реализације Школског развојног плана  
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- Праћење процеса самовредновања 

- Планирање и организација професионалног развоја запослених кроз различите 

облике стручног усавршавања 

- Планирање рада на школском маркетингу 

- Планирање и организација ваннаставних активности 

- Праћење материјално-техничке и финансијске  ситуације у школи 

- Праћење и аплицирање на конкурсе, реализација пројеката 

 

Реализација посета часовима васпитно-образовног рада наставника и педагошко-

инструктивни рад са наставницима 

 

У току првог полугодишта школске 2016/17. године није било регуларних посета 

часовима, они су планирани за друго полугодиште. Директор и ПП служба 

присуствовали су часовима за проверу савладаности програма код наставника 

Александра Павловића и Небојше Пешовића. Оба кандидата су успешно прошла проверу 

савладаности, направљени су записници комисије са посета и донесени закључци. 

Закључци са посећених часова: 

- Наставници су имали оперативне и глобалне планове који се реализују без 

значајних одступања 

- Наставници су имали писану припрему за час 

- На часовима су комбиноване традиционалне методе рада, фронтални облик 

рада, монолошки и дијалошки метод, били су припремљени писани материјали 

за час, као и  мултимедијална средства у настави 

Директор и ПП служба по потреби су посећивали часове одељења I1 због нове 

ученице Иване Николић, која похађа наставу по ИОП – у, ради боље комуникације 

и адаптације ученице у одељење. 

ПП служба је посећивала и часове II1 због конфликата унутар одељења на захтев 

ученика. 

У току другог полугодишта 2016/17. године директор је обавио посете часовима према 

следећем распореду:  
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Име и презиме 

наставника 

Редни 

број 

часа 

Одељење  Датум Предмет 

Бојана Текић 4. 4 1 13.03.2017. Монетарна економија и 

банкарство 

Драгана Петровић 6. 1 2 14.03.2017. Исхрана 

Александар Павловић 3. 3 2 16.03.2017. Куварство 

Небојша Пешовић 3. 3 2  17.03.2017. Посластичарство 

Денис Обрадовић 3. 1 2 20.03.2017. Услуживање 

Ратко Алексић 4. 1 1 21.03.2017. Француски језик 

Милош Павловић 4. 3 1 22.03.2017. Математика 

Ива Николић 3. 2 1 23.03.2017. Енглески језик 

Биљана Андрић 2. 2 2 28.03.2017. Географија 

Биљана Вићентић 6. 4 1 30.03.2017. Уставни и привредно 

право 

Марија Максимовић 2. 2 1 3.04.2017. Финансијско пословање 

Слађана Јевремовић 1. 3 1 4.04.2017. Српски језик и 

књижевност 

Ивана Терзић 4. 2 1 5.04.2017. Рачуноводство 

Ивана Томашевић 3. 3 1 7.04.2017. Посебни облици 

туризма 

 

Име и презиме 

наставника 

Редни 

број 

часа 

Одељење  Датум Предмет 

Слађана Јевремовић 5. 4 1 4.05.2017. Српски језик 

Ивана Терзић 3. 1 1 5.05.2017. Основи економије 

Драгана Петровић 6. 1 2 9.05.2017. Исхрана 

Ивана Томашевић 2. 3 1  12.05.2017. Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

 

Такође, са координаторима стручних тимова и стручних већа почетком школске године 

обављани су координациони састанци око организације  активности предвиђених 

њиховим плановима. 

Директор је извршио контролу реализације плана контролних и писмених задатака, 

плана секција, плана одржавања угледних часова; евиденција предавања оперативних 

планова, као и консултативне састанке са члановима стручних већа и тимова. 
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➢ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

Наставничко веће, којим је руководио директор школе, према предвиђеном Програму 

рада Наставничког већа, у првом полугодишту имало је 5 седница, и то:  

14 .9. 2016. /10. 11. 2016./ 01.12. 2016. /26.01. 2017/ 31. 01. 2017.     

У другом полугодишту одржано је 6 седница Наставничког већа: 

1.03.2017/.4.04.2017./20.04.2017./16.05.2017./2.06.2017./21.06.2017. 

Наставничко веће обављало је редовне активности  верификације успеха и владања 

ученика, доношење одлука о дисциплинским поступцима, доношење одлуке о 

реализацији екскурзије за ученике завршних разреда, подношење извештаја...  

Тачке дневног реда и главни закључци налазе се у записницима са наставничких већа у 

архиви школе. 

Одељењска већа имала су четири редовна састанака, и то: 19. 04. 2017.(треће тромесечје 

за одељења I1, I2, II1, II2, III1); 6.04.2017.(треће тромесечје за одељења III2 и IV1);  21.06. 

2017. (крај године за одељење II1) и 2.06.2017. (крај године за одељење IV1). 

Тачке дневног реда и закључци налазе се у записницима одељењских старешина. 

Стручна већа из области предмета за школску 2016/17. годину су:  

1. Стручно веће језика( српског, енглеског и француског)  

2. Стручно веће наставника грађанског васпитања, физичке културе, 

веронауке  

3. Стручно веће природних наука 

4. Стручно веће друштвених наука 

5. Стручно веће економске групе предмета 

6. Стручно веће наставника куварства, услуживања, посластичарства, 

практичне наставе, познавања робе и исхране 

Стручна већа су реализовала све планиране  активности. 
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РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

У првом полугодишту школске 2016/2017. Школски одбор имао је пет седница, и то: 07. 

9. 2016.-две седнице / 15.09. 2016./ 11. 10. 2016./ 22. 11. 2016.  обављајући своје редовне 

активности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

У другом полугодишту школске 2016/17. Школски одбор је имао четири седнице и то: 

03.03.2017./11.04.2017./21.04.2017./30.05.2017. обављајући своје редовне активности у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

На седници одржаној 07.09.2016. год. Школски одбор је верификовао новог члана 

Школског одбора из реда запослених школе: Милутина Стојановића на основу решења 

СО Мионица, а на другој седници истог дана, која је одржана одмах после прве, донета је 

одлука о расписивању конкурса за избор директора школе и одлука о формирању 

комисије која спроводи поступак избора директора школе. 

На седници одржаној 15. 9. 2016.  усвојен је Годишњег извештај о раду школе за 

школску 2015/2016. годину и Извештај о раду директора школе за школску 2015/2016. 

годину, усвојен је Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања у школској 

2015/2016.години, усвојен је Извештај о вредновању и самовредновању у школској 

2015/2016.години, усвојен је Извештај о реализацији Развојног плана школе у школској 

2015/2016.години, донет је Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину и 

Годишњи план рада директора школе за школску 2016/2017. годину и донет је План 

стручног усавршавања за школску 2016/2017.годину. 

На седници одржаној 11.10 2016. Школски одбор је донео одлуку о избору Катарине 

Чарапић за директора школе која је послата министру просвете на сагласност. 

На седници одржаној 22. 11. 2016. Школски одбор је, након давања сагласности 

министра просвете, донео решење о избору Катарине Чарапић за директора школе и 

одлуку о престанку дужности вршиоца дужности директора школе Иване Миловановић. 

На седници одржаној 03.03.2017. године Школски одбор је разматрао план уписа у 

наредну школску годину где је директор истакао да је предлог школе упис туристичких 

техничара, кувара и конобара у наредну школску годину пре свега због развоја туризма 

што је подржала и Општина Мионица. Новина је дуално образовање које подразумева 

подршку привредника у виду професионалне праксе и запослења за ученике и школа је 

обезбедила ову подршку од стране хотела „Врујци“, мотела „Кондир“ и других 

привредника. Такође на овој седници је разматран успех и дисциплина ученика, усвојен 

је финансијски план за 2017.год. који је представио шеф рачуноводства Марина 
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Крсмановић, усвојен је завршни рачун за 2016.год. где су највећа ставка путни 

трошкови, усвојен је извештај о попису имовине за 2016.год. поднет од стране пописне 

комисије, усвојен је план јавних набавки школе за 2017.год. који обухвата једну јавну 

набавку мале вредности и то набавка горива за моторна возила и усвојен је извештај о 

полугодишњем раду директора школе за 2016/17.год. 

На седници одржаној 11.04.2017. године Школски одбор је одлучивао по жалби 

родитеља Мирка Милошевића на решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере 

исључења из школе ученика Немањe Милошевића због великог броја неоправданих 

изостанака. Собзиром да није било довољно гласова за пуноважну одлуку школског 

одбора јер је од укупно пет чланова школског одбора четворо  чланова гласало за 

исључење а један је био против, седница је одложена. Одржана је нова седница дана 

21.04.2017.год. на којој је донета пуноважна одлука од стране укупно шест присутних 

чланова који су сви гласали за одбијање жалбе и потврђивањe решења директора о 

искључењу ученика из школе због великог броја неоправданих изостанака. 

На седници одржаној 30.05.2017. године Школски одбор је донео Правилник о избору 

ђака генерације који регулише поступак и начин избора ученика генерације завршних 

разреда школе и усвојио извештај о изведеној екскурзији ученика школе која је 

изведена у сарадњи са средњом школом из Љига на релацији Охрид и протекла је у 

најбољем реду. 

РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

У првом полугодишту школске 2016/2017. године Савет родитеља је одржао једну  

седницу. Чланови Савета родитеља обављали су активности из своје надлежности 

прописане Законом о основама система образовања и васпитања.  

На првом састанку конституисан је Савет родитеља за школску 2016/2017.годину, 

изабрана је понуда Дунав осигурања за осигурање ученика, Савет је обавештен о 

припремљености школе за почетак наставе, представљен је Годишњи програм рада 

школе за 2016/2017.годину, размотрене су релације за екскурзију ученика, и одржано је 

предавање представника МУП-а о наркоманији међу младима. 

У другом полугодишту на седници одржаној 07.03.2017.год. Савет родитеља је упознат 

са успехом и владањем ученика на крају првог полугодишта. Савет родитеља је 

разматрао план уписа у наредну школску годину, број одељења и смерова. План је да се 
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упишу кувари, конобари и туристички техничари што је подржала Општина Мионица 

због развоја туризма. Новина је дуално образовање које подразумева подршку 

привредника у виду професионалне праксе и запослења за ученике а школа је 

обезбедила ову подршку од стране хотела „Врујци“, мотела „Кондир“ и других 

привредника. Истакнута је сарадња са локалном самоуправом за коју је школа битан 

ресурс па је општинско веће доделило школи ресторан за практичну наставу који треба 

реновирати. Чланови Савета су обавештени да је Општина Мионица   формирала Центар 

за образовање и развој „Мионица“ са седиштем у школи где се одржавају курсеви 

страних језика, плесна школа и сл. што је добра промоција школе. 

Тачке дневног реда и главни закључци налазе се у записницима са састанака Савета  

РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

У току првог полугодишта Ученички парламент је имао девет састанака. На почетку 

школске 2016/17. изабрани су чланови Ученичког парламента, по два ученика из сваког 

одељења. За координатора њиховог рада директор је предложио библиотекара школе 

Ивану Костић. Најбитније активности Ученичког парламента у току првог полугодишта:  

- Сарадња са Црвеним крстом Мионица 

- Хуманитарна акција: Чеп за хендикеп 

- Реализована трибина: Обележавање светског дана борбе против АИДС-а 

- Праћење сајтова за средњошколце и праћење пројеката за уређење школског простора 

- Реализација квиза знања у оквиру Дечије недеље у амфитеатру школе 

- Анализа појединачних области деловања: права детета и ученика, безбедност ученика и 

одговорности ученика 

- Предлог за поновно увођење музике у холу школе 

- Предлог за реализацију радионица „Матоде и технике успешног учења“ 

- Организација журке за дан заљубљених 

- Сарадња са УП ОШ „Милан Ракић“ 

- Иницијатива за расписивање литерарног конкурса за Савиндан у коме би учествовали 

ученици 7. и 8. разреда ОШ „Милан Ракић“ и ученици средње школе. 

Најбитније ативности ученичког парламента за друго полугодиште су следећи: 
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- Израђен полугодишњи извештај рада Ученичког парламента, резимиране све активности из 

претходног периода 

- Предложено предавање гинеколога о контрацепцији, нежељеној трудноћи и полно 

преносивим болестима 

- Анализа свакодневне организације рада у школи, кућни ред и правила понашања 

- Предузетништво : оснаживање сарадње са локалном самоуправом и институцијама 

- Предлог идеја за програм Дана школе 

- Гласање за Ђака генерције 

- Предлози ученика за награде и похвале најбољим појединцима и одељењима 

- Анализа рада Ученичког парламента у протеклој школској години 

КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Почетком 2016. године усвојен је Финансијски план школе за 2016.годину и План јавних 

набавки за 2015.годину. 

Финансијским планом предвиђено је да локална самоуправа финансира потребе Средње 

школе „Мионица“ у износу од 6 062 000.00. Средства су током целе 2016. године трошена 

наменски и у складу са Планом јавних набавки.  

Школа је остварила приходе и од сопствених средстава кроз рад продавнице у оквиру 

школе. Приходи су наменски коришћени за обезбеђивање намирница за обављање 

практичне наставе за ученике и за остваривање  личног дохотка за радника који је 

распоређен  на послове припреме и продаје брзе хране. 

 

➢ САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

 

Активности са МПНТР 

У току првог полугодишта директор школе је иницирао састанак са министром просвете 

Младеном Шарчевић у оквиру његове посете ваљевским школама у циљу представљања 

плана развоја образовања на нивоу општине Мионица. 

Обављен је састанак са саветницима у сектору за основно и средње образовање у 

погледу представљања идеје за одржавање часа историје о Војводи Мишићу у 

просторијама Средње школе „Мионица“, а у организацији Центра за образовање и развој 

„Мионица“ са циљем добијања подршке министра просвете за реализацију овог 

предлога.  
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Активности са Школском управом 

У првом полугодишту школске 2016/17. години начелник Школске управе одржао је три 

састанка са директорима школа. На овим састанцима начелник је директорима давао 

предлоге, упутства и информације:  

-  о законитом раду школа,  

- о начину попуњавања електронске платформе, 

- плану уписа ванредних ученика, 

- предлог уписа за школску 2016/17. 

- о потреби увођења дуалног образовања 

Директор је у току првог полугодишта имао састанак са начелником Школске управе у 

просторијама Средње школе „Мионица“, а тема састанка била је план уписа за наредну 

школску годину. Начелница Зорица Јоцић је сагласна са правцем у коме школа иде, а то 

је туризам и угоститељство. 

Директор и правно-рачуноводствена служба Средње школе „Мионица“ су благовремено 

достављали потребне податке и документацију  ШУ.  

Директор школе је са Школском управом имао добру и коректну сарадњу.  Савети и 

упутства начелника значајни су за унапређење рада директора школе. 

 

Сарадња са локалном самоуправом 

На почетку школске 2016/17. године директор је започео веома коректну и интензивну 

сарадњу са локалном самоуправом. Састанци са председником и потпредседником 

општине врше се на недељном нивоу. Сарадња се највише односи на финансијску и 

материјално- техничку ситуацију у школи: путни трошкови, превоз ученика,  разматрање 

захтева да се средњој школи определи објекат за обављање практичне наставе, 

заједнички рад на плану уписа. Уз подршку општине, школа је обезбедила подршке 

привредника за упис једног одељења кувар/конобар (30 ученика) по дуалном моделу 

образовања. 

Сарадња школе и локалне самоуправе огледа се и кроз потписивање меморандума о 

сарадњи између школе и Центра за образовање и развој „Мионица“, општинске 

институције чије је седиште у Средњој школи „Мионица“.   
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Сарадња са локалним институцијама 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

У првом полугодишту школске 2015/16. години настављена је сарадња са следећим 

локалним институцијама: Туристичка организација Мионица, ОШ „Милан Ракић“, 

Културно – образовни  центар Мионица, УГ Креатива – креативно образовање, ДУ 

„Невен“, Дом здравља Мионица.  

Са Туристичком организацијом Мионица школа има веома добру сарадњу у погледу 

заједничких планирања часова блок наставе за туристичке техничаре. Заједничким 

договором туристички водичи су организовали обилазак локалитета мионичког краја са 

циљем да се наши ученици упознају са туристичким потенцијалима свог места. Такође, 

ученици наше школе смера туристички техничар активно су били укључени на штанду 

наше општине у току овогодишњег Сајма туризма у подели пропагандног материјала и 

туристичкој понуди општине Мионица. 

Са ОШ „Милан Ракић“ сарадња се одвијала кроз заједнички рад ученичких парламената, 

усклађивање превоза ученика, извођење практичне наставе из области куварства. 

Са Културним центром сарадња се одвијала кроз уређење локалног часописа „Билтен“ 

који издаје КОЦ Мионица. Директор школе је један од чланова редакције тако да су у 

овом листу објављиване све активности од значаја за средњу школу. 

Са ДУ „Невен“ сарадња је реализована кроз извођење практичне наставе из области 

куварства и услуживања. 

Са Домом здравља Мионица сарадња се одвијала кроз реализацију трибина о здравим 

стиловима живота и  репродуктивном здрављу. 

   

 

Стручно усавршавање директора 

• 18. 10.  2016. директор школе  је учествовао на семинару за израду пројеката у 

организацији ЦЕУП-а у Београду. 

• 2. 11. 2016. Директор школе је учествовао на округлом столу о дуалном образовању 

„Улога локалне самоуправе у дуалном образовању“ у Београду 

• 16 - 18. 12. 2016. Директор школе је учествовао на међународној научној 

конференцији KNOWLEEDGE – CAPITAL OF THE FUTURE са научним радом 

„Даровити ученици – подршка и развој“, Банско, Бугарска. 

• Директор и заинтересовани професори посетили су Сајам књига 28. 10. 2016. 



 
 

137 
 

• Од фебруара 2017. директор је водитељ  електронског семинара „Методички 

приступ обради граматичких садржаја путем интегративне наставе“ у организацији 

Образовно-креативног центра. 

• 8 – 10. 2. 2017. Директор школе је учествовао на зимском семинару за    професоре 

српског језика у Београду. 

• 25. 2. 2017. Директор је учествовао на семинару „Активно оријентисана настава“ у 

организацији Средње школе „Мионица“ 

 

➢ ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Промоција рада школе 

Директор даје велики допринос у промоцији школе путем интернета и у организацији 

промоције школе на терену. Директор је администратор  ФБ страна школе 

(https://www.facebook.com/srednja.mionica, https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica  ), а 

професорка економске групе предмета Ивана Радивојевић је администратор ФБ стране школе- 

подршка ученицима  на којима се редовно објављивљују све важне информације и догађаји 

из живота школе. Промоција школе врши се и на личном блогу директора школе 

(http://kreativasrpskogjezika.wordpress.com/). Такође, током протекле школске године 

ажуриран је званични сајт школе који се налази на адреси 

(http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/). 

Свој рад и значајна дешавања школа објављује и у локалном листу „Запис“.  

 

Праћење и аплицирање на конкурсе, реализација пројеката 

У току првог полугодишта школа се одазвала се на конкурс МП у вези са адаптацијом 

школског простора.  

Тим за пројекте Средње школе „Мионица“ уз координацију директора школе радио је 

на припреми пројекта за унапређење материјалног положаја школе за чешку амбасаду.  

  

https://www.facebook.com/srednja.mionica
https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0/629507810454729
http://kreativasrpskogjezika.wordpress.com/
http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
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7.1.5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА 2016/2017. 

ГОДИНУ 

 

У школској 2016/2017. години Школски одбор одржао  је осам седница обављајући своје 

редовне активности у складу са Законом основама система образовања и васпитања. 

На седници одржаној 07.09.2016. године извршена је верификација новог члана Школског 

одбора и то Милутина Стојановића, професора практичне наставе уместо Иване 

Радивојевић, професора економске групе предмета, која је ступила на дужност вршиоца 

дужности директора школе почев од 27.08.2016.год. Донета је одлука о расписивању 

конкурса за директора школе и именована комисија која спроводи поступак избора 

директора школе. 

На седници одржаној 15.09.2016.године усвојен је Годишњи извештај о раду школе за 

школску 2015/2016. годину и Извештај о раду директора школе за школску 2015/2016. 

годину, усвојен је Извештај о остваривању плана стручног усавршавања у школској 

2015/16.години, усвојен је Извештај о вредновању и самовредновању у школској 

2015/16.години, усвојен је Извештај о реализацији развојног плана школе у школској 

2015/16.години, донет је Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину, донет 

је План стручног усавршавања за школску 2016/17.год. и дата сагласност на План рада 

директора за школску 2016/17.годину.  

На  седници одржаној 11.10.2016. године Школски одбор је донео одлуку о избору 

Катарине Чарапић за директора школе која је послата на сагласност министру просвете у 

складу са законом. 

На седници одржаној 22.11.2016. године  Школски одбор је донео решење о избору 

Катарине Чарапић за директора школе пошто је министар просвете дао сагласност на 

одлуку школског одбора. Такође је донета одлука о престанку дужности вршиоца 

дужности директора школе Иване Миловановић закључно са 22.11.2016.год. 

 

На седници одржаној 03.03.2017. године Школски одбор је разматрао план уписа у 

наредну школску годину где је истакнуто дуално образовање, разматран је успех и 

дисциплина ученика, усвојен је финансијски план за 2017.год., усвојен је завршни рачун 

за 2016.год., усвојен је извештај о попису имовине за 2016.год., усвојен је план јавних 
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набавки школе за 2017.год. и усвојен извештај о полугодишњем раду директора школе за 

2016/17.год. 

На седници одржаној 11.04.2017. године Школски одбор је одлучивао по жалби на 

решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере исључења из школе за ученика Немању 

Милошевића али пошто није било довољно гласова за пуноважну одлуку школског 

одбора одржана је нова седница дана 21.04.2017.год. на којој је донета пуноважна одлука 

о одбијању жалбе и потврђивању решења директора о искључењу ученика из школе због 

великог броја неоправданих изостанака. 

На седници одржаној 30.05.2017. године Школски одбор је донео Правилник о избору 

ђака генерације и усвојио извештај о изведеној екскурзији ученика школе. 
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7.1.6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 

2016/2017. ГОДИНИ 

 

У току школске 2016/2017-е године чланови Савета родитеља обављали су активности 

из своје надлежности предвиђене Законом о основама система образовања и 

васпитања. 

Савет родитеља је на седници одржаној дана 21.09.2016.год. верификовао нове чланове 

испред разреда прве године и констатовао састав савета за 2016/17.годину. Изабрана је 

понуда Дунав осигурања за осигурање ученика са годишњом премијом од 250 динара 

по ученику. Чланови савета су упознати са припремљеношћу школе за почетак наставе 

у погледу материјалних услова и наставног кадра. ВД директора школе је навео да су 

опремљени кабинети за куварство, побољшана је пракса са вртићем, основном школом 

у Мионици, мотелом „Врујци“ у Врујцима и сарадња са Општином у Мионици. 

Формиран је Образовни центар за формално и неформално образовање са курсевима 

енглеског и немачког језика а очекује се још боља пракса за угоститељско туристички 

смер кроз „Кевића“ кафану која треба бити додељена школи. Савет родитеља је 

упознат са свим елементима Годишњег програма рада школе. Савет родитеља је 

усвојио релације за екскурзију ученика. Представник полиције из Мионице је одржао 

предавање родитељима на тему наркоманија међу младима. 

На седници одржаној 07.03.2017.год. Савет родитеља је упознат са успехом и владањем 

ученика на крају првог полугодишта. Савет родитеља је разматрао план уписа у 

наредну школску годину, број одељења и смерова. План је да се упишу кувари, 

конобари и туристички техничари што је подржала Општина Мионица због развоја 

туризма. Новина је дуално образовање које подразумева подршку привредника у виду 

професионалне праксе и запослења за ученике а школа је обезбедила ову подршку од 

стране хотела „Врујци“, мотела „Кондир“ и других привредника. Истакнута је сарадња 

са локалном самоуправом за коју је школа битан ресурс па је општинско веће доделило 

школи ресторан за практичну наставу који треба реновирати. Општина је такође 

формирала Центар за образовање и развој са седиштем у школи где се одржавају 

курсеви страних језика, плесна школа и сл. што је добра промоција школе. 
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8. Извештај одељењских старешина и тимова 

8.1. Одељењске старешине 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2016/2017._ГОДИНУ I/1 

 
 

Подносилац извештаја:____Oдељњнски 

старешина__________________Разредни старешина одељења 

I1_________Марија Максимовић_______________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице:__________Марија Максимовић 

_____________________________________________________________________

_______ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови 

тима/већа:________________/___________________________________________

__________________________________ 

 

Сарадници у писању 

извештаја:___________________/________________________________________

______________________________ 

 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): _________Рад са ученицима у оквиру 

одељенске заједнице________________________________ 

 

 

Остварени циљеви (укратко):________Успешна сарадња разредног старешине 

са ученицима______________________________________ 

 

 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

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 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 
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септембар 

 

 

 

Избор 

руководства 

и подела 

задужења 

 

  

Изабрани 

председник, 

секретар, благајник 

и 2 члана Ученичког 

парламента 

 

Дисциплина   

Ученици су 

упознати са 

Правилником о 

васпитно - 

дисциплинској 

одговорности 

ученика средње 

школе 

 

октобар 

 

Предавање 

на тему 

„Болести 

зависности“ 

 

  

Ученици упознати 

са негативним 

утицајем болести 

зависности  

Дечија 

недеља 
  

Организација 

спортских и 

забавних активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

  

Позитиван успех 

остварило је 9 

ученика, а негативан 

10  

Дисциплина   

Изрицање васпитно 

- дисциплинских 

мера 

 

децембар Како бити 

успешан? 
  

Разговор са 

ученицима о томе 

шта би хтели да 

постигну у животу 
 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

  

Ученици су 

упознати са 

ризицима ове 

болести 

јануар 

Одговорност   

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

одговорно  

Прослава 

Светог Саве 
  

Обележавање 

школске славе у 

просторијама школе 

фебруар Агресивно 

понашање 
  

Указивање на 

могуће последице 
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насилног понашања 

Како се 

понашати у 

школи и ван 

ње? 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

и како то утиче на 

друге 

март 

 

Технике 

учења 

  

Разговор о томе које   

технике учења 

ученици користе 

при учењу нових 

лекција 
 

Другарство    

Зашто се не 

дружимо више и 

квалитетније 

 

април 
 

Дисциплина 
  

Изрицање васпитно 

- дисциплинских 

мера 

 

Пролећни 

распуст, 

Припреме за 

екскурзију ( 

Охрид) 

 

 

 

  

Разговор о томе 

како су ученици 

провели пролећни 

распуст и припреме 

око ескурзије. 

 

мај 

Како до 

бољих 

оцена? 

  

Разговор о томе 

како да поправимо 

оцене   

Хуманост   
Да ли смо хумани и 

како то показујемо? 

 

јун 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

године 

  

Договор за извођење 

феријалне праксе и 

анализа успеха. 
 

Како ћемо 

провести 

распуст 

  
Разговор о дечијим 

плановима за лето 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2016/ 2017. ГОДИНУ I/2 

 

 
 

Подносилац извештаја:  Разредни старешина одељења  I2 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 
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Одговорно лице:  Слађана Јевремовић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко):  Рад са ученицима у оквиру 

одељенске заједнице ( ЧОС и ЧОЗ ) 

 

 

Остварени циљеви (укратко):  Успешна сарадња разредног старешине са 

ученицима, као и родитељима. 

 

Време  

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

септембар  

- Упознавање са 

ученицима, 

школски 

календар, 

распоред 

часова; 

 

- Сређивање 

педагошке 

документације; 

 

- Родитељски 

састанак; 

 

- Избор 

представника 

одељенске 

заједнице, 

Ђачког 

парламента и 

њихове 

дужности; 

Упознати 

ученици,узети 

основни подаци о 

њима, предочен им 

школски календар и 

распоред часова. 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 

 

Сређена матична 

књига и дневник – 

унети основни 

подаци о ученицима 

и родитељима, 

односно 

старатељима. 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 

 

Упознати родитељи 

са начином рада, као 

и обављањем  

практичне наставе, 

обавезама које 

ученици морају 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 
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испоштовати, 

превозом ученика и 

бесплатном ужином. 

 

 

Изабран председник, 

секретар, благајник 

и два члана 

представника 

Ђачког парламента; 

изложене њихове 

дужности.Суочавање 

ученика са 

ситуацијама које им 

предстоје и 

указивање на значај 

тимског рада и 

солидарности 

Развијање 

позитивног односа 

према раду, 

дисциплини, 

осећању дужности, 

одговорности, 

дружењу 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

октобар 

 

Координација са 

члановима 

одељенског већа и 

свођење утисака о 

ситуацији у одељењу; 

дисциплина, пожељно 

и непожељно 

понашање 

Утврђено постојеће 

стање и обављен 

разговор са 

ученицима који 

имају потешкоће; 

продискутовано о 

утврђеним 

правилима 

понашања и 

дисциплини на 

часовима 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 
Упознавање са 

програмом заштите 

ученика од насиља и 

злостављања – анкета 

о безбедности 

Ученицима су 

предочене опасности 

и могуће последице 

како вршњачког, 

тако и других облика 

злостављања 

  

 

Упознавање ученика 

са техникама 

успешног учења 

С обзиром да се 

ближи тромесечје, 

разредни старешина 

са ученицима 

разматра тактике и 

најбољи начин за 

остваривање добрих 

резултата; 

анализиране оцене и 

препознате критичне 

ситуације 
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Где ме „жуља“ ципела 

– разговор о 

потешкоћама, 

могућностима 

уклањања, узајамна 

помоћ 

Ученици суочени са 

ситуацијама које им 

предстоје и указано 

им је на значај 

тимског рада и 

солидарности; 

рађено је на 

развијању 

позитивног односа 

према раду, 

дисциплини, 

осећању дужности, 

одговорности, 

дружењу 

  

новембар 

 

Организовање 

екскурзије 

Извршени договори 

у вези релације, 

трајања и цене 

екскурзије; утврђено 

бројно стање и 

започето са ратама 

исте 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 

Успех ученика на 

крају I тромесечја, 

изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

Позитиван успех 

остварило је 11 

ученика, а негативан 

7. Примерно 

владање остварило је 

17 ученика, а врло 

добро 1 ученик; 

Укор одељенског 

старешине има 1 

ученик 

  

 

Други родитељски 

састанак 

Родитељи упознати 

са успехом и 

владањем своје деце; 

Одзив на 

родитељски састанак 

веома мали 

  

 

Моја школа – жеље и 

очекивања 

Разговарано са 

ученицима о 

важности циља у 

животу уопште и 

стремљење ка истом 

  

децембар 
Проблеми у 

понашању, разговор о 

штетности дувана, 

алкохола и наркотика, 

АИДС 

Скренута пажња 

ученицима на све 

нежељене последице 

и опасности болести 

зависности и шта у 

ствари знају о томе 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 Анализа напредовања 

ученика који показују 

слаб успех 

Реализовано је 

поређење са успехом 

на крају I 

  



 
 

147 
 

тромесечја, уочене 

потребе за додатном 

подршком код 

појединих ученика 

 
Свет без насиља 

(радионица); Људска 

п'рава(поводом 

међународног дана 

људских права) 

У виду радионице са 

ученицима обележен 

Међународни дан 

људских права и 

продискутовано о 

томе, урађени панои 

  

јануар 

Крај првог 

полугодишта(анализа 

успеха и владања 

ученика); сређивање 

педагошке 

документације 

Позитиван успех 

остварило је 13 

ученика(7 врло 

добрих и 6 добрих) а 

негативан 5 ученика; 

Примерно владање 

остварило је 13 

ученика, врло добро 

2 и добро 3. Укор 

одељенског 

старешине имају 2 

ученика, а Укор 

одељенског већа 3 

ученика 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 

Прослава Светог Саве  

Обележена школска 

слава - Савиндан у 

просторијама школе 

  

 
Однос ученик - 

наставник у нашој 

школи 

Разговор са 

ученицима о томе 

колико је важно 

поштовање старијих  

  

 

Активности Ђачког 

парламента; Тема по 

избору ученика 

Планирана журка и 

дружење ученика за 

Дан заљубљених; у 

оквиру одељенске 

заједнице ученици 

размењивали лепе 

поруке  и на тај 

начин још више 

упознавали једни 

друге – показана 

важност 

пријатељства 

  

фебруар 

Облици зависности 

Ученицима скренута 

пажња на све 

нежељене последице 

и опасности болести 

зависности; 

Слађана 

јевремовић 

и ученици 

 

 
Радионица о 

алкохолизму 

У виду радионице 

реализована 

активност о 

  



 
 

148 
 

алкохолу – вођен 

разговор о 

штетности, мерама 

опреза и како 

успешно избећи исте 

(заједно са 

ученицима навођени 

и примери) 

март 

Школски простор - 

очување 

Разговор са 

ученицима о томе 

колико је важно 

очување школског 

простора, као и оног 

ван ње; 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 

Зелени свет 

(радионица) 

Буђење еколошке 

свести; разговор о 

значају очувања 

окружења и 

природе; сређивање 

ђачког кутка у 

школском дворишту; 

разговор о уређењу 

зелених површина 

(друштвено-корисни 

рад) 

  

 

Дисциплина, 

изостанци 

Утврђен број 

изостанака;  

разговор о 

изостајању са 

наставе – узроци и 

предлог мера 

  

 

Мој избор – најкњига, 

позоришна представа, 

особа 

Предлагање књига за 

читање, представа, 

музике, ТВ емисија, 

као и о томе ко им је 

узор 

  

 

Шта ме брине, а шта 

радује 

Разговор о значају 

самосталности и 

индивидуалности, 

пријатеља којима 

смо окружени, 

поштовања 

ауторитета 

  

април 

Спортски дан 

поводом светског 

дана здравља 

Скренута пажња 

ученицима на 

важност бављења 

неким спортом, јер 

на тај начин чувамо 

и своје здравље 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

 Како провести 

распуст 

Разговор о томе како 

су ученици провели 
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пролећни распуст 

 

Екскурзија – шта, 

како, зашто 

Продискутовано о 

успешно 

реализованој 

екскурзији, која је 

била током 

пролећног распуста 

на Охриду (детаљан 

извештај са исте 

налази се у дневнику 

одељења) 

  

 

Анализа успеха на 

крају 3. тромесечја 

Анализиран успех, 

изнете мере за 

побољшање успеха 

(детаљна анализа 

налази се у 

записнику са ОВ) 

  

 

Шта бисмо волели 

још да посетимо (коју 

знаменитост) 

Изнети предлози 

шта би се јос могло 

посетити – које 

културно-историјске 

знаменитости 

  

мај - Дисциплина; 

- Час осмеха(вицеви, 

музика, имитације);  

- Култура и 

поштовање на првом 

месту;  

- Припреме за крај 

школске године; 

- Моје жеље и 

очекивања (поређење 

са почетним);  

С обзиром да се 

ближи крај школске 

године, ученици су 

упознати са 

ситуацијом и 

предлозима како 

неке оцене 

поправити, како 

остварити задата 

очекивања; разговор 

о предстојећој 

пракси током лета;  

Продискутовано је о 

важности 

поштовања, како 

себе тако и других, о 

значају културе, 

лепом понашању, 

поштовању старијих 

за формирање 

личности; 

 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

 

Јун - Анализа рада и 

успеха;  

- Изостанци;  

Извршена анализа 

досадашњег рада, 

успеха и 

дисциплине; утврђен 

број изостанака, 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 
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владања и 

дисциплинских мера 

(детаљан приказ 

налази се у 

записнику ОВ);  

Сређена педагошка 

документација; 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ__2016/2017._ГОДИНУ II/1 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ: II1 

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА: Бојана Текић 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

Септембар 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Изабрани 

председник, 

секретар, 

благајник и 2 

члана 

Ученичког 

парламента 

Разговор са 

ученицима о 

дисциплини и 

васпитно-

дисциплинским 

мерама 

 

 

Разговор са 

ученицима о 

дисциплини и 

васпитно-

дисциплинским 

мерама 

 

 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

 

Ученици су 

упознати са  

васпитно-

дисциплинским 

мерама 

Октобар Разговор са 

ученицима на 

тему: Како се 

понашати у 

школи и ван 

ње? 

 

 

Разговор са 

ученицима на 

тему: Како се 

понашати у 

школи и ван 

ње? 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Ученици су 

упознати са 

правилима 

лепог понашања  
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Разговор са 

ученицима о 

другарству 

 

 

Разговор са 

ученицима о 

другарству 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обављен 

разговор са 

ученицима о 

другарству и 

односима 

унутар одељења 

Новембар 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Позитиван 

успех остварило 

је 8 ученика, а 

негативан 4, 

један ученик је 

неоцењен 

Разговор са 

ученицима о 

дисциплини 

Разговор са 

ученицима о 

дисциплини 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера 

Децембар  

Разговор са 

ученицима на 

тему: 

Мере 

поправљања 

успеха 

 

 

Разговор са 

ученицима на 

тему: 

Мере 

поправљања 

успеха 

 

 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Ученици су 

подстакнути да 

постигну боље 

резултате и  

побољшају свој 

успех са 

тромесечја 

 

Разговор са 

ученицима на 

тему: 

Жеље и 

очекивања у 

овој школској 

години 

 

 

Разговор са 

ученицима на 

тему: 

Жеље и 

очекивања у 

овој школској 

години 

 

 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обављен 

разговор са 

ученицима о 

њиховим 

жељама и 

очекивањима, 

поређење са 

почетним и о 

досадашњим 

постигнућима  

Јануар  

Анализа успеха 

на првом 

полугодишту 

 

Анализа успеха 

на првом 

полугодишту 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Позитиван 

успех остварило 

је 12 ученика, а 

негативан 1 

ученик 

Припреме за 

прославу 

Светог Саве 

Припреме за 

прославу 

Светог Саве 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обележаена 

школска слава у 

просторијама 

школе 

Фебруар  Разговор са 

ученицима о 

толеранцији и 

дискриминацији 

Разговор са 

ученицима о 

толеранцији и 

дискриминацији 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обављен 

разговор са 

ученицима о 

толеранцији и 

дискриминацији 
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Радионица на 

тему дрога 

Радионица на 

тему дрога 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Ученици 

упућени и 

упознати са 

опасностима 

које са собом 

носи 

наркоманија 

Март  Разговор са 

ученицима на 

тему: 

„конфликти и 

начин 

решавања“ 

Разговор са 

ученицима на 

тему: 

„конфликти и 

начин 

решавања“ 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обављен 

разговор са 

ученицима на 

тему: 

„конфликти и 

начин 

решавања“ 

Припреме за 

екскурзију 

Припреме за 

екскурзију 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обављене 

припреме за 

екскурзију, 

ученици 

упознати са 

планом 

екскурзије 

Април  

Анализа успеха 

на трећем  

тромесечју 

Анализа успеха 

на трећем 

тромесечју 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Позитиван 

успех остварило 

је 7 ученика, а 

негативан 5, 

један ученик је 

неоцењен 

Разговор са 

ученицима о 

дисциплини 

Разговор са 

ученицима о 

дисциплини 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера 

Мај  Разговор са 

ученицима на 

тему: „Шта 

знам о свом 

одељењу“ 

Разговор са 

ученицима на 

тему: „Шта 

знам о свом 

одељењу“ 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Јачање односа 

унутар одељења 

 Разговор са 

ученицима на 

тему: „Зашто 

сам радије на 

фејсбуку него 

напољу“ 

Разговор са 

ученицима на 

тему: „Зашто 

сам радије на 

фејсбуку него 

напољу“ 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обављен 

разговор са 

ученицима на 

тему: „Зашто 

сам радије на 

фејсбуку него 

напољу“, 

ученицима 

скренута пажња 

на опаности 

које носе 

друштвене 

мреже. 

Јун Праћење 

успешности 

Праћење 

успешности 

Ученици и 

одељенски 

Обављен 

разговор са 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ  2016/2017. ГОДИНУ II/2 

 

Подносилац извештаја: Одељенски старешина одељења II2 

Одговорно лице:ИваНиколић 

Делокруг  реализованог рада (укратко):Рад са ученицима у оквиру одељенске 

заједнице 

Остварени циљеви (укратко):Успешна сарадња разредног старешине са 

ученицима 

Време реализације Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

септембар 

 

 

 

 

 

 

Формирање 

одељенске 

заједнице, избор 

представника за 

Ђачки парламент 

Формирање 

одељенске 

заједнице, 

избор 

представника 

за Ђачки 

парламент 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Изабранипредседник

, секретар и 

двачланаЂачкогпарл

амента 

Родитељски 

састанак 

Одржан 

родитељски 

састанак 

15.09., 

присуствовало 

7 родитеља 

Ученици, 

родитељи и 

одељенски 

старешина 

Родитељи су 

упознати са 

предстојећим 

дешавањима, 

начином обављања 

практичне наставе, 

обавезама које 

ученици морају 

испоштовати 

Упознавање Упознавање Ученици и Ученициупознатисап

појединца и 

одељења у 

завршници 

школске године 

појединца и 

одељења у 

завршници 

школске године 

старешина ученицима о 

успеху који је 

постигнут и 

дати савети за 

побољшање 

успеха. 

Анализа успеха 

на крају године 

Анализа успеха 

на крају године 

 

 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Позитиван 

успех остварило 

је свих 13 

ученика. 
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ученика са 

организацијом 

живота у школи 

ученика са 

организацијом 

живота у 

школи 

одељенскист

арешина 

равилимапонашања, 

облачења, 

кућнимредомшколе. 

 

октобар 

 

 

 

 

 

Координацијасач

лановимаодељењ

скогвећа и 

свођењеутисака о 

ситуацији у 

одељењу 

Утврђивањепо

стојећегстања 

и 

разговорсауче

ницимакојиим

ајупотешкоће 

Ученици, 

чланови ОВ 

и 

одељенскист

арешина 

Утврђеностање у 

одељењу и обављен 

разговорсаученицим

акојиимајупотешкоћ

е 

Упознавањесапро

грамомзаштитеуч

еникаоднасиља и 

злостављања 

Упознавање са 

програмом 

заштите 

ученика од 

насиља и 

злостављања 

Ученици и 

одељенскист

арешина 

Ученицимасупредоч

енеопасности и 

могућепоследицекак

овршњачког, тако и 

другихобликазлостав

љања. 

Упознавањеучени

касатехникамаусп

ешногучења 

Упознавање 

ученика са 

техникама 

успешног 

учења 

Ученици и 

одељенскист

арешина 

Разреднистарешинас

аученицимаразматра

отактике и 

најбољиначинзаоств

аривањедобрихрезул

тата. 

Новембар Припремаподатак

аза I 

класификационип

ериод 

Припрема 

података за I 

класификацио

ни период 

Одељенски 

старешина 

Раднаприпремиподат

аказакрајпрвогтроме

сечја. 

Успехучениканак

рају I тромесечја, 

изрицањеваспитн

о - 

дисциплинскихме

ра 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају I 

тромесечја, 

изрицање 

васпитно - 

дисциплински

х мера 

Одељенскист

арешина 

На тромесечју је 

позитиван успех 

остварило 3 ученика, 

1 ученик је 

неоцењен, а 12 

ученика недовољан 

успех. Са једном 

негативном оценом 

прошло је 4 ученика, 

2 негативне има 3 

ученика и 3 

негативне 5 ученика. 

Примерно владање 

остварило је 11 

ученика, а врло 

добро 5 ученика. 

Укупан број 

изостанака је 368, од 

тога оправданих 323, 

а неоправданих 45. 

Родитељскисаста

нак 

(упознавањероди

тељасарезултати

мауспеха и 

Родитељски 

састанак 

(упознавање 

родитеља са 

резултатима 

 Родитељскисастанак

одржандвапутазбогс

лабогодзивародитељ

а, а 

потреберазредногста
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изостанцима у I 

класификационо

мпериоду) 

успеха и 

изостанцима у 

I 

класификацио

ном периоду) 

решине и 

наставникакуварства

даскренупажњунанез

аинтересованост и 

слабуспехученикаизс

тручнихпредмета 

Обележавање 

месеца борбе 

против болести 

зависности 

Обележавање 

месеца борбе 

против 

болести 

зависности 

Ученици и 

одељенскист

арешина 

Упознавањеученикас

аопасностимаразлич

итихобликазависнос

ти 

децембар Обележавање 

светског дана 

борбе против 

сиде 

Обележавање 

светског дана 

борбе против 

сиде 

Ученици и 

одељенскист

арешина 

Разговорсаученицим

а о 

полнопреносивимбо

лестима 

Анализанапредов

ањаученикакојип

оказујуслабуспех 

Анализа 

напредовања 

ученика који 

показују слаб 

успех 

Ученици и 

одељенскист

арешина 

Разговорсаученицим

а о 

мерамазапобољшање

успеха. 

У сусрет Новој 

години- недеља 

лепих порука. 

 Ученици и 

одељенскист

арешина 

Крозразговор, 

ученициподстакнути

данегујупријатељски 

и 

толерантанставпрема

другима. 

Јануар  Анализауспеха и 

владањанакрајуп

рвогполугодишта

. 

 

Анализауспеха 

и 

владањанакрај

упрвогполугод

ишта. 

 

Ученици и 

одељенскист

арешина 

Позитивануспехоств

ариласусамотриучен

ика, докје 13 

ученикапрошлонедо

вољно. 

Саједномнедовољно

мпрошлоје 7 

ученика, 3 

ученикасадвенедово

љне, 2 

сатринедовољнеоцен

е и 

једанучениксачетири

недовољнеоцене. 

Прослава Светог 

Саве 

Прослава 

Светог Саве 

Ученици и 

наставници 

Средње 

школе 

Мионица 

У 

просторијамашколео

рганизованапрослава

школскеславе 

Родитељски 

састанак и подела 

ђачких књижица. 

 

  Родитељскисастанакј

еодржан 31.јануара, 

родитењимапредстав

љениуспех и 

дисциплинскемереко

дпојединихученика. 
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фебруар Да ли квалитетно 

користимо своје 

слободно време? 

Разговор са 

ученицима о 

квалитетном 

коришћењу 

слободног 

времена. 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Ученици су 

подстакнути да 

размишљају о 

расподели свог 

слободног времена. 

Стратегија учења. Развијање 

стратегије 

учења са 

ученицима. 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Развијање стратегије 

учења са ученицима. 

 

март 8. март - 

разговор 

Обележавање 

Дана жена и 

разговор о 

његовом значају 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Обележавање Дана 

жена и разговор о 

његовом значају 

Простор око 

мене-предлози 

Разговор на тему 

како улепшати 

своју учионицу. 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Ученици изнели своје 

предлоге како да уреде 

свој простор. 

Анализа 

напредовања 

ученика који 

имају слаб 

успех. 

Организовање 

помоћи 

ученицима који 

имају потешкоће 

у учењу. 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Организовање помоћи 

ученицима који имају 

потешкоће у учењу. 

април Анализа успеха 

и владања на 

крају трећег 

тромесечја. 

Анализа успеха 

и владања на 

крају трећег 

тромесечја. 

Одељенски 

старешина 

Позитиван успех 

остварило је 6 ученика, 

1 негативну оцену има 

7 ученика, 2 негативне 

1 ученик, 3 негативне 1 

ученик и 4 негативне 1 

ученик.  

Здравствена 

култура 

ученика. 

Разговор о 

важности вођења 

бриге о свом 

здрављу. 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Разговор о важности 

вођења бриге о свом 

здрављу. 
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(Не)пожељно 

облачење. 

Разговор о 

пристојном 

облачењу. 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Ученицима скренута 

пажња на утисак који 

остављају 

неадекватним избором 

гардеробе. 

мај Прослава Дана 

Школе. 

Припреме за 

прославу Дана 

школе. 

Ученици и 

наставници 

Средње 

школе 

Мионица 

У дворишту школе 

успешно реализована 

прослава Дана школе. 

А за следећу 

годину... 

Разговор о 

плановима 

ученика за 

наредну школску 

годину. 

Ученици и 

одељенски 

старешина 

Разговор о плановима 

ученика за наредну 

школску годину. 

Анализа успеха 

на крају 

школске 

године. 

Анализа успеха 

на крају школске 

године. 

Одељенски 

старешина 

На крају другог 

полугодишта 1 ученик 

је прошао са врло 

добрим успехом, 13 

ученика са добрим 

успехом, 1 са 

довољним успехом и 1 

са недовољним 

успехом. 

 

  



 
 

158 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2016/2017._ГОДИНУ III/1 

 
 

Подносилац извештаја:______________________Разредни старешина одељења 

III1________________________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице:__________Ивана 

Терзић_______________________________________________________________

_____________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови 

тима/већа:________________/___________________________________________

__________________________________ 

 

Сарадници у писању 

извештаја:___________________/________________________________________

______________________________ 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): _________Рад са ученицима у оквиру 

одељенске заједнице________________________________ 

 

Остварени циљеви (укратко):________Успешна сарадња разредног старешине 

са ученицима______________________________________ 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализова

но 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планиран

и, а 

урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показате

љи успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешнос

ти од 

стране 

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуациј

у 

Време 

реализаци

је 

 

Реализован

и садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководств

а и подела 

задужења 

 

  

Изабрани 

председник, 

секретар, 

благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 
 

Помоћ 

ученицима 

у уређењу 

учионичког 

  

Развијање и 

подстицање 

индивидуалне и 

групне 
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простора креативности 

 

октобар 

Дисциплин

а 

 

  

Ученици су 

упознати са 

Правилником о 

васпитно - 

дисциплинској 

одговорности 

ученика средње 

школе 
 

Упознавање 

ученика са 

програмом 

заштите 

ученика од 

насиља и 

злостављањ

а 

  

Разговор са 

ученицима о 

процесу 

настајања и 

могућности 

решавања 

конфликата 

 

новембар 
 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

  

Позитиван успех 

остварило је 4 

ученика, 6 

ученика је 

остварило 

недовољан успех, 

а 4 ученика је 

неоцењено. 

 

Дисциплин

а 
  

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера 

 

децембар Шта треба 

да знамо о 

обележавањ

у 

национални

х и верских 

празника? 

  

Упознавање 

учениа са 

обичајима 

везаних за 

празнике и 

упућивање на 

важност 

одрицања и 

даривања других 

 

Шта треба 

да знамо о 

сиди? 

  

Ученици су 

упознати са 

ризицима ове 

болести 

јануар 

Како да 

организујем

о слободно 

време? 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

како да што 

ефикасније 

организују 

коришћење свог 

слободног 

времена 

 

Прослава   Обележавање 
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Светог Саве школске славе у 

просторијама 

школе 

 

Анализа 

успеха на 

полугодишт

у 

  

Позитиван успех 

остварило је 11 

ученика, а 

негативан 2 

ученика, док је 1 

ученик неоцењен 

– Немања 

Милошевић. 

 

фебруар 

Када и како 

учимо? 
  

Разговор са 

ученицима о томе 

на који нчин и у 

које време уче 

 

Шта је то 

сукоб 

генерација? 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

како разумети и 

имати поштовање 

и толеранцију 

према старијима 

март  

Шта 

можемо 

учинити на 

заштити и 

унапређењу 

човекове 

средине 

  

Разговор о томе 

на који начин они 

могу учествовати 

у заштити 

човекове средине  

8. март   

Разговор о 

значају 

поштовања овог 

празника 

 

Дисциплин

а 

 

 

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера за ученика 

Немању 

Милошевић 

 

 

април 

Учимо ли за 

оцену или 

знање 

 

  
Разговор са 

ученицима 

 Пролећни 

распуст 

 

 

 

  

Разговор о томе 

како су ученици 

провели пролећни 

распуст 
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Анализа 

успеха на 

трећем 

тромесечју 

  

Позитиван успех 

остварило је 8 

ученика, а 

негативан 3  

ученика, док су 3 

ученика 

неоцењена. 

 

 

Дисциплин

а 
  

На предлог 

Наставничког 

већа, Школски 

одбор је изгласао 

искључење 

ученика Немање 

Милошевић из 

школе. 

 

 

мај 

Анонимна 

анкета: 

Када бих ја 

био 

наставник 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

како би се они 

понашали у улози 

наставника  

Поручујем 

мојим 

наставници

ма 

  

Изношење 

сугестија о раду 

наставника од 

стране ученика 

 

јун 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

године 

  

Позитиван успех 

остварило је свих 

13 ученика 
 

Како ћемо 

провести 

распуст 

  

Разговор о 

дечијим 

плановима за лето 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2016/2017._ГОДИНУ III/2 

 
 

Подносилац извештаја:______________________Разредни старешина одељења 

III2________________________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице:_________Александар Павловић 

_____________________________________________________________________

_______ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови 

тима/већа:________________/___________________________________________

__________________________________ 
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Сарадници у писању 

извештаја:___________________/________________________________________

______________________________ 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): _________Рад са ученицима у оквиру 

одељенске заједнице________________________________ 

 

Остварени циљеви (укратко):________Успешна сарадња разредног старешине 

са ученицима______________________________________ 

 

 

 

 

 

Садржај рада  

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализације 

 

Планиране 

активности 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2  

Изабрани 

председник, 

секретар, 

благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Ученици су 

упознати са 

Правилником о 

васпитно - 

дисциплинској 

одговорности 

ученика средње 

школе 

 

октобар 

 

Предавање на 

тему 

„Болести 

зависности“ 

 

Предавање на 

тему 

„Болести 

зависности“ 

 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Ученици упознати 

са негативним 

утицајем болести 

зависности 

Организација 

дечија 

недеља 

Организација 

дечија 

недеља 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Организација 

спортских и 

забавних 

активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Позитиван успех 

остварило је 8 

ученика, а 

негативан 
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тромесечју 6,неоцењени 4 

Дисциплина Дисциплина Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера 

 

децембар 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Разговор са 

ученицима о томе 

шта би хтели да 

постигну у животу 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Ученици су 

упознати са 

ризицима ове 

болести 

Јануар 

 

 

 

 

Јануар  

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 12, а са 

негативним их је 6 

Прослава 

Светог Саве 

Прослава 

Светог Саве 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Обележавање 

школске славе у 

просторијама 

школе 

Фебруар  

 

Агресивно 

понашање 

Агресивно 

понашање 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Указивање на 

могуће последице 

насилног 

понашања 

Фебруар  Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

узроци и 

предлог мера 

Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

узроци и 

предлог мера 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Утврђивање броја 

изостанака, 

реаговање у 

погледу великог 

броја 

неоправданих 

изостанака или 

честог недоласка у 

школу 

Фебруар  Разговор са 

ученицима о 

систему 

вредности 

младих и 

моралним 

нормама 

Разговор са 

ученицима о 

систему 

вредности 

младих и 

моралним 

нормама 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Предлагање књига 

за читање, музике, 

ТВ емисија које би 

могли да прате, 

разговор о раном 

ступању у брачне 

односе 

Фебруар  Упознавање 

ученика са 

активностима 

у вези 

организације 

и начина 

полагања 

завршног 

Упознавање 

ученика са 

активностима 

у вези 

организације 

и начина 

полагања 

завршног 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Почетак припрема 

за полагање 

завршног испита: 

начин полагања, 

значај, тежина 
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испита испита 

Март  Ко су нам 

идеали и 

узори? 

Ко су нам 

идеали и 

узори? 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Разговор о значају 

самосталности и 

индивидуалности, 

пријатеља којима 

смо окружени, 

поштовања 

ауторитета 

Март  Шта нам се 

највише 

допада у 

нашој школи, 

а шта бисмо 

променили? 

Шта нам се 

највише 

допада у 

нашој школи, 

а шта бисмо 

променили? 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Добре и лоше 

стране школовања 

у СШ „Мионица“ 

у погледу 

квалитетас 

наставе, 

професора, 

организације 

школског живота 

Април  Договор око 

прославе 

матурске 

вечери 

Договор око 

прославе 

матурске 

вечери 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Предлози у вези 

места, музике, 

цене, гостију који 

ће бити позвани 

Април  Пролећни 

распуст 

 

Пролећни 

распуст 

 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Разговор о томе 

како су ученици 

провели пролећни 

распуст 

Април  Друштвено - 

корисни рад - 

уређење 

зелених 

површина 

Друштвено - 

корисни рад - 

уређење 

зелених 

површина 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Буђење еколошке 

свести; Разговор о 

значају очувања 

окружења и 

природе; 

Сређивање ђачког 

кутка у школском 

дворишту 

Април  Анализа 

успеха и 

владања на 

крају III 

тромесечја 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају III 

тромесечја 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Позитиван успех 

остварило 7 

ученика, 

неоцењени 2 

ученика ( 

Урошевић Јована-

основе 

услуживања и 

Јевтић Д.Јелена- 

српски) , 9 ученика 

са недовољним 

оценама   

Мај  Анализа 

успеха, 

дисциплине и 

изостанака 

Анализа 

успеха, 

дисциплине и 

изостанака 

 

 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

С обзиром да се 

ближи крај 

школске године, 

ученици су 

упознати са 

ситуацијом и 
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предлозима како 

неке оцене 

поправити 

Мај  Договор око 

полагања 

завршног 

испита 

Договор око 

полагања 

завршног 

испита 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Начин полагања 

завршног испита ; 

Осим предметних 

професора, 

полагању 

присуствују и 

екстерни 

сарадници; У току 

су интензивне 

припреме 

Јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

2015/2016. 

године 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

2015/2016. 

године 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Позитиван успех 

18 ученика. 1- 

одличан, 9- 

вр.добрих, 8- 

добрих. Примерно 

владање свих 18 

ученика  

Јун  Полагање 

завршног 

испита 

Полагање 

завршног 

испита 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

Ученици смер 

конобар остварили 

су следећи успех : 

3 ученика доблили 

су оцену добар(3) , 

1 ученик оцена 

довољан (2). Смер 

посластичар: 3 

ученика оцена 

одличан(5), 2 

ученика оцена 

вр.добар(4) . Смер 

кувар: 6 ученика 

оцена одличан(5), 

3 ученика оцена 

вр.добар(4)  

Јун  Свечана 

додела 

диплома 

Свечана 

додела 

диплома 

Разредни 

старешина 

и ученици 

III2 

17. јуна 2016. 

године у 

амфитеатру школе 

организована је 

свечана додела 

диплома за 

матуранте СШ 

„Мионица“ 

 

 

 



 
 

166 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2016/2017._ГОДИНУ IV/1 

 
 

Подносилац извештаја:______________________Разредни старешина одељења 

IV1________________________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

 

Одговорно лице:__________Ђорђе Софронић 

_____________________________________________________________________

_______ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Садржај рада 

 

 

Реализован

е 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација 

Време 

реализације 

 

Планиране 

активности 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководств

а и подела 

задужења 

 

Избор 

руководств

а и подела 

задужења 

 
Ђорђе 

Софронић 

 

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Ученици су упознати са 

Правилником о васпитно 

- дисциплинској 

одговорности ученика 

средње школе 

 

октобар 

 

Предавање 

на тему 

„Болести 

зависности“ 

 

 

Предавање 

на тему 

„Болести 

зависности“ 

 

Ђорђе 

Софронић 

 

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 

Организаци

ја дечија 

недеља 

Организаци

ја дечија 

недеља 

Ученици су успешно 

учествовали у спортским 

активностима(фудбал,одб

ојка) 

 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 
Ђорђе 

Софронић 

Позитиван успех 

остварило је 9 ученика, а 

негативан 9. 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 Тема за чоз. Тема за чоз. Ђорђе Ученици су у потпуности 
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децембар Како бити 

успешан? 

Како бити 

успешан? 

Софронић 

 

развили свест о томе како 

да остваре своје животне 

циљеве 

Обележава

ње светског 

дана ХИВ - 

а 

Обележава

ње светског 

дана ХИВ - 

а 

Ученици су упознати са 

ризицима ове болести 

јануар Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишт

а 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишт

а 
Ђорђе 

Софронић 

 

Број ученика са 

позитивним успехом је 

11, а са негативним их је 

7 

Смернице 

око 

прославе 

Светог Саве 

Смернице 

око 

прославе 

Светог Саве 

Обележавање школске 

славе у просторијама 

школе 

 

 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор на 

тему: 

„Ментално 

здравље“ 

Разговор 

на тему: 

„Ментално 

здравље“ 

Ђорђе 

Софронић 

Ученици су свесни 

важности менталног 

здравња  

 

 

 

 

 

Како се 

понашати у 

школи и ван 

ње? 

Како се 

понашати у 

школи и 

ван ње? 

Ученици су у 

потпуности упознати о 

правилима понашања у 

школи 

Добровољно 

давање крви 

Добровољн

о давање 

крви 

Ученици знају за акцију 

добровољног давања 

крви 

Март 

 

Технике 

учења 

 

Технике 

учења 

Ђорђе 

Софронић 

Ученици су упознати са 

техникама учења    

 

Другарство  

 

 

Другарство  

Ученици имају у 

потпуности развијену 

свест о важности 

другарства 

 

Активности 

Активност

и ђачког 

Ученици знају која је 

функција ђачког 
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ђачког 

парламента 

парламента парламента 

Април 

 

 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

 

 

 

 

Ђорђе 

Софронић 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

 

Како 

дежурам(пра

ва и обавезе) 

 

 

 

Како 

дежурам(п

рава и 

обавезе) 

 

 

 

Ученици су упознати са 

обавезама и правима за 

време дежурства у 

школи 

Свет без 

насиља(ради

оница) 

 

Свет без 

насиља(рад

ионица) 

 

Кроз радионицу ученици 

су добили додатне 

информације како да 

конфликтне ситуације 

реше без насиља 

1 мај 

празник рада 

 

1 мај 

празник 

рада 

 

Ученици су упознати са 

разлозима зашто се 

прославља 1 

мај.Ученици су 

планирали прославу 

уранка у оквиру 

одељења 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утисци 

после 

празника 

Утисци 

после 

празника 

 

 

Ђорђе 

Софронић 

 

 

 

 

 

Разговор о томе како су 

ученици провели 

пролећни распуст 

 

 

 

 

Како до 

бољих 

оцена? 

 

 

Како до 

бољих 

оцена? 

 

 

 

Ученици су изнели 

предлоге како да 

побоњшају свој успех у 

школи  

 

 

Облици 

зависности 

 

 

 

 

 

Облици 

зависности 

 

 

Ученици имају у 

потпуности развијену 

свест о облицима 

зависности 

 

Шта ћу 

уписати 

после „СШ“ 

Шта ћу 

уписати 

после 

„СШ“ 

Ђорђе 

Софронић 

 

Ученици су изнели 

планове у вези будућег 

школовања. 



 
 

169 
 

  

 

 

Смернице за 

полагање 

матуре 

Смернице 

за 

полагање 

матуре 

Ученици су добили 

податке везане за 

полагање матуре. 

Oрганизациј

а матурске 

вечери 

Oрганизац

ија 

матурске 

вечери 

Разговор о организацији 

матурске вечери 

 Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

године 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

године 

Позитиван успех 

остварило је 17 ученика; 

1 ученик полажe 

поправни у авг.2 

ученикa понављју разред 
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8.2. Тимови 

 

1.СТРУЧНИ ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Подносилац извештаја:Стручни актив за развојно планирање 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

Одговорно лице: Марија Максимовић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа: Верољуб Бојичић, Ивана Костић, Катарина Чарапић 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Стручни актив за развојно планирање 

урадио је  Школски развојни план на основу спроведеног вредновања и 

самовредновања у установи. Задатак чланова Актива током године био је да прати 

начин реализације циљева предвиђених за школску 2016/2017.годину и успешност 

носилаца активности у томе. 

 

Област - ресурси 
 

Време 

реализације 

 

 

Навести 

разлог 

уколико није 

реализовано 

 

 

Критеријум 

успеха 

 

Оцена 

успешности од 

стране актива Задаци према плану  

 

 

1.Добити објекат на 

коришћење за 

извођење праксе и 

добијање сопственог 

додатног прихода 

Пренето у 

школску 

2017/2018. 

јер циљ није 

у потпуности 

реализован у 

претходној 

школској 

години 

Процес 

реализације је 

започет. 

Одлуком 

општинског 

већа школи је 

опредељен 

објекат. У 

току наредне 

Покренут у 

рад 

сопствени 

објекат у 

коме ученици 

могу да 

обављају 

праксу. 

Још увек нису 

постигнути сви 

критеријуми 

успеха 
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школске 

године, у 

плану је да 

објекат буде 

адаптиран и 

опремљен. 

Појачати сарадњу са 

локалном власти 

Циљ је 

реализован у 

школској 

2016/2017. 

години 

 

Појачано 

финансирање 

најмање 30% 

потреба 

школе 

Задатак је 

реализован. 

Школа је у 

току школске 

године добила 

повећање 

буџета за 20%. 

Покренута је 

израда пројекта 

за санацију 

целе школе. 

Општина се 

укључила у 

промоцију 

школе и 

препознала 

школу као свог 

важног 

партнера у 

туристичком 

развоју 

општине 

Мионица. 

Опремање сале за 

физичко васпитање и 

санација прозора 

Пренето у 

школску 

2017/2018. 

јер циљ није 

у потпуности 

реализован у 

претходној 

школској 

години 

Циљ није у 

потпуности 

остварен, јер 

је у плану 

санација целе 

школе 

 

Дограђена 

сала за 

физичко или 

обезбеђена 

балон сала. 

Побољшано  

грејање 

Ради се на 

опремању сале 

за физичко 

васпитање и 

побољшању 

грејања, али 

нису  

постигнути сви 

критеријуми 

успеха 
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Доношење Плана 

стручног усавршавања 

на нивоу школе 

 

Циљ је у 

већем 

степену 

реализован у 

школској 

2016/2017. 

години 

 

Остварен 

већи степен 

стручног 

усавршавања 

Задатак је у 

великом 

степену 

реализован. 

Наставници су 

похађали 

стручна 

усавршавања и 

у установи и 

ван ње, држали 

огледне часове 

и учествовали у 

свим 

активностима 

који доприносе 

повећању 

степена 

стручног 

усавршавања у 

установи. 

Повећање броја 

запослених у 

администрацији 

(помоћник директора) 

Пренето у 

школску 

2017/2018. 

јер циљ није 

реализован у 

претходној 

школској 

години 

Циљ није 

реализован, 

јер МП није 

дало 

сагласност на 

захтев. 

Позитиван 

одговор МП 

на захтев 

школе 

Још увек нису 

постигнути сви 

критеријуми 

успеха 

 

 

Област – настава 

и учење 

 

Време 

реализациј

е 

 

 

Навести 

разлог 

уколико 

није 

реализован

о 

 

 

Критеријум 

успеха 

 

Оцена успешности 

од стране актива 

Задаци према 

плану 
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Упознавање 

наставника са 

методама/техникам

а активне 

наставе/учења 

У току 

радне 

2016/2017, 

задатак је 

пренет и у 

школску 

2017/2018. 

 Учешће на 

стручним 

семинарима и 

коришћење 

нових техника 

учења 

Процес упознавања 

наставника са 

методама/техникам

а активне 

наставе/учења се 

континуирано 

обавља. 

Повећање примене 

метода/техника 

активне 

наставе/учења кроз 

реализовање већег 

броја часова 

активне наставе 

У току 

радне 

2016/2017, 

задатак је 

пренет и у 

школску 

2017/2018. 

 Повећан број 

одржаних 

часова активне 

наставе, а 

смањен број 

одржаних 

часова по 

традиционално

ј настави за 

5%. 

Одржано 5 

угледних 

часова. 

 

Процес повећања 

примене 

метода/техника 

активне 

наставе/учења кроз 

реализовање већег 

броја часова 

активне наставе се 

континуирано 

обавља. 

Успостављање 

система пружања 

подршке 

ученицима и деци 

из осетљивих група  

у циљу подстицања 

њиховог личног, 

професионалног и 

социјалног развоја 

У току 

радне 

2016/2017, 

задатак је 

пренет и у 

школску 

2017/2018. 

 Повећан 

степен 

одговорности 

према учењу. 

Ученици из 

социјално 

угрожених 

породица 

имају 

бесплатну 

ужину у нашој 

школи, а 

ученици 

ромске 

националности 

примају 

стипендију на 

основу Тари 

пројекта. 

Процес пружања 

подршке 

ученицима и деци 

из осетљивих група 

се континуирано 

обавља. 

Област – 

руковођење, 

организација и 

 

Време 

 

Навести 

 

Критеријум 

 

Оцена успешности 
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унапређивање 

квалитета 

реализациј

е 

 

разлог 

уколико 

није 

реализован

о 

 

успеха од стране актива 

Задаци према плану 

Увести механизме 

награђивања 

ученика и 

запослених 

Задатак је 

пренет у 

школску 

2017/2018. 

годину јер 

није 

реализован 

у делу 

доношења 

Правилника 

за 

награђивањ

е 

запослених. 

Правилник о 

награђивању 

запослених 

је у процесу 

израде, јер 

се тражи 

решење како 

наградити 

запослене 

пошто на 

нивоу 

локалне 

самоуправе 

важи 

забрана 

награђивања 

и давања 

поклона. 

• Донет 

Правилник о 

избору ђака 

генерације. 

Задатак је 

делимично 

испуњен. 

Појачати систем 

информисања 

запослених у 

школи 

У току 

радне 

2016/2017. 

 Побољшана 

сарадња 

између 

директора и 

запослених 

•  

Задатак је успешно 

реализован.  

Именован је један 

од запослених 

(Бојана Текић) као 

незванични 

организатор 

наставе, што ује 

довело до боље 

информисаности и 

веће ефикасности у 

раду. 

Појачана сарадња 

са другим школама, 

привредним 

друштвима и 

установама 

У току 

радне 

2016/2017. 

 • Повећан број 

привредних 

друштава и 

установа са 

којима је 

успостављена 

Задатак је успешно 

реализован. 

Потписани су 

уговори за 

обављање 

адекватне праксе за 
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сарадња за 

10% 

образовне профиле 

кувар, конобар са 

неколико 

привредних 

субјеката. 

Успостављена 

тесна сарадња 

школе и Центра за 

образовање и развој 

„Мионица“. 

Област – етос  

Време 

реализациј

е 

 

 

Навести 

разлог 

уколико 

није 

реализован

о 

 

 

Критеријум 

успеха 

 

Оцена успешности 

од стране актива 

Задаци према плану 

Промоција школе 

на терену 

У току 

радне 

2016/2017, 

задатак је 

пренет и у 

школску 

2017/2018. 

 • Повећан број 

уписаних 

ученика за 

30% у односу 

на претходну 

школску 

годину. 

Успешно извршена 

промоција школе. 

Уписана два 

одељења у прву 

годину: 

кувар/конобар и 

туристички 

техничар. Упис је у 

потпуности 

реализован. 

 

Укључивање 

родитеља у рад 

школе 

У току 

радне 

2016/2017, 

задатак је 

пренет и у 

школску 

2017/2018. 

 Број предлога 

родитеља у 

вези са 

побољшањем 

рада школе 

увећан за 20% 

 

 

Задатак успешно 

реализован посебно 

кроз рад Савета 

родитеља 
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2.СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА 

ШКОЛЕ 

За текућу школску 2016/17. годину координатор тима за самовредновање је наставник 

економске групе предмета Немања Јаковљевић а чланови тима Милош Павловић, Ива 

Николић и Ивана Костић. Након што је Немања Јаковљевић прешао да ради у другој школи 

на његово место координатора прешла је Марија Максимовић, такође наставник економске 

групе предмета. Изабрана је кључна област 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  И ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 

Стандарди квалитета: 

1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са 

прописима 

Увидом у школски програм и годишњи план рада школе установљено је да школски програм 

садржи све законом предвиђене елементе и сачињен је на основу наставног плана и програма 

прописаног законом и Правилницима о наставном плану и програму за сваки образовни 

профил.  (Индикатори 1.1.1. и 1.1.2. ) 

Годишњи план рада школе за школску 2016/ 2017. годину сачињен је на основу школског 

програма и садржи посебне програме васпитног рада. ( Индикатор 1.1.3. и 1.1.5. ) 

Глобални/ годишњи планови рада за општепобразовне, стручне и изборне наставне предмете 

за сваки образовни профил по разредима, саставни су део школског програма, у коме су 

садржани и оперативни планови рада. ( Индикатор 1.1.4. указује да годишњи планови 

наставних предмета  нису саставни део годишњег плана рада школе, али су заједно са 

оперативним плановима саставни део школског програма ) 

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе су 

међусобно усклађени 

Попуњене чек – листе и наведени анализа наведених докумената упућују на евидентну 

међусобну усклађеност школског програма и годишњег плана рада школе. У годишњи план 

рада школе уграђен  

 

је школски развојни план за текућу школску годину, оперативно су разрађени структурни 

елементи школског програма и програми наставних предмета су међусобно садржајно и 
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временски усклађени у оквиру сваког разреда по образовним профилима. ( Индикатори 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3. и 1.2.4. ) 

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда 

образовања и васпитања 

У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима, али 

не и образовни стандарди. ( Индикатори 1.3.1. и 1.3.2. ) 

Годишњи план рада школе је концептуално разрађен, предвиђени су  динамика и носиоци 

активности на нивоу школе за управне, руководеће и стручне органе школе. Предвиђена је 

провера остварености циљева учења и садржаји рада путем којих ће се циљеви учења 

наставних предмета у сваком разреду по образовним профилима остварити. ( Индикатори 

1.3.3. и 1.3.4. ) 

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе  усмерени су на 

задовољење различитих потреба ученика 

Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета према постојећим ресурсима 

школе, пприлагођен је специфичностима образовних профила и предвиђен је план израде 

ИОП – а, који је анекс школском програму. ( Индикатори 1.4.1, 1.4.2. и 1.4.3. ) 

Планови ваннаставних активности су сачињени на основу интересовања ученика и 

расположивих ресурса и јасно је дефинисан начин реализације Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања. ( Индикатори 1.4.4. и 1.4.5. ) 

 

Целокупном анализом Области 1. Школски програм и годишњи план рада према 

стандардима остварености, а руководећи се индикаторима остварености, стручни актив за 

самовредновање рада школе утврдио је ниво остварености 3 за дату област. Препорука је да 

се  Развојни планом установе за наредну школску годину предвиде школски програм и 

годишњи план рада школе са структурним, јасно и прецизно дефинисаним елементима 

прилагођеним специфичностима школе у циљу функционалности и веће практичне 

примењивости. 
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3. СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Време 

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

август Конституисање 

Стручног 

актива за 

праћење и 

развој школског 

програма 

Формиран 

стручни актив 

Директор 

Чланови 

актива 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива за 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

август Усвајање 

Акционог плана 

Стручног 

актива за 

школску 2016/ 

2017. годину  

Усвојен 

предложен 

Акциони план за 

школску 2016/ 

2017. годину 

Директор  

Чланови 

актива 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива за 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

септембар Подела 

задужења 

члановима 

Актива 

Извршена подела 

задужења између 

директора, 

секретара и 

педагога 

Директор 

Чланови 

актива 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива за 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

септембар Одређивање 

могућности за 

унапређење 

школског 

програма 

Одржани 

састанци са 

Стручним 

активима за 

развојно 

планирање и 

самовредновање 

Чланови 

свих актива 

Евиденција 

о раду 

актива 

 новембар Праћење 

реализације 

школског 

програма – 

праћење 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

Одржани 

састанци са 

стручним 

активима за 

развојно 

планирање, 

самовредновање 

и Тимом за 

инклузивно 

образовање 

Чланови 

свих актива 

и Тима за 

ИО 

Евиденција 

о раду 

актива 

јануар Реализација 

школског 

програма – рад 

стручних већа 

Одржан састанак 

са 

руководиоцима 

Стручних већа 

Чланови 

Стручног 

актива и 

руководиоци 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива 
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већа Евиденција 

о раду 

Стручних 

већа 

јануар Полугодишња 

евалуација рада 

Стручног 

актива за 

праћење и 

развој школског 

програма 

Извршена 

анализа рада 

актива и сарадње 

са стручним 

активима, 

тимовима и 

стручним већима 

Стручни 

актив 

Евиденција 

о раду 

актива 

март Праћење 

реализације 

школског 

програма – 

посета 

часовима 

Посећено   

часова, извршена 

заједничка 

анализа са 

предметним 

наставницима, 

дате препоруке 

за унапређење 

рада 

Директор 

педагог 

Евиденција 

о раду 

директора 

Евиденција 

о раду 

педагога 

април Праћење 

реализације 

школског 

програма – 

праћење 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

Одржани 

састанци са 

стручним 

активима за 

развојно 

планирање, 

самовредновање 

и Тимом за 

инклузивно 

образовање 

Чланови 

свих актива 

и Тима за 

ИО 

Евиденција 

о раду 

актива 

мај Праћење 

реализације 

школског 

програма – 

посета 

часовима 

Посећено   

часова, извршена 

заједничка 

анализа са 

предметним 

наставницима, 

дате препоруке 

за унапређење 

рада 

Директор 

педагог 

Евиденција 

о раду 

директора 

Евиденција 

о раду 

педагога 

јун Реализација 

школског 

програма – рад 

стручних већа 

Одржан састанак 

са 

руководиоцима 

Стручних већа 

Чланови 

Стручног 

актива и 

руководиоци 

већа 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива 

Евиденција 

о раду 

Стручних 

већа 
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4. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ У 

КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

Током школске 2016/ 2017. године није било кризних ситуација изазваних ванредним 

околностима. Из тог разлога планиране активности Тима за предузимање мера у кризним 

ситуацијама нису реализоване, али су чланови Тима са својим задужењима у оквиру њега 

били припремљени  на реаговање у случају њихове појаве. 

  

јун Годишња 

евалуација рада 

Стручног 

актива за 

праћење и 

развој школског 

програма 

Извршена 

анализа рада 

актива и сарадње 

са стручним 

активима, 

тимовима и 

стручним већима 

Стручни 

актив 

Евиденција 

о раду 

актива 

 

 

 

 

 Руководилац тима Особа за 

информисање 

Психосоцијална  

помоћ 

Оствареност/ 

реализација 

Носиоци директор Секретар Наставник  

Корисници 

интервенције 

ученици, запослени ученици, 

запослени, 

родитељи, медији, 

Савет родитеља, 

Школски одбор,  

ученици, родитељи, 

запослени 

Активности 

су 

планиране 

по потреби 

Нису 

реализоване 

током 2016/ 

2017. године 

 

Задаци планирање, 

организација, 

праћење и 

евалуација након 

кризног догађаја 

прикупља 

информације, 

проверава, 

селекционише и 

дистрибуира 

информације  

процењује и прати 

психолошко стање и 

потребе чланова 

институције. 

Процењује потребу  

ангажовања 

мобилног тима 

Временска 

динамика 

одмах по сазнавању 

проверених 

информација 

интервенција током 

кризне ситуације 
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5. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 
Предлагач плана:  Тим за промоцију школе 

 

 

Одговорно лице: Александар Павловић – професор куварства , координатор тима  

 

 

Остали чланови тима:  Бојана Текић, Милутин Стојановић, Немања Јаковљевић  

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

Сарадници у реализацији плана: Ђачки парламент, ученици, родитељи, директор, школски 

тимови, наставници. 

 

Циљеви (укратко): Развијање маркетинга школе у циљу пружања информација о школи, о 

активностима, успесима, правцима развоја и делатности школе у локалној и широј 

заједници.   

Садржај рада 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализације 
 

Планирано 

 

 

 

 

Септембар 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2016. – јануар  

Формирање 

тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда 

акционог плана 

рада Стручног 

тима за 

маркетинг 

школе 

 

Подела 

задужења за 

маркетиншке 

активности 

унутар тима за 

маркетинг 

Формирање 

тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда 

акционог плана 

рада Стручног 

тима за 

маркетинг 

школе 

 

Подела 

задужења за 

маркетиншке 

активности 

унутар тима за 

маркетинг 

Директор 

школе 

 

 

Тим за 

маркетинг 

 

 

 

 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

Координатор 

тима  

 

Записник са 

Наставничког већа 

 

 Извештај са састанка 

тима за маркетинг 

 

Израђен акциони план 

рада тима за маркетинг 

школе 

 

Извештај са састанка 

тима за маркетинг 

 

Уредно истакнута сва 

обавештења о 

активностима 
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2017. 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2016. 

Ажурирање 

интернет 

странице 

школе, 

facebook 

страница, 

огласна табла 

 

Прикупљање и 

објављивање 

документације 

и  фотографија 

Презентација 

школских 

активности  

Континуирано 

ажурирање 

интернет и 

facebook 

странице 

школе 

Објављивање 

промотивних 

чланака у 

локалним 

новинама  

 

 

 

 

Координатор 

тима  
Уредно истакнута сва 

документација и 

фотографије 

Учествовање у 

Ваљеву на 

манифестацији 

хуманитарног 

карактера под 

називом 

„Изађи ми на 

теглу“ , 

такмичење у 

спремању 

најбољег ајвара  

Учествовање у 

Ваљеву на 

манифестацији 

хуманитарног 

карактера под 

називом 

„Изађи ми на 

теглу“ , 

такмичење у 

спремању 

најбољег ајвара 

Кординатор 

тима, са 

ученицима 

прве, друге и 

треће године, 

смер кувар 

конобар 

посластичар 

 

 Такмичења, 

фотографисање,  

објављивање на 

интернету 

    

 

Октобар 

2016. 

 

 

 

 

Октобар- 

новембар 

2016.  

 

 

 

 

 

Јануар 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 31.  

 

Обележавање 

дечје недеље. 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање 

Обележавање 

дечје недеље. 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање 

 Тим за 

маркетинг, 

остали 

школски 

тимови, 

ученици, 

ђачки 

парламент, 

директор 

 Приредбе, 

такмичења... 

објављивање на 

интернету 

 

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда 

у основним 

школама у 

Горњој и 

Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу и у 

Мионици  

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда 

у основним 

школама у 

Горњој и 

Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу и у 

Мионици 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

Презентација школе на 

видео биму, 

фотографисање, 

разговор са ученицима 

осмог разреда,подела 

рекламних флаера,  

објављивање на 

интернету  

 

 

 

 

 

 

 

Учешће у 
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 Прослава 

школске славе 

„Свети Сава“  

 Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

 

 

 

 

Прослава 

школске славе 

„Свети Сава“ 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

Гостовање на 

ваљевсској 

телевизији 

«Вујић» у 

емисији 

«Променада»  

 

 

Гостовање на 

ваљевсској 

телевизији 

«Вујић» у 

емисији 

«Променада»  

 

Кординатор 

тима, са 

ученицима 

треће и прве 

године смер 

кувар-

конобар  

Гостовање у 

емисији , 

фотографисање 

и објављивање 

прилога на 

интернету   

Март, Април, 

Мај  

 

 

 

 

  

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда 

у основним 

школама у 

Горњој и 

Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу и у 

Мионици 

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда 

у основним 

школама у 

Горњој и 

Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу и у 

Мионици 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

Презентација 

школе на видео 

биму, 

фотографисање, 

разговор са 

ученицима 

осмог 

разреда,подела 

рекламних 

флаера,  

објављивање на 

интернету 

 

 

Мај  

 

 

Дан отворених 

врата  

Дан отворених 

врата  

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда у 

просторијама 

наше школе.  

 

Мај  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обележавање 

дана школе  

Обележавање 

дана школе 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

Прослава и 

обележавање 

дана школе са 

високим 

званицама из 

локалне 

самоуправе, 

гостима из 

других 

културних и 

образовних 

установа, 
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6. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

Време 

реализаци

је 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Евалуација  

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

Формирање 

Тима за 

инклузивно 

образовање и 

израда 

Акционог 

плана Тима за 

школску 2016/ 

2017. годину 

 

Формиран 

Тим за ИО 

Формирани 

тимови за 

пружање 

додатне 

подршке 

сваком 

ученику 

појединачно 

Сачињен 

Акциони 

план Тима за 

ИО 

 

 

 

 

 

Чланови 

Тима за 

инклузивн

о 

образовањ

е 

 

 

 

 

 

 

Годишњи 

план рада 

школе 

Акциони 

план рада 

тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

 

 представницима 

цркве, колегама 

и ученицима 

наше школе.  

Мај  

 

 

  Гостовање на 

ваљевсској 

телевизији 

«Вујић» у 

емисији 

«Променада»  

 

Гостовање на 

ваљевсској 

телевизији 

«Вујић» у 

емисији 

«Променада»  

 

Кординатор 

тима 

Александар 

Павловић и 

директор 

школе 

Катарина 

Чарапић  

Гостовање у емисији , 

фотографисање и 

објављивање прилога 

на интернету, сајту 

школе и фб страници 

школе.  
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септембар Израда ИОП-а 

за ученике у 

првој и другој 

години рада по 

ИОП-у за прво 

полугодиште 

школске 2016/ 

2017. године 

Сачињен 

ИОП – 1 за 

ученицу у 

другој 

години рада 

по ИОП – у 

Сачињен 

ИОП – 1 за 

ученицу у 

првој години 

рада по ИОП 

- у за прво 

полугодиште  

 

Одељењск

е 

старешине 

Предметни 

наставниц

и Педагог 

Досијеи 

ученика 

Евиденција 

рада 

наставника 

Евиденција 

рада педагога 

Дневници 

рада 

септембар Достављање 

ИОП – а 

Педагошком 

колегијуму на 

усвајање 

Усвојени 

ИОП – и на 

састанку 

Педагошког 

колегијума 

Педагошки 

колегијум 

Записник са 

Педагошког 

колегијума 

септембар Уградња ИОП 

– а као анекса 

Школском 

програму 

ИОП је 

саставни део 

Школског 

програма 

Школски 

одбор 

Директор 

школе 

Записник са 

седнице 

Школског 

одбора 

Извештај о 

раду 

директора 

новембар Праћење 

развоја и 

напредовања 

ученица са 

којима се 

реализује ИОП 

– 1  

Утврђен 

степен 

напредовања

; 

Са ученицом 

2-2 се 

реализује и 

даље ИОП – 

1, а за 

ученицу 1-2 

се упућује 

захтев за 

додатном 

образовном 

подршком 

Интерресорн

ој комисији 

Дефинисани 

педагошки 

профили 

ученица 

Одељењск

е 

старешине 

Предметни 

наставниц

и  

Педагог 

Записник са 

седница 

Одељењског 

и 

Наставничко

г већа  

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

новембар Покретање 

предлога за 

утврђивање 

права на ИОП 

Покренут 

предлог 

Постигнута 

сагласност 

Одељењск

и 

старешина 

Педагог  

Досије 

ученика 

Евиденција 

рада педагога 
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и давање 

сагласности 

родитеља за 

рад ученика по 

ИОП - у 

родитеља на 

рад ученика 

по ИОП - у 

и Тима за ИО 

 

новембар Прослеђивање 

захтева 

Интерресорној 

комисији на 

процену 

Упућен 

захтев 

Интерресорн

ој комисији 

Директор 

школе 

Евиденција 

рада педагога 

и Тима за ИО 

Извештај о 

раду 

директора 

децембар Учешће у 

састанцима са 

представницим

а Интересорне 

комисије 

Одржани 

састанци 

Одељењск

и 

старешина 

Родитељ  

Решење 

Интерресорн

е комисије да 

се од другог 

полугодишта 

са ученицом 

реализује 

ИОП – 2 

 

 

јануар Подношење 

полугодишњег 

извештаја о 

реализацији 

ИОП – а за 

ученице са 

којима је ИОП 

реализован у 

току првог 

полугодишта 

Сачињени 

извештаји о 

напредовању 

и развоју 

ученика са 

којима је 

реализован 

ИОП – 1 у 

првом 

полугодишту 

Тим за ИО 

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке 

за сваког 

ученика 

појединачн

о 

Документаци

ја ученика 

Евиденција 

рада педагога 

 

 

 

 

 

јануар Самовреднова

ње рада Тима 

за ИО 

Утврђен 

ниво 

пружене 

подршке 

ученицама 

преко 

реализовани

х активности 

у оквиру 

Акционог 

плана 

 

 

Тим за ИО Записник са 

састанка 

Тима за ИО 
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фебруар Идентификова

ње ученице у 1. 

разреду којој је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршка у 

другом 

полугодишту 

Обезбеђен 

квалитет 

подршке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за ИО 

Одељењск

и 

старешина 

Предметни 

наставниц

и 

Педагошка 

документациј

а 

Записници са 

ОВ и НВ 

фебруар Дефинисање 

педагошког 

профила 

ученице 

Могућности, 

потребе, 

способности / 

јаке и слабе 

стране 

 

 

Дефинисан 

педагошки 

профил 

 

 

 

 

 

Одељењск

и 

старешина  

Педагог  

База 

података 

фебруар Покретање 

предлога за 

утврђивање 

права на ИОП 

и давање 

сагласности 

родитеља за 

рад ученика по 

ИОП - у 

 

 

 

 

Покренут 

предлог 

Постигнута 

сагласност 

родитеља на 

рад ученика 

по ИОП - у 

Одељењск

и 

старешина 

Педагог 

Досије 

ученика 

Евиденција 

рада педагога 

и Тима за ИО 

 

фебруар Израда ИОП-а 

за ученике у 

првој и другој 

години рада по 

ИОП-у за 

друго 

полугодиште 

школске 2016/ 

2017. Године 

 

Сачињен 

ИОП – 1 за 

ученицу у 

другој 

години рада 

по ИОП – у 

Сачињен 

ИОП – 2 за 

ученицу у 

првој години 

рада по ИОП 

- у за друго 

полугодиште  

Сачињен 

ИОП – 1 за 

ученицу за 

Одељењск

е 

старешине 

Предметни 

наставниц

и Педагог 

Досијеи 

ученика 

Евиденција 

рада 

наставника 

Евиденција 

рада педагога 

Дневници 

рада 
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прву годину 

(друго 

полугодиште

) рада по 

ИОП – у 1 

фебруар Достављање 

ИОП – а 

Педагошком 

колегијуму на 

усвајање 

Усвојени 

ИОП – и на 

састанку 

Педагошког 

колегијума 

Педагошки 

колегијум 

Записник са 

Педагошког 

колегијума 

фебруар Уградња ИОП 

– а као анекса 

Школском 

програму 

ИОП је 

саставни део 

Школског 

програма 

Школски 

одбор 

Директор 

школе 

Записник са 

седнице 

Школског 

одбора 

Извештај о 

раду 

директора 

април Праћење 

развоја и 

напредовања 

ученица са 

којима се 

реализују ИОП 

– 1 и ИОП - 2 

Утврђен 

степен 

напредовања

; 

Са ученицом 

2-2 се 

реализује и 

даље ИОП – 

1, са 

ученицом 1-

2 реализује  

ИОП – 2 и са 

ученицом 1-

2 реализује 

се  ИОП – 1 

као додатна 

подршка 

Одељењск

е 

старешине 

Предметни 

наставниц

и  

Педагог 

Записник са 

седница 

Одељењског 

и 

Наставничко

г већа  

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

јун Подношење 

годишњег 

извештаја о 

реализацији 

ИОП – а за 

ученице са 

којима је ИОП 

реализован у 

току првог и 

другог 

полугодишта 

школске 2016/ 

2017. године 

Сачињени 

извештаји о 

напредовању 

и развоју 

ученика са 

којима је 

реализован 

ИОП – 1 у 

првом 

полугодишту 

Тим за ИО 

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке 

за сваког 

ученика 

појединачн

о 

Документаци

ја ученика 

Евиденција 

рада педагога 

 

 

јун Самовреднова

ње рада Тима 

за ИО 

Утврђен 

ниво 

пружене 

подршке 

Тим за ИО Записник са 

састанка 

Тима за ИО 
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ученицама 

преко 

реализовани

х активности 

у оквиру 

Акционог 

плана 

 

јун Израда 

годишњег 

извештаја о 

раду Тима за 

ИО 

Вреднован 

рад Тима за 

ИО и 

утврђен ниво 

остварености 

циљева у 

пружању 

додатне 

подршке 

ученицама са 

којима су 

реализовани 

ИОП – 1 и 

ИОП – 2 

током 

школске 

2016/ 2017. 

године 

 Тим за ИО  

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке 

сваком 

ученику 

појединачн

о 

Записници са 

седница НВ, 

СР и ШО 

 

7. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

Подносилац извештаја:______Тим за сарадњу са локалним 

институцијама__________________________________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице:________Дејан Ђурић______(председник, координатор,руководилац..) 

                                                                                

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

РЕАЛИЗОВАН

Е 

АКТИВНОСТ

И 

НЕПЛАНИРАН

И  

РЕАЛИЗОВАН

И САДРЖАЈИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И  

ЕВАЛУАЦИЈ

А 
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СЕПТЕМБАР Формирање 

Тима за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

 

  Реализоване 

су све 

планиране 

активности 

Разматрање 

актуелног 

стања и 

утврђивање 

потенцијалних 

партнера 

 

  

Израда 

Акционог 

плана  

 

  

Подела 

задужења 

члановима 

Тима 

 

  

Стоматолошки 

преглед свих 

ученика 

Средње школе 

''Мионица'' 

 Дом здравља 

Мионица 

Започета 

сарадња са 

родитељима 

  

ОКТОБАР Одржан 

спортски 

турнир у 

одбојци и 

фудбалу у 

оквиру Дечје 

недеље 

 

 

 

 

 

Средња школа 

''Мионица''  

Основна 

школа ''Милан 

Ракић''  

Активности 

планиране за 

месец октобар 

су 

реализоване, 

као и 

наведена 

непланирана 

активност  

Трибина 

поводом 

обележавања 

европског дана 

борбе против 

трговине 

људима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтери 

Црвеног крста 

 

 

 

 Обављање 

практичне 

наставе за 

учрнике 

образовног 

профила кувар, 

конобар 

 

 

 

 

 

ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 
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Почетак 

сарадње 

средње школе 

''Мионица'' са 

локалним 

листом ''Запис'' 

 

 

 

 

 

Директор 

школе, 

уредник 

''Записа'' 

Весна 

Марковић 

 

НОВЕМБАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предавање на 

тему ''Болести 

зависности''  

 Дом здравља 

Мионица 

Реализоване 

све планиране 

активности за 

новембар 

месец  Обележавање 

месеца борбе 

против болести 

зависности 

 Црвени крст - 

ученици 

волонтери 

Посета Музеју 

Војводи 

Мишићу у 

Струганику и 

Музеју камена 

у Паштрићу 

 Туристичка 

организација 

„Рибница“ 

Обележавање 

Међународног 

дана борбе 

против насиља 

над децом 

 Ученици 

школе, Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институција и 

Тим за 

заштиту деце 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривањ 

Обављање 

практичне 

наставе  

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предавање на 

тему ''Борба 

против сиде'' 

 Дом здравља 

Мионица 

За месец 

децембар 

реализоване 

су све 

планиране 

активности 

Предавање на 

тему ''Борба 

против сиде'' 

 Ученици – 

волонтери 

Црвеног крста 

Објава 

литерарног 

конкурса за 

Савиндан 

 Средња школа 

''Мионица'' 

ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Наставници и 

управа школе 

одржали 

презентацију 

наше школе за 

осмаке у ОШ 

“Милан Ракић“ 

у Мионици, у 

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

ОШ „Војвода 

Живојин 

Мишић“ 
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Брежђу, 

Рајковићу. 

Обављање 

практичне 

наставе 

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 

ЈАНУАР 

 

 

 

 

 

 

 

Прослава 

школске славе 

Светог Саве 

 Средња школа 

''Мионица''  

Парохијски 

свештеник 

Активности 

планиране за 

јануар месец 

су 

реализоване Обављање 

практичне 

наставе 

 

 

 

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 

Израда 

полугодишњег 

извештаја о 

раду Тима 

 Чланови Тима 

за сарадњу са 

локалним 

институцијама 

МАРТ Сарадња са 

родитељима 

 

  Планиране 

активности за 

март месец су 

реализоване Обављање 

практичне 

наставе  

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 

АПРИЛ Представа 

''Случајеви'' 

 

 

 

 Културни 

центар 

Мионица 

Драмски 

студио 

Средње школе 

''Мионица'' 

У априлу су 

реализоване 

све планиране 

активности. 

Посета 

Основном суду 

у Ваљеву 

 Ученици 4. 

разреда 

 

Посета ученика 

I1 и III1 

Рибничкој 

пећини 

 Ученици и 

Туристичка 

организација 

„Рибница“ 

 Промоција 

наше школе у 

ОШ у Дивцима 

 Професори 

школе 

Сарадња са 

родитељима 

  

 

Обављање 

практичне 

наставе 

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 
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МАЈ Посета 

Основном суду 

у Ваљеву 

 

 Ученици 3. 

разреда 

Планиране 

активности за 

мај месец су 

реализоване. 

Дан отворених 

врата 

 

 Средња школа 

''Мионица'' 

Основне 

школе 

окружења 

Предавање 

представника 

Националне 

службе за 

запошљавање у 

амфитеатру 

школе за 

ученике 

 

 Национална 

служба за 

запошљавање 

Сарадња са 

родитељима 

  

 

Обављање 

практичне 

наставе 

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 

ЈУН – ЈУЛ - 

АВГУСТ 

Обављање 

феријалне 

праксе ученика 

образовног 

профила кувар, 

конобар 

 Средња школа 

''Мионица''  

Установа за 

физичку 

културу 

''Лепеница'' 

Реализована 

феријална 

пракса. 

Одржано 

матурско вече 

у хотелу 

„Врујци“ 

 Средња школа 

„Мионица“, 

хотел 

„Врујци“ 

ЈУЛ Организација 

коктела у 

Општини 

Мионица 

поводом 

почетка 

Мишићевих 

дана 

 Средња школа 

„Мионица“, 

Локална 

самоуправа 

Мионица 

Реализоване 

планиране 

активности.  

Учешће 

ученика и 

запослених 

Средње школе 

''Мионица'' на 

манифестацији 

Мишићеви 

дани кроз 

организацију 

 Средња школа 

''Мионица'' 

Локална 

самоуправа 
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изложбеног 

штанда и 

продају брзе 

хране 

АВГУСТ Наградно 

летовање за 

ученике са 

одличним 

успехо из свих 

наставних 

предмета 

 Средња школа 

''Мионица'' 

ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Локална 

самоуправа 

Реализоване 

планиране 

активности. 

 

 

 

8. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

СЕПТЕМБАР Израда плана 

реализације 

програма Тима за 

заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Сачињен план 

реализације 

активности за 

школску 2016/ 

2017. годину 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Евиденција о 

раду Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ОКТОБАР Сарадња са 

волонтерима 

Црвеног крста у 

Мионици  

 

Активности у 

оквиру дечје 

недеље 

Ученици 

Волонтери 

Црвеног крста 

 

Записници са 

састанака 

Ученичког 

парламента 

НОВЕМБАР Сарадња са 

Домом здравља 

Мионица 

 

Трибина на тему 

''Вршњачкоо 

насиље'' 

Сарадници Дома 

здравља 

Мионица 

Евиденција о 

раду Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 Рад са ученицима 

Сарадња са 

Домом здравља 

Мионица 

  

Учешћем већег 

броја ученика 

средње школе у 

акцијама 

обележен месец 

борбе против 

болести 

зависности и 

Ученици Средње 

школе 

''Мионица'' 

Сарадници Дома 

здравља 

Мионица 

Евиденција о 

раду Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
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обележен 

Међународни дан 

борбе против 

насиља над 

женама 

ДЕЦЕМБАР Сарадња са 

Домом здравља 

Мионица 

Одржано 

предавање на 

тему ''Сида и 

болести 

зависности'' 

Ученички 

парламент о AIDS 

– у ( вршњачка 

едукација ) 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Ученички 

парламент 

Ученици Средње 

школе 

''Мионица'' 

Записници са 

састанака 

Ученичког 

парламента 

за заштиту 

ученика од 

Евиденција о 

раду Тима 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ФЕБРУАР 

 

 

 

 

 

 

Рад са ученицима  Пригодним 

активностима 

обележен Дан 

заљубљених 

Ученички 

парламент 

Записници са 

састанака 

Ученичког 

парламента 

Рад са 

наставницима 

Учешће на 

трибини о 

ванредним 

ситуацијама 

Ивана Костић, 

стручни 

сарадник 

Небојша 

Пешовић, 

наставник 

куварства 

Евиденција о 

раду Тима 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

МАРТ Рад са ученицима Презентација 

''Дани вода'' 

Милена Гођевац, 

наставник 

хемије 

Радован Андрић, 

наставник 

верске наставе  

Евиденција о 

раду Тима 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

АПРИЛ Рад са ученицима Учешће ученика и 

наставника на 

сајму ''Спрег'' у 

Ваљеву 

 

Наставници  

Ученици 

Евиденција о 

раду Тима 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Рад са ученицима Обележен 

Светски дан Рома 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

злостављања и 

занемаривања 

Ученички 

парламент 

Записници са 

састанака 

Ученичког 

парламента 

за заштиту 

ученика од 

Евиденција о 

раду Тима за 

заштиту 

учрника од  

насиља, 

злостављања и 
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занемаривања 

МАЈ Сарадња са МУП Одржано 

предавање за 

ученике на тему 

''Безбедност у 

саобраћају'' 

 

 

Припадници 

МУП – а Србије 

Евиденција о 

раду Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Рад са ученицима ''Дан отворених 

врата школе'' 

 

Наставници и 

ученици Средње 

школе 

''Мионица'' 

Рад са ученицима Учешће 

наставника и 

ученика на 

''Сремушијади'' у 

Доњем Таору 

Наставници и 

ученици, 

учесници 

такмичења 

ЈУН  Евалуиран рад 

Тима за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања и 

сачињен 

Годишњи 

извештај о 

његовом раду 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Годишњи 

извештај о раду 

Тима зазаштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
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9. ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ  

КООРДИНАТОР ТИМА: Текић Бојана 

ЧЛАНОВИ ТИМА: Максимовић Марија, Терзић Ивана, Марковић Александар 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

септембар 

 

 

 

 

 

 

Израда Плана 

рада Тима за 

израду пројеката 

Израда Плана 

рада Тима за 

израду 

пројеката 

Чланови 

тима 

Израђен и 

усвојен план 

рада Тима 

Подела задужења 

члановима тима 

Подела 

задужења 

члановима 

тима 

Чланови 

Тима 

Подељена 

задужења 

члановима 

Тима 

Новембар-

децембар 

 

 

 

 

Праћење 

пројеката који се 

појављују на 

интернету и за 

које је добијена 

информација од 

других извора и 

процена 

могућности 

аплицирања 

Праћење 

конкурса, 

прикупљање 

пројектне 

документације 

и израда 

пројеката 

Чланови 

Тима 

Израђен 

пројекат за 

реновирање 

кабинета 

услуживања и 

ђачког кутка  

    

 

 

 

Аплицирање на 

пројекте који су 

процењени као 

изводљиви 

Аплицирање 

на конкурс 

чешке 

амбасаде 

Чланови 

тима 

Послата 

пројектна 

документација  

Децембар-април 

 

 

Праћење 

пројеката који се 

појављују на 

интернету и за 

које је добијена 

информација од 

других извора и 

процена 

могућности 

аплицирања 

Прикупљање 

документације 

и израда 

пројкета за 

опремање 

школе 

Чланови 

Тима 

Израђен 

пројекат за 

опремање 

школе 

Март-април Праћење 

пројеката који се 

појављују на 

интернету и за 

које је добијена 

информација од 

других извора и 

процена 

могућности 

Прикупљање 

документације 

и израда 

пројкета 

Чланови 

тима 

Израђен 

пројекат 
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аплицирања 

Аплицирање на 

пројекте који су 

процењени као 

изводљиви 

Аплицирање 

на конкурс 

Теленор 

фондације 

Чланови 

тима 

Послата 

пројектна 

документација  

 

10. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Време 

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

септембар Израда Плана 

рада Тима за 

стручно 

усавршавање 

Реализовано Чланови 

тима 

На првом 

састанку тима 

израђен план, 

подељена 

задужења 

члановима 

тима, 

планирана 

реализација 

стручног 

усавршавања 

запослених и 

договор око 

начина 

евидентирања 

Подела 

задужења 

члановима тима 

Реализовано Координатор  

Планирање 

реализације 

стручног 

усавршавања 

запослених и 

договор око 

начина 

евидентирања 

Реализовано 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

тима 

 Провера 

савладаности 

програма за 

полагање испита 

за лиценцу 

Небојша 

Пешовић 

Одржан час 

пред 

комисијом на 

тему 

„Припрема 

потажа“ 

октобар Упознавање 

Наставничког 

већа о 

појединостима 

договореним на 

нивоу Тима и 

давање 

смерница за 

даље 

функционисање 

Реализовано на 

састанку 

Наставничког 

већа 

Координатор У току 

октобра није 

одржано ни 

једно 

предавање на 

нивоу 

установе 

Реализација 

трибине или 

предавања на 

нивоу установе 

Није 

реализовано 
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 Провера 

савладаности 

програма за 

полагање испита 

за лиценцу 

Александар 

Павловић 

Одржан час 

пред 

комисијом на 

тему“Делови 

друге четврти 

– употреба у 

куварству“ 

новембар Реализација 

стручног 

усавршавања 

ван установе и 

евидентирање 

истог 

  Стручно 

усавршавање 

ван установе 

заказано за 

фебруар 

Обележавање 

месеца борбе 

против болести 

зависности 

 

 

 

 

 Реализована 

су предавања 

за којима се 

јавила потреба 

 Реализовано 

предавање на 

тему „Еко 

туризам и 

наслеђе“ 

Предраг 

Пеца 

Петровић 

биолог 

Обележавање 

Међународног 

дана борбе 

против насиља 

над женама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализовано 

предавање на 

тему 

„Вршњачко 

насиље“ 

МУП 

„Мионица“ 

децембар • Обележавање  

• светског  

• дана борбе  

• против сиде 

Реализовано 

предавање на 

тему „Сида и 

болести 

зависности“ 

Волонтери 

Црвеног 

крста 

Предавање 

реализовано у 

амфитеатру 

школе 

јануар, 

фебруар 

Прављење 

пресека и 

евалуација рада 

Тима у току 

првог 

полугодишта 

Урађен 

полумесечни 

извештај 

Координатор 

тима 

Направљен 

пресек свих 

реализованих 

активности у 

току првог 

полугодишта 

и извештај 

унет у 

Полугодишњи 

извештај рада 

школе 
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Давање предлога 

за рад Тима у 

наредном 

полугодишту 

Реализовано 

 

 

 

Координатор 

тима 

Организован 

семинар за све 

наставнике у 

просторијама 

наше школе за 

фебруар месец 
 Реализован 

семинар на тему 

„Активно 

орјентисана 

настава – 

планирање и 

припрема“ 

„Вет 

форум“, 

Ужице 

 Реализован 

електронски 

семинар на тему 

„Школски 

електронски 

часопис у 

служби 

креативности 

ученика“ 

ОКЦ, Бор  Седам 

наставника 

наше школе 

успешно 

завршило 

електронски 

семинар који 

је трајао 5 

недеља 

март Заштита и 

очување 

репродуктивног 

здравља 

Презентација на 

тему „Дани 

вода“ 

Милена 

Гођевац и 

Радован 

Андрић 

Презентација 

је одржана у 

амфитеатру 

школе за 

ученике прве 

године 

април Обележавање 

светског дана 

Рома 

 ОШ“Милан 

Ракић“, 

Мионица 

Запослени из 

наше школе 

присуствовали 

су приредби 

за Дан Рома у 

ОШ „Милан 

Ракић“ у 

Мионици 

мај Реализација и 

евидентирање 

стручног 

усавршавања 

запослених 

Реализација и 

евидентирање 

стручног 

усавршавања 

запослених 

 

 

 

 

 

Координатор 

Тима 

 

 

 

 

 

Направљена 

база података 

где се 

евидентира 

стручно 

усавршавање 

и бодови свих 

наставника на 

годишњем 

нивоу 

 Предавање на 

тему“Безбедност 

у саобраћају“ 

 

 

 

 

МУП 

Мионица 

 

 

 

 

 

Презентација 

реализована у 

амфитеатру 

школе за 

ученике 

завршних 

разреда 
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 Угледни час на 

тему „Од појаве 

писма до 

Гутембергове 

ере“ 

Верољуб 

Бојичић 

Угледни час 

реализован у 

одељењу I1 у 

присуству 

колега 

јун Евалуација рада 

Тима на крају 

школске године 

 

Евалуација рада 

Тима на крају 

школске године 

 

Чланови 

Тима 

Кроз израду 

Годишњег 

извештаја 

рада Тима за 

стручно 

усавршавање 

урађена је 

евалуација 

рада Тима за 

протеклу 

школску 

годину, 

евидентиране 

су 

реализоване 

активности и 

направљена 

припрема 

плана за 

наредну 

школску 

годину 

 Угледни час на 

тему 

„Социјализам 

без људског 

лика“ 

Верољуб 

Бојичић 

Угледни час 

реализован у 

одељењу II1 у 

присуству 

колега 

 

 

11.ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Време 

реализације 

Планиране активности Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

септембар-

октобар 

 

 

 

 

- Састанак Тима;  

- Попис преосталих 

књига; 

Одржан 

састанак, 

пописане 

преостале 

књиге 

Тим за 

унапређење 

библиотеке 

Тим је 

успешно 

реализовао 

предвиђене 

активности, 

а показатељ 

су књига 

евиденције, 

број 
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пописаних 

нових књига, 

као и издате 

књиге 

ученицима и 

професорима 

наше школе. 

новембар-

децембар 

 

 

 

- Састанак Тима; 

- Класификација 

књига;  

- Попис књига; 

Одржан 

састанак, 

класификоване 

и пописане 

књиге 

 

___ // ___ 

 

јануар - Састанак Тима;  

- Паковање и 

препакивање 

књига по 

полицама; 

- Попис књига; 

Одржан 

састанак, 

пописане 

књиге, 

попаковане 

књиге по 

полицама 

 

 

___ // ____ 

 

фебруар - Састанак Тима; 

- Разврставање 

књига по 

азбучном реду;  

- Попис књига; 

Одржан 

састанак, 

пописане 

књиге и 

разврстане по 

азбучном реду 

 

 

___ // ____ 

 

март - Састанак Тима; 

- Прављење 

граничника 

између књига по 

азбучном реду; 

- Попис књига; 

Одржан 

састанак и 

пописане 

књиге 

 

 

___ // ____ 

 

април - Састанак Тима; 

- Проналажење 

одговарајућих 

сигнатура; 

- Попис књига; 

Одржан 

састанак, 

пронађене 

сигнатуре за 

поједине 

књиге и 

пописане исте 

 

 

___ // ____ 

 

мај - Састанак Тима; 

- Проналажење 

одговарајућих 

сигнатура; 

- Попис књига; 

- Уношење 

комплетног 

пописа књига у 

компјутер; 

Одржан 

састанак, 

пронађене 

сигнатуре, 

пописане 

књиге 

 

 

___ // ____ 

 

јун - Састанак Тима; 

- Уношење 

комплетног 

пописа књига у 

Одржан 

састанак, 

утврђен 

преглед 

 

___ // ____ 
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компјутер; 

- Поновни преглед 

урађеног посла; 

- Сређивање 

ентеријера; 

- Коначно 

формирање 

библиотеке; 

- Извештај Тима; 

досадашњег 

посла, сређен 

ентеријер, 

пописане 

књиге,  урађен 

извештај Тима 
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9. Извештај о раду Ученичког парламента и осталих планова 

рада 

 

 

Време 

реализациј

е 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Евалуација  

Септембар 

 

 

Конституисање 

Ученичког 

парламента 

Конституисање 

Ученичког 

парламента 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Одржана два 

састанка 

парламента у 

септембру, 

на првом 

састанку 

присуствовал

а вд 

директора 

Ивана 

Милованови

ћ. 

Ученици се 

нису 

сложили да 

се успостави 

сарадња са 

парламентом 

основне 

школе. 

За 

председника 

парламента 

изабрана 

Сара 

Богдановић 

IV1, за 

заменика 

Лазар 

Живановић 

II1, секретар 

Јелена 

Дамњановић 

I1 

Информисање 

чланова о законској 

основи деловања и 

делокругу рада 

Ученичког 

парламента у 

средњој школи 

Информисање 

чланова о законској 

основи деловања и 

делокругу рада 

Ученичког 

парламента у средњој 

школи 

Избор председника, 

секретара, заменика 

председника 

Избор председника, 

секретара, заменика 

председника 

Планирање сарадње 

са Ученичким 

парламентом ОШ 

„Милан Ракић“ 

Предложени сајтови 

за праћење 

www.srednjoskolci.org.

rs 

srednjeskole.edukacija.

rs 

Направљен договор 

око организације 

квиза за Дечију 

недељу 

Октобар  

 

 

Обележавање 

„Дечије недеље“ 

Организован и 

реализован квиз 

знања у оквиру 

„Дечије недеље“ 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

У октобру 

одржана 

четири 

састанка 

http://www.srednjoskolci.org.rs/
http://www.srednjoskolci.org.rs/
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Сарадња са 

организацијом 

„Пријатељи деце 

Србије“ 

Покушај израде 

пројекта за добијање 

сретстава за уређење 

школског простора 

 

Костић, 

библиотека

р 

парламента 

Није 

успостављен

а сарадња са 

организацијо

м 

„Пријатељи 

деце Србије“ 

Претставниц

и парламента 

нису 

учествовали 

на седници 

Народне 

скупштине 

Одабир 

представника 

парламента за 

учешће на седници 

Народне скупштине 

Сарадња са 

локалним листом 

„Запис“ 

 

Истицање 

појединачних 

области деловања 

- права детета и 

ученика 

- безбедност 

ученика и 

одговорности 

ученика 

Истицање 

појединачних области 

деловања 

- права детета и 

ученика 

- безбедност 

ученика и 

одговорности 

ученика 

Анализа 

појединачних 

области деловања 

- права детета и 

- ученика 

- безбедност 

ученика и 

одговорности 

ученика 

Анализа 

појединачних области 

деловања 

- права детета и 

- ученика 

- безбедност 

ученика и 

одговорности 

ученика 

Новембар 

 

 

Истицање 

појединачних 

области деловања 

- настава и 

учење 

- мотивација 

- ваннаставне 

активности у 

Школи 

(културни и 

забавни 

програм) 

- волонтерски и 

хуманитарни 

рад 

Истицање 

појединачних области 

деловања 

- настава и 

учење 

- мотивација 

- ваннаставне 

активности у 

Школи 

(културни и 

забавни 

програм) 

- волонтерски и 

хуманитарни 

рад 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Реализоване 

све 

планиране 

активности 

 Предлог за поновно 

увођење музике у 

Чланови 

ученичког 

Предлози 

усвојени али 
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холу школе парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

нису 

реализовани   

Предлог за 

реализацију 

радионица „Матоде и 

технике успешног 

учења“ 

Предлог за 

организовање излета 

Децембар 

 

 

Обележавање 

Светског дана борбе 

против АИДС-а 

 

 

Обележавање 

Светског дана борбе 

против АИДС-а – 

предавање Црвеног 

крста у амфитеатру 

Волонтери 

Црвеног 

крста 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Реализоване 

све 

планиране 

активности 

Чланак у школском 

листу 

Усвојен предлог да 

парламент има 

засебан пано где ће 

излагати своје 

активности 

Предложено да се 

организује журка за 

„Дан заљубљених“ 

Изостајање ученика 

са наставе – анализа 

и препоруке за 

предупређење 

Јануар 

 

 

Организовање 

прославе Савиндана 

 

Организовање 

прославе Савиндана 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Неки од 

чланова 

парламента 

учествовали 

у 

светосавској 

приредби 

Договор око 

организације журке у 

школи 

Фебруар Евалуација 

реализованог плана у 

првом полугодишту 

Израђен 

полугодишњи 

извештај рада 

Ученичког 

парламента, 

резимиране све 

активности из 

претходног периода 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Реализована 

журка у 

школи за 

ученике 

Март Предлози радионица 

и презентација у 

сарадњи са локалном 

канцеларијим 

Црвеног крста, 

Домом здравља, 

МУП - ом 

Предложено 

предавање гинеколога 

о контрацепцији, 

нежељеној трудноћи 

и полно преносивим 

болестима 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Предавње 

гинеколога 

није 

реализовано 

па се преноси 

у план за 

наредну 

школску 

годину 



 
 

207 
 

Април Анализа свакодневне 

организације рада у 

школи, кућни ред и 

правила понашања  

Анализа свакодневне 

организације рада у 

школи, кућни ред и 

правила понашања 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Анализирана 

свакодневна 

организација 

рада у школи 

усменим 

разговором, 

донети 

закључци да 

треба више 

да се поштује 

кућни ред и 

правила 

понашања и 

да треба наћи 

начин како 

да се подигне 

свест 

ученика на 

ту тему. 

Није било 

прилике за 

побођшање 

сарадње са 

локалном 

самоуправом 

и 

институцијам

а 

 

Предузетништво : 

оснаживање сарадње 

са локалном 

самоуправом и 

институцијама 

Предузетништво : 

оснаживање сарадње 

са локалном 

самоуправом и 

институцијама 

Мај Организација посете 

или излета за 

ученике 

Предлог идеја за 

програм Дана школе 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Није било 

излета за 

ученике у 

мају месецу 

За програм 

Дана школе 

ученици 

предложили 

рецитовање, 

Лазар 

Живановић и 

Тамара 

Јовановић 

рецитовали 

на прослави 

Дана школе 

За ђака 

генерације 

парламент 

изгласао 

Маријану 

Ковачевић 

Гласање за Ђака 

генерције 
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Јун Предлози ученика за 

награде и похвале 

најбољим 

појединцима и 

одељењима 

Предлози ученика за 

награде и похвале 

најбољим 

појединцима и 

одељењима 

Чланови 

ученичког 

парламента

, Ивана 

Костић, 

библиотека

р 

Награде и 

похвалнице 

ученицима 

додељене на 

прослави 

Дана школе 

Израђен 

годишњи 

извештај 

рада 

Ученичког 

парламента 

Анализа рада 

Ученичког 

парламента у 

протеклој школској 

години 

Анализа рада 

Ученичког 

парламента у 

протеклој школској 

години 

 

                   10. Екскурзија ученика  

 

Екскурзија ученика Средње школе ''Мионица'' изведена је за ученике I и  II разреда  у 

сарадњи са СШ ''Сава Керковић'' из Љига у тродневном трајању од 13 – 15. 04. 2017. године 

на релацији Мионица – Љиг – Охрид. Планирана екскурзија за III и  IV разреда наше школе 

није реализована због недовољног одзива ученика. 

На екскурзију је ишло 19 ученика I и II  разреда  и четири наставника. Полазак је био 

13.04.2017. године у 05.00 часова из Мионице, а затим су се придружили ученици средње 

школе из Љига. Током екскурзије посећени су културни, уметнички  и образовни центри у 

словенском свету – манастир Свети Наум из IX века, Самуилова тврђава, Стари град, 

Антички театар, Струга – град посвећен поезији, Вевчански извори. Посебан утисак 

оставила је вижња бродом по Охридском језеру. Повратак у Мионицу је био 15.04.2017. 

године. 

Циљ и задаци екскурзије су остварени. Ученици су видели знаменитости Охрида, стекли 

нова искуства и  нова познанства, те за наредну школску годину очекују нову дестинацију.  
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11. Календар значајних активности у школској 2016/ 2017. 

години 

 

Септембар 2016. 

 

• 1. IX – Почетак наставе у новој школској години 

• 1. IX – Од ове школске године почели да раде нови наставници: Марија 

Ђокић(историја уметности), Иван Вуловић(економска група предмета), 

Бојана Текић(економска група предмета), Ратко Алексић(француски језик), 

Јелисавета Петровић(исхрана и националне кухиње), Ивана 

Костић(психологија) 

• 7. IX – Седница Школског одбора 

• 14. IX – Седница Наставничког већа 

• 15.IX - Седница Школског одбора 

• 21. IX – Седница Савета родитеља 

Октобар 2016. 

 

• 4. X - поводом „Дечије недеље“ одржан турнир у фудбалу и одбојци 

• 3.-7. X – Блок насатава I2   

• 6. X – Реализован квиз знања у организацији Ученичког парламента 

• 7. X – Посета делегације на челу са председником општине поводом 

донације спортске опреме сали за физичко 

• 10.- 14. X – Блок насатава II2 

• 11. X – Седница Наставничког већа 

• 11. X – Седница Школског одбора 

• 21. X  - Седница Одељенског већа 

• 24.-28. X – Блок настава III2 

• 28.  X – Посета Сајму књига, наставник Слађана Јевремовић 
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Новембар 2016. 

 

• 9. XI – Седница Одељенског већа 

• 10. XI -  Седница Наставничког већа већа  

• 21.25. XI – Блок настава II2 

• 22. XI - Седница Школског одбора 

• 24. XI – Посета Музеју Војводи Живојину Мишићу у Струганику и Музеју 

камена у Паштрићу – блок настава за туристичке техничаре 

• 25. XI – Предавање у амфитеатру на тему „Еко туризам и наслеђе“, Предраг 

Петровић Пеца, биолог 

• 28. XI – Изложбени дан Лагуниних књига, продајна изложба 

• 29. XI – Предавање Црвеног крста на тему „Болести зависности“ 

• 30. XI – Трибина у амфитеатру на тему „Вршњачко насиље“ 

 

 

Децембар 2016. 

 

• 1.  XII – Седница Наставничког већа  

• 2.XII – Презентација Средње школе „Мионица“ у Горњој Топлици 

• 2.XII – Посета Бањи Врујци - блок настава за туристичке техничаре 

• 5.  XII –– Презентација Средње школе „Мионица“ у ОШ „Милан Ракић“ у 

Мионици 

• 7. XII – „Упознај завичај“, посета ученика туристичког смера Рибничкој 

пећини, Храму Апостола Петра и Павла, Школи у Рибници, Ткачком двору – 

Загорка Стојановић са професорима Немањом Јаковљевић и Маријом 

Максимовић – блок настава 

• 9. XII – Презентација Средње школе „Мионица“ у ОШ „Милан Ракић“ у ОШ 

„Војвода Живојин Мишић“ у Брежђу 

• 12. XII – Презентација Средње школе „Мионица“ у ОШ „Милан Ракић“ у 

ОШ „Војвода Живојин Мишић“ у Рајковићу 

• 12. – 16. XII – Блок настава III2 

• 13. XII – Црвени крст одржао предавање на тему „АИДС“ у амфитеатру 

• 16. XII – Предавање на тему „Вршњачко насиље“, ПУ Мионица 
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• 17. XII – Посета Фестивалу науке у Београду, ученици са професорима 

хемије, биологије и географије 

• 20. XII – Представници Универзитета „Сингидунум“ одржали презентацију у 

амфитеатру 

• 19. – 23. XII – Блок насатава – Агенцијско и хотелијерско пословање, 

одељење III1 

• 26. – 30. XII – Блок настава – Агенцијско и хотелијерско пословање, 

одељење I1 

• 30. XII – Подела новогодишњих пакетића деци запослених 

 

 

Јануар 2017. 

 

• 27. I – Школска слава, Савиндан. Резање славског колача – чинодејствовао 

свештеник мионичке цркве Живота Новитовић. Изведен поетски рецитал –у 

организацији наставнице српског језика Слађане Јевремовић и драмске 

секције, проглашени победници литерарног конкурса 

• 27. I – Турнир у стоном тенису, наставник Ђорђе Софронић 

• 30. I – Седница Одељенског већа 

• 31. I – Седница Наставничког већа 

• 31. I – Крај првог полугодишта 

 

Фебруар 2017. 

• 13. II – Почетак другог полугодишта 

• 13. II – Почела са радом Драгана Петровић, наставник Исхране и предмета 

– Националне кухиње 

• 20. – 24. II – Блок настава ученика III1 

• 23. II – Посета ученика средње школе Сајму туризма, Београд.  

• Наставници: Светлана Лазаревић, Александра Јагодић 

• 27. II – Посета ученика I 1 Сајму туризма – наставник: Ивана Томашевић 
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Март 2017. 

• 1. III – Седница Наставничког већа 

• 3. III – Седница Школског одбора 

• 6. III – Презентација ВИПОС – а у амфитеатру школе за завршне разреде 

• 7. III  - Седница Савета родитеља 

• 7. III  - Седница Одељенског већа 

• 15. – 19. III  - Блок настава ученика II2 

• 20. – 24. III  - Блок настава одељења IV1 

• 22.III  - Презентација „Дани вода“ у амфитеатру школе, наставници: 

Милена Гођевац и Радован Андрић 

• 30. III – седница Одељенског већа 

 

Април 2017. 

• 4. IV – Седница Наставничког већа 

• 4. IV – Посета ученика I1 и III1 Рибничкој пећини у оквиру блок наставе 

• 11. IV – Промоција наше школе у ОШ у Дивцима  

• 11. IV – Седница Школског одбора 

• 11. IV – Освојено 2. место на окружном такмичењу у фудбалу, одржаном у 

Ваљеву 

• 19. IV – Седница Одељенског већа 

• 20. IV – Седница Наставничког већа 

• 20. IV – Промоција наше школе одржана у ОШ у Дивцима 

• 21.IV – Промоција наше школе одржана у ОШ „Милан Ракић“ у Горњој и 

Доњој Топлици 

• 21.  IV – Седница Школског одбора 

• 24. IV – Предавање професора са ВИПОС – а на тему „Организација 

догађаја“, блок настава за ученике III1 

• 24. – 28. IV – Блок настава одељења III2 

• 28. IV–3.V  Пролећни распуст.  
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Мај 2017. 

• 9. V – Предавање МУП – а о безбедности у саобраћају у амфитеатру 

школе 

• 11. V – „Дан отворених врата“ у нашој школи, посета ученика осмих 

разреда из Рајковића, Брежђа, Доње и Горње Топлице, Мионице 

• 12. V – Одржан крос РТС-а 

• 15. – 19. V – Блок настава ученика II1 и III2 

• 16. V – Предавање представника Националне службе за запошљавање у 

амфитеатру школе за ученике 

• 16. V – Седница Наставничког већа 

• 17. V – Посета ученика осмог разреда из ОШ у Дивцима, нашој школи 

• 22. – 26. V – Блок настава ученика I1 

• 24. V – Прослава Дана Школе 

• 24. V – Последњи наставни дан у години за ученике III2 

• 30. V – Седница Школског одбора 

• 31. V – Одржан турнир у одбојци 

• 31. V – Последњи наставни дан у години за ученике III1 и IV1 

 

Јун 2017. 

• 1. – 2. VI – Блок настава ученика III1 

• 2. VI – Седница Наставничког већа 

• 2. VI – Одржано матурско вече у хотелу „Врујци“ 

• 5. VI – Одржан матурски испит из Српског језика и 

књижевности(писмени) и завршни испити из Куварства, Услуживања и 

Посластичарства(теоријски део) 

• 5. – 7. VI – Блок настава ученика III1 

• 6. VI – Одржани матурски испити из Монетарне економије и банкарства, 

Маркетинга, Статистике и практични део завршног испита из Куварства, 

Услуживања и Посластичарства  

• 6. VI – Последњи наставни дан у години за ученике II2 

• 7. VI – Последњи наставни дан у години за ученике I1 

• 8. VI -  Одржан матурски испит из Рачуноводства(писмени део) 
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• 13. VI -  Последњи наставни дан у години за ученике I2 

• 20. VI -  Последњи наставни дан у години за ученике II1 

 

Јул 2017. 

• 4. и 5.  VII – Упис ученика првог разреда. Уписана два одељења: 

туристички  техничар (30)  и комбинација кувар, конобар (28)  

• 8. VII  - Учешће Средње школе „Мионица“ на првом мионичком релију 

кроз припрему коктела 

• 15. VII – Организација коктела у Општини Мионица поводом почетка 

Мишићевих дана 

• 15 - 22. VII – учешће школе на манифестацији „Мишићеви дани“ кроз 

организацију изложбеног штанда и продају брзе хране 

 

 

Август 2017. 

• 5. – 15. VIII – Наградно летовање за одличне ученике са свим петицама, 

Грчка, Лептокарија 

• 16. VIII – Одељенско веће за одељења I1, I2, II1, II2 

• 17. И 18. VIII – Учешће на манифестацији „Врујачки извори“ 

• 25. VIII - Седница Наставничког већа 

• 24. VIII – Полагање поправних испита 

• 24 - 25. VIII – Полагање разредних испита 

• 28. VIII – Упис у наредну школску годину 
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12. Реализација плана унапређења материјално – техничких 

услова 

 

 

У складу са Школским развојним планом у школској 2016/17. години дошло је до 

унапређења матријално-техничких услова у неколико сегмената: 

 

1. На основу појачане сарадње са локалном самоуправом, школа је одлуком 

Општинског већа добила на коришћење објекат за извођење практичне наставе за 

ученике смера кувар-конобар.  За додељени објекат урађен је пројекат адаптације 

и опремања који треба да буде реализован у школској 2017/18. години. 

2. Опремљена канцеларија директора са новим намештајем и клима 

уређајем. 

3. Опремљена је учионица за извођење специјализоване наставе за ученике 

млађих разреда из математике у оквиру успостављених партнерских односа 

између Средње школе „Мионица и Центра за образовање и развој „Мионица“. 

4. Набављена су два нова рачунара. 

5. Набављен је ситни инвентар за угоститељство. 

6. Уређен је простор испред школе за сађење цвећа. 

7. Набављен је фрижидер за школску продавницу. 
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13. Реализација плана стручног усавршавања 

Тема/Садржај Реализатор Време 

реализације 

Учесници 

Полагање испита за 

лиценцу 

МПНТР септембар Небојша Пешовић 

Полагање испита за 

лиценцу 

МПНТР октобар Александар 

Павловић 

Обележавање Светског 

дана животиња 

Александра 

Јагодић 

октобар Сви наставници 

Турнир у малом фудбалу Ђорђе 

Софронић 

октобар ученици 

Пројекат ''Место које 

волим'' 

 

 Октобар - 

новембар 

Бојана Текић 

Представа ''Тајни дневник 

Адријана Мола'' 

Слађана 

Јевремовић 

Октобар - 

март 

Одељења 2/1 и 4/1 

Обележавање Месеца 

борбе против болести 

зависности 

Црвени крст 

Мионица  

новембар Александра 

Јагодић са 

ученицима 

Предавање на тему ''Еко 

туризам и наслеђе'' 

Предраг Пеца 

Петровић 

новембар Наставници и 

ученици смера 

туристички 

техничар 

Обележавање Светског 

дана борбе против сиде 

Црвени крст 

Мионица 

децембар Александра 

Јагодић са 

ученицима  

Посета Сајму науке у  

Београду 

Александра 

Јагодић 

децембар ученици 

Семинар ''Праћење, 

вредновање и напредовање 

знања ученика'' 

ОШ ''Миле 

Дубљевић'' 

Лајковац 

децембар Александра 

Јагодић 

Обележавање Светског 

дана образовања и заштити 

животне средине 

Александра 

Јагодић 

јануар ученици 

Турнир у стоном тенису Ђорђе 

Софронић 

јануар ученици 

Пројекат за опремање 

Средње школе ‘’Мионица’’ 

Средња школа 

‘’Мионица’’ 

Јануар – 

април 

Бојана Текић 

 

Семинар ‘’Активно 

оријентисана настава – 

планирање и припрема’’ 

‘’Вет форум’’ 

Ужице 

фебруар Наставници, 

стручни 

сарадници и 

директор 

Електронски семинар на 

тему ‘’Школски 

електронски часопис у 

служби креативности 

ученика’’ 

ОКЦ Бор фебруар Седам наставника 

наше школе 

успешно је 

прошло семинар у 

трајању од 5 

недеља 

Посета Народној банци НБС март Бојана Текић и 
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Србије ученици 

Пројекат ‘’ У корак са 

технологијом’’ 

 Март – 

април 

Бојана Текић 

 

Такмичење рецитатора Слађана 

Јевремовић 

април Ученици 2/1 и 4/1 

Угледни час на тему ‘’Од 

појаве писма до 

Гутембергове ере’’ 

Верољуб 

Бојичић 

мај Час је реализован 

у одељењу 1/1 у 

присуству колега 

Ктос РТС - а РТС и Ђорђе 

Софронић 

мај ученици 

Турнир у одбојци Ђорђе 

Софронић 

мај ученици 

Окружно такмичење у 

малом фудбалу 

Савез за 

школски 

спорт Града 

Ваљева 

јун ученици 

Угледни час на тему 

''Социјализам без људског 

лика'' 

Верољуб 

Бојичић 

јун Час је реализован 

у одељењу 2/1 у 

присуству колега 

Обука учесника у 

завршном испиту на крају 

основног образовања и 

васпитања у функцији 

осигурања квалитета 

завршног испита (10 сати – 

прегледач) 

 јун Александра 

Јагодић 

Прегледање композитног 

теста 

ОШ ''Сава 

Керковић'' 

Љиг 

јун Александра 

Јагодић 
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14. Укупна оцена реализације Годишњег плана рада школе у  

школској 2016/ 2017. години 

 

Годишњи план рада школе за школску 2016/ 2017. годину  је у свим сегментима реализован веома 

успешно.  
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15. Одлука о усвајању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе                                                                                  Председник Школског одбора 

Катарина Чарапић                                            

________________________________                                              ________________________________ 

 

 

У Мионици,  2017.  

 


