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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 014/3422120 

Телефон директора 014/3422139 

Мејл srednjaskolamionica@gmail.com 

Сајт www.srednjaskolamionica.edu.rs 

Укупна површина школе 1.376 м² 

Број ученика 127 

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 

 

 Закон о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС, број 88/2017. И 27/2018) 

 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. 
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 Нарочита пажња 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.  

 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. 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. 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

8 
 

 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. 

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 поручјуШколске 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. 
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 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.  

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 

Почетком 2018. окречени су и преуређени наставничка канцеларија, две учионице и део ходника у 

приземљу. 

 Школа располаже са: 

Класична учионица –  8 

Специјализована учионица за информатику – 1 

Специјализована учионица за рачуноводство – 1 

Специјализована учионица за куварство – 1 
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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 

 

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 SonyVPL-DX122 са плафонским носачима N/ASKY201 (156.600 РСД са ПДВ-ом) и 5 рутера 

HuaweiB 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. 
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 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). 

 

Савремена наставна средства: 

 Наставна средства       количина 

 Компјутери        35 

 Лап – топ        13 

 Штампач        7 

 Видео – пројектор       5 

 Пројекционо платно       2 

 Фотокопир апарат       1 

 Телевизор        1 

 Фото – апарат        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 користе се следећи објекти: Хотел Врујци, ОШ 

''Милан Ракић'' Мионица, дечји вртић ''Невен'', кафе ''Кнез'', месара ''ВМД'', ресторан ''Златибор'', 

Центар дечјих летовалишта Дивчибаре и хотел Хеба, Дивчибаре. 
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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, по професији професор српског језика и књижевности. 

Као стручни сарадници раде педагог и библиотекар са по 20 % ангажовања. 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% 

Стефановић Ивана 

 

Професор енглеског језика  14 часова, 77% 

Марковић Александар Професор технике и 

информатике 

18 часова, 97% 

Ђурић Дејан Maстер наставник технике и 

информатике 

8 часова, 40% 

Бојичић Верољуб 

 

Дипломирани историчар 6 часова, 30% 

Јагодић Александра 

 

Дипломирани биолог 5 часова, 25% 

Петровић Драгана Дипломирани инжењер 

технологије 

6 часова, 30% 

Милиновић Марија 

 

Дипломирани економиста 18 часова, 100% 

Павловић Александар 

 

Струковни менаџер гастрономије 22 часа, 110% 

Обрадовић Денис 

 

Дипломирани економиста 20 часова, 100% 

Радосављевић Драган 

 

Кувар специјалиста 22 часа, 100% 

Перић Душко 

 

вероучитељ 7 часова, 35% 

Живковић Ивана 

 

Дипломирани економиста 18 часова, 100% 

Шеврт Славиша Дипломирани политиколог 2 часа, 10% 
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Лазаревић Светлана 

 

Дипломирани географ 7 часова, 35% 

Софронић Ђорђе 

 

Професор физичког васпитања 14 часова, 70% 

Гођевац Милена 

 

Дипломирани професор хемије 3 часа, 15% 

Пешовић Небојша 

 

Струковни менаџер гастрономије 20 часова, 100% 

Алексић Ратко 

 

Професор француског језика 14 часова, 70% 

Стојановић Милутин 

 

Конобар специјалиста 6 часова, 30% 

Недић Слободан 

 

Магистар хармонике 1 час, 5% 

Томашевић Ивана 

 

Дипломирани економиста 10 часова, 50% 

Бељић Катарина 

 

Дипломирани економиста 17 часова, 100% 

Живковић Иван 

 

Дипломирани правник 5 часова, 25% 

Васић Снежана 

 

Дипломирани психолог 2 часа, 10% 

 

4.2.3. Ненаставно особље 

 

 Министарство просвете дало је сагласност за ненаставно особље према следећој табели: 

1. Секретар, 50% радног времена 

2. Обрачунски радник, 50 % радног времена 

3. Помоћно особље 2, 50 % 

4. Домар, 50 % 

5. Педагог, 50 % 

6. Библиотекар, 50% 
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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 26 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

конобар 1 11 

кувар 11 

 

Други 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 12 

 

Трећи разред Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија, 

право и 

администрација 

Финансијски 

техничар 

1 13 

Трговина, 

туризам и 

угоститељство 

Конобар 1 5 

кувар 10 

 

 

Четврти разред Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, 

туризам и 

угоститељство 

Туристички 

техничар 

1 12 
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одељењ

е 

Образовни 

профил 

Број 

уписани

х 

ученика 

на 

почетку 

школске 

године 

Број 

ученика 

који су 

се 

исписал

и у току 

школск

е 

године 

Број 

ученик

а који 

су се 

уписал

и у 

току 

школск

е 

године 

Број 

ученика на 

крају 

другог 

полугодиш

та 

Број 

ученика из 

осетљивих 

друштвени

х група 

Број 

ученика 

са 

сметњам

а у 

развоју 

1/1 Туристичк

и техничар 

30 6 2 26 / / 

1/2 Кувар/ 

конобар 

23 1 / 22 / 1 

2/1 Туристичк

и техничар 

21 / / 21 / / 

2/2  Кувар/ 

конобар 

19 1 / 18 / 1 

3/1 Финансијск

и техничар 

13 / / 13 / / 

3/2 Кувар/ 

конобар 

16 1 / 15 / / 

4/1 Туристичк

и техничар 

12 / / 12 / / 

укупно 134 9 2 127  2 
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5.2. Успех ученика по одељењима 
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5.3. Резултати ученика на завршном  испиту 

5.3.1. Резултати ученика смера туристички техничар на матурском испиту 

Редни број Српски језик Теоретски 

део испита 

                    Практични део испита Коначна 

оцена Први део Други део укупно 

1. Врло добар 

(4) 

Одличан (5) 100 поена 100 поена Одличан (5) 5 

2. Довољан (2) Врло добар 

(4) 

73 поена 80 поена Врло добар 

(4) 

3 

3. Врло добар 

(4) 

Врло добар 

(4) 

70,67 поена 53,33 поена Довољан (2) 3 

4. Добар (3) Врло добар 

(4) 

67 поена 81 поен Добар (3) 3 

5. Врло добар 

(4) 

Добар (3) 75, 67 поена 71 поен Добар (3) 4 

6. Врло добар 

(4) 

Врло добар 

(4) 

100 поена 80 поена Одличан (5) 5 

7. Врло добар 

(4) 

Добар (3) 96,67 поена 100 поена Одличан (5) 5 

8. 

 

Добар (3) Одличан (5) 88, 33 поена 100 поена Одличан (5) 4 

9. 

 

Одличан (5) Одличан (5) 100 поена 100 поена Одличан (5) 5 

10. 

 

Добар (3) Добар (3) 60 поена 61 поен Довољан (2) 3 

11. Врло добар 

(4) 

Врло добар 

(4) 

65 поена 71 поен Добар (3) 4 

12. Врло добар 

(4) 

Врло добар 

(4) 

95 поена 79 поена Врло добар 

(4) 

4 
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5.3.2. Резултати ученика смера кувар/конобар на завршном испиту 

2017/2018. Одличан Врло добар Добар Довољан  Недовољан Просечна 

оцена 

Кувар  0 3 1 6 0 2, 7 

Конобар  0 0 0 5 0 2 

 

Табела 1 – успех ученика 4/1 на матурском испиту 
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Табела 2 – успех ученика 3/2 на завршном испиту 
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6. Организација образовно – васпитног рада у школској 2017/2018. 

години 

6.1.Општа организација 
 

Настава је јединствен образовно – васпитни процес и као таква заузима централно место у 

целокупној делатности школе. Редовна настава обавља се у једнопју смени, у петодневној 

радној недељи и заступљена је из свих предмета. Настава је почела 1. 9. 2017. Истог дана 

је ученицима издиктиран распоред часова који је усвојен на Наставничком већу.  

Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета 

Први разред – образовни профил туристички техничар 

 

 

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 

Рачунарство и информатика 2 66 

Основи туризма и 

угоститељства 

2 66 
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Основи економије 2 66 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - вежбе 

4 132 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - блок 

 90 

Професионална пракса  30 

Верска настава 1 33 

 

 

Први разред – образовни профили Кувар/ Конобар 

 

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 

Здравствена култура 2 68 

Основе туризма и 

угоститељства 

2 68 

Куварство ( смер кувар ) - 

вежбе 

12  408 

Исхрана ( смер кувар ) 2 68 
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Услуживање ( смер конобар ) 

– вежбе 

6 204 

Услуживање ( смер конобар ) 

– практична настава 

6 204 

Верска настава 1 34 

Блок настава  60 

 

 

Други разред – образовни профил туристички техничар 

 

Предмет 

 

Недељно  Годишње   

Српски језик и књижевност 

 

3 99 

Енглески језик 

 

2 66 

Француски језик 

 

3 99 

Историја 

 

2 66 

Географија  

 

2 66 

Математика 

 

2 66 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Вежбе -  5 

Практична настава – 4 

190 

160 

Економика и организација 

туристичких предузећа 

2 66 

Исхрана  

 

2 66 

Физичко васпитање  

 

2 66 

Верска настава  

 

1 33 
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Блок настава 

 

 120 

 

 

Други разред – образовни профили Кувар/ Конобар 

 

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 

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 
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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 

 

 

Трећи разред – образовни профил финансијски техничар  

 

Предмет  

 

Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 

 

3 108 

Енглески језик 

 

3 108 

Социологија  

 

2 72 

Физичко васпитање 

 

2 72 

Математика  

 

3 108 

Основи економије 

 

2 72 

Рачуноводство 

 

3 108 

Статистика  

 

2 72 

Право  2 72 
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Пословне финансије 

 

2 72 

Јавне финансије 

 

2 72 

Банкарско пословање 

 

2 72 

Пословна информатика 

 

2 72 

Верска настава 

 

1 36 

Блок настава 

 

 30 

 

Трећи разред – образовни профили Кувар/ Конобар/ 

 

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 
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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 

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 

Верска настава  1 30 

 

 

Четврти разред – образовни профил туристички техничар 4/1 

 

Предмет  

 

Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 

 

3 90 

Енглески језик 2 60 
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Физичко васпитање 

 

2 60 

Математика  

 

2 60 

Музичка култура 

 

1 30 

Француски језик 

 

3 90 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Вежбе – 4 

Практична настава - 5 

120 

180 

Туристичка географија 

 

2 60 

Предузетништво  

 

2 60 

Туристичке дестинације 

света 

2 60 

Верска настава 

 

1 30 

Блок настава 

 

 120 

 

 

6.2.Подела предмета на наставнике у школској 2017/2018. 

 

Име и презиме Одељења број часова Предмет 

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

IV1 

19 Српски језик 

Стефановић Ивана I1, I2, II1, II2, III1, IV1 14 Енглески језик 

Алексић Ратко  I1, I2, II1, II2, III2, IV1 14 Француски језик 

Марковић Александар I1, I2, II1, II2, III1, III2, 

IV1 

18 Математика 

Физика 

Ђурић Дејан I1, I2, II2, III1 8 Информатика  
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Бојичић Верољуб I1, II1, III2 6 Историја 

Јагодић Александра I1, I2, II2 5  Екологија, 

Здравствена култура 

Петровић Драгана I2, II1, II2 6 Исхрана 

Милиновић Марија II1, III1 18 Рачуноводство, 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање, 

Статистика, Пословне 

финансије 

Васић Снежана III2 2 Психологија у 

угоститељству и 

туризму 

Павловић Александар I2, III2 22 Куварство 

Небојша Пешовић II2, III2 25 Куварство, Основи 

посластичарства, 

Националне кухиње,  

Познавање животних 

намирница, Основи 

услуживања 

Обрадовић Денис I2, II2, III2 19 Услуживање, Свечани 

пријеми 

Перић Душко I1, I2, II1, II2, III1, III2, 

IV1 

7 Веронаука  

Живковић Ивана III1, III2, IV1 18 Основи економије, 

Банкарско пословање, 

Јавне финансије, 

Маркетинг у туризму 

и угоститељству, 

Предузетништво, 

Туристичке 

дестинације света, 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 
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Томашевић Ивана 

 

IV1 6  Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Славиша Шеврт  III1 2 Социологија са 

правима грађана,  

Лазаревић Светлана I1, I2, II1, II2, III1 6 Географија, 

Туристичка географија 

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

IV1 

14 Физичко васпитање 

Гођевац Милена I1, I2 3 Хемија 

Бељић Катарина I1, I2, II1, II2 17 Основи економије, 

Основи туризма и 

угоститељства, 

Економика 

туристичких и 

угоститељских 

предузећа, Економика 

и организација 

туристичких 

предузећа,  

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Драган Радосављевић I2, II2, III2  Практична настава 

Милутин Стојановић  II2  Практична настава 

Живковић Иван III1, III2, IV1 5 Право, Социологија са 

правима грађана 

Стојановић Милош I2, III2  Практична настава 
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6.3.Распоред блок и практичне наставе у школској 2017/2018. 

 

Септембар  

2/2    25. 9 – 29. 9. 2017. 

Октобар 

2/1       2. 10 - 6. 10. 2017. 

3/2       9. 10 – 13. 10. 2017. 

Новембар  

1/2    13. 11 – 17. 11. 2017. 

3/2    20. 11 – 24. 11. 2017. 

4/1    13. 11 – 17. 11. 2017. 

Децембар  

1/1    11. 12 – 15. 12. 2017. 

2/2    18. 12 – 22. 12. 2017. 

Јануар 

4/1   25. 1 – 31. 1. 2018. 

Март  

1/1    19. 3 – 23. 3. 2018. 

1/2    5. 3 – 9. 3. 2018. 

2/1    26. 3 – 30. 3. 2018. 

3/2    19. 3 – 23. 3. 2018. 

4/1    12. 3 – 16. 3. 2018. 
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Април  

1/1    16. 4 – 20. 4. 2018. 

2/1    23. 4 – 27. 4. 2018. 

2/2    23. 4 – 27. 4. 2018. 

 

Мај  

2/1    11. 5 – 18. 5. 2018. 

3/2    18. 5 – 24. 5. 2018. 

4/1    7. 5 – 11. 5. 2018. 

Јун  

3/1    15. 6 – 21. 6. 2018. 

 

 

6.4.Распоред извођења практичне наставе у школској 2017/2018. 

 

 одељење Задужени 

наставник 

Место 

извођења 

праксе у 

школи 

Место 

извођења 

праксе ван 

школе 

Наставник 

задужен за 

обилазак 

ученика 

понедељак 2/2 (кувари 

и конобари) 

Драган 

Радосављевић 

и Милутин 

Стојановић 

Кабинет за 

куварство, 

кабинет 

услуживања, 

продавница 

Кафе Кнез, 

Месара 

ВМД, ОШ 

''Милан 

Ракић'', 

вртић 

''Невен'' 

Драган 

Радосављевић 

и Милутин 

Стојановић 

среда 3/2(кувари и 

конобари) 

Драган 

Радосављевић 

Милош 

Стојановић 

Кабинет за 

куварство, 

кабинет 

услуживања, 

продавница 

Кафе Кнез, 

Месара 

ВМД, ОШ 

''Милан 

Ракић'', 

Драган 

Радосављевић 

и Милош 

Стојановић 
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вртић 

''Невен'' 

петак 1/2 

(конобар) 

Милош 

Стојановић 

Кабинет 

услуживања 

Кафе Кнез Милош 

Стојановић 

 

Обавезе наставника практичне наставе: 

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

планом 

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

- Да води рачуна о важности санитарних књижица и обавштава диуректора школе о 

потреби организовања санитарних прегледа. 

 

6.5.Динамика образовно – васпитног рада у школској 2017/2018. 

 

6.5.1. Ритам радног дана 

Просторне могућности школе дозвољавају да се настава одвија у једној смени. Настава 

почиње у 7:45 часова, а завршава се у 13:50. Велики одмор је између другог и трећег часа 

и траје 25 минута. 

1. час 7:45 – 8:30 

2. час 8:35 – 9:20 

3. час 9:45 – 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 

 

 

6.5.2. Распоред дежурства 

Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

1.Верољуб 

Бојичић 

2. Марија 

Милиновић 

3. Александар 

1. Небојша 

Пешовић 

2. Александар 

Павловић 

3. Ратко 

1. Денис 

Обрадовић 

2. Ивана 

Стефановић 

3. Драгана 

1. Ивана 

Живковић 

2. Милутин 

Стојановић 

3. Катарина 

1. Слађана 

Јевремовић 

2. Душко Перић 

3. Ивана 

Томашевић 
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Марковић Алексић Петровић  Бељић 

 

 

Обавезе дежурних наставника: 

Два дежурна наставника сваки дан почињу дежурство у 7:30. 

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

у ходницима и дворишту школе. 

Сва три дежурна наставника завршавају дежурство од 12 до 14 часова. 

На крају радног времена дежурни наставници су у обавези да искључе климу, телевизор, 

компјутер, спакују дневнике и оставе канцеларију уредн 
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6.6.Календар за школску 2017/2018. 
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6.7.Календар значајних активности за школску 2017/2018. 
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Септембар 

 Почетак наставе у новој школској години 

  Од ове школске године почели да раде нови наставници: Иван Живковић (устав и 

право грађана), Душко Перић (верска настава), Слободан Недић (музичка култура), 

Ивана Пауновић – Чолић (библиотекар) 

  Седница Савета родитеља 

  Одржана седница Школског одбора 

 Састанци Тимова  

 Састанци одељенских већа 

 Конституисање Ученичког парламента 

 Родитељски састанци 

 

    Октобар 

 

 Обележена  Дечја недеља 

 Обележен Светски дан заштите животиња 

  Одржан угледни час из енглеског језика и агенцијског и хотелијерског пословања 

на тему VocationalEnglish – Језик струке: рецепцијска служба у одељењу 2/1 

  стигле униформе за најмлађе куваре и конобаре 

 Постављена справа за згибове у дворишту школе 

  У оквиру пројекта ''Млади су закон'' професор Александар Павловић је у сарадњи 

са Ученичким парламентом одржао предавање о здравој исхрани за основце и 

средњошколце 

 Одржана седница Наставничког већа 

 Чланови Ученичког парламента водили су ученике млађих разреда ОШ ''Милан 

Ракић'' у шетњу брзим ходом како би им указали на значај бављења спортом. 

 У Мионици одржан караван ''Дух младости'' на ком су учествовали и наши 

ученици. Одржано је такмичење у згибовима. 

Новембар 

 

 

 Гостовање позоришта ''Просвјета'' из Прњавора. Одржане су радионице на тему 

вршњачког насиља, поштовање различитости и проблема недостатка амбиција. 

 Ученици четврте године на блок настави у хотелу Хеба на Дивчибарама 

 У оквиру омладинског пројекта ''Искорачи и ти''одржано је надметање основаца и 

средњошколаца у фудбалу, одбојци и кошарци. Наш Ученички парламент био је 

један од главних носилаца овог омладинског пројекта. 

 Одржана седница Школског одбора 
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 Одржана седница Наставничког и Одељенског већа 

 Професори Драган Радосављевић и Милош Стојановић одржали су угледни час на 

тему Припремање и послуживање готових јела. 

 

Децембар  

 

 Конобари прве године на практичној настави у ресторану Златибор 

 Одржана седница Савета родитеља 

 У оквиру Програма здраве исхране организована радионица ''Здраво, моћно, воћно'' 

у просторијама Основне школе 

 У склопу блок наставе ученици прве године смера туристички техничар посетили 

су Историјски архив града Ваљева. 

 Одржан семинар ''Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и 

вредновање постигнућа ученика''. На семинару су учествовале и колеге из 

основних школа ''Милан Ракић'' и ''Војвода Живојин Мишић''. 

 

Јануар  

 

 – На манифестацији Мионица отвореног срца учествовала је и наша школа 

 Наши кувари и конобари припремили коктел у част славе градске библиотеке 

''Милован Глишић'' 

 Одржана седница Школског одбора 

 Прослава Савиндана и проглашење победника Светосавског конкурса 

 Одржана седница Школског одбора 

 Крај првог полугодишта 

 Одржана седница Наставничког и Одељенског већа 

 

Фебруар 

 

 

 Почетак наставе у другом полугодишту 

 Одржана седница Савета родитеља 

 Извршено спољашње вредновање школе од стране представника Школске управе 

Ваљево 

 Ученици прве године смера туристички техничар посетили су Сајам туризма 

 Одржана седница Школског одбора 

 

Март  
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 Одржан угледни час из српског, енглеског и француског језика на тему 

''Позајмљенице''. Уједно је обележен и Међународни дан матерњег језика. 

 Одржана седница Школског одбора 

 У оквиру Зимских сусрета учитеља које организује ОШ ''Милан Ракић'' одржан је 

низ семинара на којима су учествовали наши професори. 

 Ученици прве године смера туристички техничар освојили  треће место на 

општинском такмичењу за најбољу предузетничку екипу 

 Одржан семинар ''Организација интегративне наставе у амбијенталним 

учионицама'' на ком је учествовало и неколико колега из основне школе 

 Професори Александар Павловић и Ђорђе Софронић одржали су угледни час на 

тему  ''Правилном исхраном и физичком активношћу до доброг здравља''. 

 Одржана седница Одељенског и Наставничког већа 

Април 

 

 У току прве недеље априла ученици прве и друге године били су на екскурзији у 

Будимпешти, а ученици треће године у Грчкој. 

 Одржано Републичко такмичење у куварству у Новом Саду. Из наше школе 

учествовали су ученици Игњат Маринковић, који је освојио пето место, и Милорад 

Дамњановић, који је освојио дванаесто. 

 Одржано Одељенско веће 

 Одржано Наставничко веће 

 Ученици смера финансијски техничар са професорком Маријом Милиновић 

учествовали су на такмичењу Сувенир мога краја, који организује Универзитет 

Сингидунум. На том такмичењу су презентовали Лујзину перунику и освојили 

треће место. 

 У току ове недеље туристички техничари прве године имали су блок наставу 

''Упознајмо завичај'', у оквиру које су посетили родну кућу војводе Живојина 

Мишића у селу Струганик и обишли сеоско домаћинство Томашевић. 

 Обележен Дан планете Земље 

 Обележен Светски дан књиге, ученици прве године смера туристички техничар са 

професоркама Слађаном Јевремовић, Иваном Стефановић и Иваном Чолић 

посетили су градску библиотеку. 

 

Мај  

 

 Одржан Крос РТС-а 

 На празник Вазнесења Господњег наша школа добила је Епископску грамату за 

изузетну подршку верској настави. 

 Одржано Одељенско веће 
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 Обележен Дан школе 

 Дан отворених врата: нашу школу посетили су ученици осмог разреда школа 

''Стеван Филиповић'' из Диваца и ''Милан Ракић'' из Мионице 

 Одржан угледни час из историје у одељењу 2/1 на тему Тоталитарни режими у 

Европи 

 

Јун  

 

 Одељење 1/1 имало је час верске наставе у манастиру у Рибници  

 Одржан завршни испит кувара и конобара треће године 

 Ученици одељења 1/2 и 2/2 су у Рибници са професорима извели практичну вежбу 

Услуживање хране и пића у природи. 

 Завршетак матурског испита за туристичке техничаре по новом концепту ( испит 

укључује српски језик, испит који проверава стручно-теоријска знања и практични 

део – организација туристичког путовања) 

 Одржана седница Школског одбора 

 Прослава матурске вечери у конаку Кондир у бањи Врујци 

 Гостовање у емисији Жикина шареница 

 Ученици одељења 1/1, 2/1, 3/1 учествовали  у филмском квизу у оквиру ''Миона 

феста'' 

 Финансијски техничари треће године су у пратњи професорки Марије Милиновић 

и Бојане Глишић били у посети Народној банци Србије. 

 Додела диплома за матуранте 

 Крај наставе у школској 2017/2018. 

 Одржано Наставничко веће 

 

Јул  

 

 Одржан упис ученика у 1 годину смера туристички техничар ( 22) и кувар/конобар 

(26) 

 Обележени Мишићеви дани, у току 7 дана су ученици и професори наше школе 

припремали разне ђаконије на свом штанду  

 Зоран Ћосић је донирао књиге за школску библиотеку 

Август 

 Одржано Одељенско веће 

 23. 8 – Додела сведочанстава и упис ученика у наредну школску годину 

 23. 8 – Полагање поправног испита 

 30. 8 – Седница Наставничког већа 
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6.8.Допунска и додатна настава 

 

Наставни предмет Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Број часова Број 

ученика 

Рачуноводство III/1  30 13 

Биологија I/1  12 7 

Здравствена култура I/2  12 6 

Eкологија и заштита 

животне средине 

II/2  11 2 

Француски језик I/1, I/2, II/2, III/2  27 11 

Маркетинг у туризму 

и угоститељству 

III/2  35 15 

Банкарско пословање  III/1 35 5 

Услуживање I/2  30 5 

Услуживање III/2  30 5 

Куварство  II/2 30 6 

Основе туризма и 

угоститељства 

I/1, I/2  21 21 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

I/1  21 6 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

 IV/1 30 5 

Српски језик и 

књижевност 

I/2  18 9 

Српски језик и 

књижевност 

III/2  12 5 

Хемија I/1  10 6 

Хемија  I/1 8 2 

Куварство  I/2 34 4 

Економика и 

организација 

предузећа 

II/1, II/2  16 17 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

 I/1 10 2 
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Историја  I/1 6 3 

Историја  II/1 13 6 

Историја I/1  4 3 

Историја II/1  4 3 

Историја III/2  2 8 

Географија  II/1 30 3 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

 II/1 35 5 

Хемија I/2  10 7 

Исхрана I/2, II/1, II/2  22 9 

Математика I/1, I/2  9 14 

Енглески језик I/2, IV/1  3 19 

Физика I/1  4 6 

Математика II/1, II/2  9 14 

Математика III/1, III/2  6 11 

Математика IV/1  9 6 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

 I/1 10 2 

 

 

6.9.Секција 

 

Наставни предмет Секција Број часова Број ученика 

Физичко васпитање I/1, I/2, II/1, II/2, 

III/1, III/2, IV/1 

30 6 

Српски језик и 

књижевност (драмска) 

II/1, III/1, IV/1 30 9 

Српски језик и 

књижевност 

(рецитаторска) 

III/1, IV/1 30 7 

Услуживање I/2, II/2, III/2 60  

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

II/1 20 4 

Еколошка секција I/1, I/2, II/1, II/2, 

IV/1 

35 13 

Агенцијско и хотелијерско IV/1 40 8 
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пословање 

 

 

 

7. Реализација планова 

7.1.Наставничко веће 

 

Извештај рада Наставничког већа за школску 2017/18. годину 

Подносилац извештаја: Ивана Чолић 

Време 

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

август 

 

Избор 

председника 

стручних већа, 

координатора 

тимова и 

старешина за 

школску 2017/18. 

реализовано Директор  

Извештај о упису 

ученика у 1. 

разред 

реализовано Директор  

Усвајање 

извештаја о 

резултатима 

обављених 

испита у 

августовском 

року 

реализовано Чланови Већа  

Припрема за 

израду наставних 

планова рада 

наставника 

реализовано Педагог, 

чланови Већа 

 

Информације о 

извођењу додатне 

и допунске 

реализивано Чланови Већа  
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наставе 

септембар Разматрање 

Годишњег плана 

рада школе 

реализовано педагог  

Подела задужења 

и реализација 

активности 

предвиђених 

Планом 

реализовано Директор  

Разматрање 

годишњег 

извештаја за 

претходну годину 

реализовано педагог  

Планирање и 

организација 

различитих 

облика 

ваннаставних 

активности 

реализовано директор  

Утврђивање 

предлога 

програма 

извођења наставе 

и екскурзије 

реализовано Директор, 

одељенске 

старешине 

 

Усвајање 

распореда часова 

реализовано Директор  

Утврђивање 

структуре 40-

часовне радне 

недеље 

реализовано Секретар  

Утврђивање 

материјалнихз и 

кадровских 

ресурса школе 

реализовано Секретар  

Утврђивање 

структуре 

ученика  

реализовано Одељенске 

старешине 

 

Утврђивање 

плана стручног 

реализовано Председници 

стручних већа 
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усавршавањаи 

плана 

професионалног 

развоја на нивоу 

стручних већа 

Усвајање 

глобалних 

планова предмета 

реализовано директор  

октобар Усвајање 

распореда блок 

наставе 

реализовано Директор, 

чланови Већа 

 

Одређивање 

ментора за 

шкослу 2017/18 и 

термина за 

проверу 

савладаности 

програма за 

испит за лиценцу 

реализовано директор  

Доношење 

одлуке  о 

извођењу 

матурске 

екскурзије 

Реализовано у 

новембру 

Директор, 

одељенске 

старешине 

 

новембар Разматрање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају 1. 

Класификационог 

периода 

реализовано Педагог  

Предлагање мера 

за  побољшање 

успеха ученика 

реализовано Предметни 

наставници 

 

Информације о 

Републичким 

такмичењима за 

реализовано директор  
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школску 2017/18. 

Децембар Изрицање 

васпитно-

дисциплинских 

мера 

реализовано Чланови Већа  

Договор и подела 

задужења за 

организацију 

школске славе 

Свети Сава 

реализовано Директор  

Анализа 

реализације 

босталих облика 

рада 

реализовано Носиоци 

активности 

 

Јануар Извештај са 

прославе школске 

славе 

реализовано директор  

Утврђивање 

начина полагања 

матурског испита 

реализовано Предметни 

наставници 

 

Усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају 1. 

полугодишта 

реализовано Педагог  

Извештај о 

остваривању 

наставног плана 

реализовано педагог  

Изрицање 

васпитно – 

дисциплинских 

мера 

реализовано Чланови Већа  

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

реализовцано Координатори 

Тимова и 

председници 

стручних већа 
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резултатима у 

раду тимова и 

стручних већа 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

стручном 

усавршавању у 

оквиру установе 

реализовано Координатор 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

 

Март Верификовање 

списка испитних 

питања за 

изборне предмете 

на матурском и 

завршном испиту 

реализовано Предметни 

наставници 

 

Утврђивање 

календара 

такмичења и 

броја ученика по 

предметима 

реализовано Предметни 

наставници 

 

Припреме за 

екскутзије и 

утврђивање 

коначног броја 

ученика 

реализовано Одељенске 

старешине 

 

План промоције 

школе 

реализовано Тим за 

промоцију 

школе 

 

Предлагање мера 

за побољшање 

успеха ученика 

реализовано Наставничко 

веће 

 

април Анализа успеха и 

постигнутих 

резултата на 

такмичењима  

реализовано Предметни 

наставници 

 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

реализовано педагог  
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резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају 3. 

Класификационог 

периода 

Организовање 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског и 

завршног испита 

реализовано Предметни 

наставници 

 

Мај Формирање 

испитне комисије 

за полагање 

матурског и 

завршног испита 

реализовано секретар  

Договор око 

прославе 

матурске вечери 

реализовано Чланови Већа  

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

стручном 

усавршавању 

запослених у 

оквиру установе 

реализовано Координатор 

Тима за 

струлно 

усавршавање 

 

Утврђивање 

распореда 

полагања 

ратредног, 

поправног, 

матусрког и 

завршног испита 

реализовано Предметни 

наставници 

 

Предлагање 

ученика за избор 

Ђака генерације 

Није 

реализовано (ни 

један ученик 

није испунио 

критеријум) 

Чланови Већа  
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Припрема и 

подела задужења 

за израду 

Извештаја о раду 

за текућу годину 

и Плана рада за 

наредну 

реализовано Директор, 

педагог, 

опрганизатор 

наставе 

 

Јун Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини за 3. 

И 4. Разред на 

крају школске 

године 

реализовано Педагог  

Извештај о 

остваривању 

плана и програма 

на крају школске 

године 

реализовано Педагог  

Усвајање 

извештаја о 

реализацији 

екскурзије за 1, 2. 

И 3. годину 

реализовано одељенске 

старешине 

 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

реализацији и 

постигнутим 

резултатима 

матураната на 

завршном испиту 

реализовано Предметни 

наставници 

 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

реализовано педагог  
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резултатима у 

успеху и 

дисциплини за 1, 

2, 3. разред на 

крају школске 

године  

Извештај о 

остваривању 

наставног плана и 

програма на крају 

школске године 

реализовано Педагог  

    

Доношење 

одлуке о 

похваљивању и 

награђивању 

ученика 

реализовано директор  

Анализа 

реализације 

осталих облика 

рада 

реализовано Носиоци 

активности 

 

Разматрање 

извештаја о 

активностима 

везаним за 

промоцију школе 

реализовано Тим за 

промоцију 

школе 

 

Разматрање и 

усвајање захтева 

за набавку 

опреме и 

наставних 

средстава 

Није 

реализовано 

директор  

Избор кандидата 

за израду 

распореда часова 

реализовано директор  

Август Организација и 

спровођење 

разредног, 

поправног и 

реализовано Предметни 

наставници 
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матурског испита 

у августовском 

испитном року 

Избор 

председника 

стручних већа, 

координатора 

тимова и 

одељенских 

старешина за 

наредну школску 

годину 

реализовано Директор  

Извештај о упису 

ученика у 1. 

разред 

реализовано директор  

Усвајање 

извештаја о 

резултату 

обављеног 

испита у 

августовском 

року 

реализовано Чланови Већа  

Припрема за 

израду  

наставних 

планова рада 

наставника 

реализовано Педагог  

Информације о 

извођењу 

изборних 

предмета 

реализовано Директор  
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7.2.Одељенско веће 

 

Извештај Одељенског већа за школску 2017/18. годину 

 

Одговорно лице: Ивана Чолић 

Време 

реализац

ије 

Планиране 

активности 

Реализова

не 

активност

и 

Носиоци 

активност

и 

Циљна 

група 

Критеријум

и 

успешности 

евалуато

р 

Септемб

ар 

Усвајање 

плана и 

програма рада 

за школску 

2017/18 

реализова

но 

Одељенск

е 

старешин

е 

Наставниц

и, 

ученици, 

родитељи 

Усвојен је 

план и 

програм 

рада 

Директор 

 

Органозовање 

образовно – 

васпитног 

рада у 

одељењу 

реализова

но 

одељенск

е 

старешин

е 

ученици Ученици су 

упознати са 

начином 

рада 

Одељенс

ки 

стареши

на 

Прорада 

кућног реда  

реализова

но 

Одељ. 

старешин

е 

Ученици, 

родитељи 

Ученицима 

је 

представље

н кућни ред 

Директор 

Утврђивање 

распореда 

писмених и 

контролних 

вежби 

реализова

но 

наставниц

и 

ученици Ученици су 

упознати са 

распоредом 

Педагог 

Предлог 

програма 

екскурзије 

реализова

но 

Директор, 

наставниц

и 

Ученици, 

родитељи 

Програм је 

представље

н 

ученицима 

Директор 
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Укључивање 

ученика у рад 

секција 

реализова

но 

наставниц

и 

ученици Ученици 

упознати са 

постојећим 

секцијама 

Директор 

октобар Идентификова

ње ученика за 

допунску и 

додатну 

наставу 

реализова

но 

наставниц

и 

ученици Одређени 

су ученици 

којима је 

потребан 

овакав вид 

наставе 

директор 

Праћење 

постигнућа 

ученика 

реализова

но 

наставниц

и 

ученици Ученици су 

оцењени 

директор 

Новемба

р 

Анализа 

успеха и 

дисциплине 

на крају првог 

тромесечја 

реализова

но 

Директор, 

наставниц

и, 

старешин

е 

Ученици, 

родитељи 

Родитељи 

су упознати 

са успехом 

ученика 

Директор 

Изостанци и 

васпитно – 

дисциплинске 

мере 

реализова

но 

Наставни

ци, 

одељенск

е 

старешин

е 

ученици Изрекнуте 

су васпитно 

– 

дисциплинс

ке мере 

Директор 

Реализација 

фонда часова 

наставе 

реализова

но 

Одељенск

е 

старешин

е 

наставниц

и 

Часови су 

успешно 

реализовани 

Директор 

Мере за 

побољшање 

успеха 

реализова

но 

наставниц

и 

ученици Ученици су 

упознати са 

начинима 

побољшања 

успеха 

Директор 

Јануар Анализа 

успеха и 

дисциплине 

на крају првог 

полугодишта 

реализова

но 

Наставни

ци, 

педагог, 

директор 

ученици На Већу је 

анализиран 

успех 

ученика 

Директор 

Реализација реализова Предметн ученици Дискутован Директор 
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образовно – 

васпитног 

рада у првом 

полугодишту 

но и 

наставниц

и 

о је о 

реализацији 

рада у 

првом 

полугодишт

у 

фебруар Анализа 

ефикасности 

предузетих 

мера за 

побољшање 

успеха и 

владања 

реализова

но 

 

Предметн

и 

наставниц

и 

ученици Дискутован

о је о 

мерама које 

треба 

предузети 

Директор 

Април Анализа 

успеха и 

дисциплине 

на крају 

трећег 

тромесечја 

реализова

но 

Одељенск

о веће 

Предметн

и 

наставниц

и 

Анализиран 

је успех 

ученика 

Директор 

Изостанци и 

васпитно – 

дисциплинске 

мере 

реализова

но 

Одељенск

о веће 

Предметн

и 

наставниц

и 

Изрекнуте 

су мере 

Директор

, педагог 

Организовање 

родитељског 

састанка 

реализова

но 

Одељенск

е 

старешин

е 

родитељи Организова

н је 

родитељски 

састанак 

директор 

Резултати 

остварени у 

допунској 

настави и 

ваннаставним 

активностима 

реализова

но 

Предметн

и 

наставниц

и 

Одељенск

о веће 

Анализиран

и су 

резултати 

допунске 

наставе 

Директор 

Мај Анализа 

успеха и 

дисциплине 

на крају 

школске 

године ( за 4. 

реализова

но 

Наставни

ци, 

директор, 

педагог 

Одељенск

о веће 

Наставници 

су упознати 

са успехом 

ученика 

Директор 
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Годину) 

Организовање 

поправних и 

матурских 

испита 

реализова

но 

наставниц

и 

Ученици                                                 Организова

ни су 

поправни и 

матурски 

испити 

Директор 

Реализација 

плана посета, 

излета 

реализова

но 

наставниц

и 

Наставнич

ко веће 

Излети су 

реализовани 

Директор 

Јун Припреме за 

завршетак 

другог 

полугодишта 

(сређивање 

документације

) 

реализова

но 

Наставни

ци, 

одељенск

е 

старешин

е, педагог 

ученици Потребна 

документац

ија је 

припремље

на 

Директор 

Анализа 

успеха и 

дисциплине 

на крају 

другог 

полугодишта; 

предлози за 

похваљивање, 

награђивање и 

кажњавање 

ученика 

реализова

но 

Наставни

ци, 

одељенск

е 

старешин

е, 

директор 

Одељенск

о веће 

На седници 

је 

дискутован

о о текућој 

проблемати

ци 

директор 

 Анализа 

образовно – 

васпитног 

процеса у 

току године 

реализова

но 

директор Одељенск

о веће 

Анализиран 

је 

образовно – 

васпитни 

рад 

директор 

Додела 

сведочанстава 

реализова

но 

Одељенск

е 

старешин

е 

Родитељи, 

ученици 

Организова

н је 

родитељски 

састанак и 

подељена 

су 

сведочаснтв

директор 
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а 

Август Утврђивање 

резултата 

разредних и 

поправних 

испита 

реализова

но 

Наставни

ци, 

директор 

ученици Ученици су 

упознати са 

резултатима 

испита 

директор 

Утврђивање 

појединачног 

и општег 

успеха 

одељења на 

крају школске 

године 

реализова

но 

Одељенск

е 

старешин

е 

Одељенск

о веће 

Веће је 

упизнато са 

успехом 

сваког 

одељења 

директор 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА I/1 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће 1/1 

Одговорно лице: Kaтарина Бељић  

 

 

 

Остали чланови већа:Слађана Јевремовић, Александра Марковић, Александра Јагодић, 

Светлана Лазаревић, Душко Перић, Верољуб Бојичић,Ивана Стефановић, Ратко Алексић, 

Милена Гођевац,Ђорђе Софронић, Ивана Томашевић. 

 

 

 

  

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

оправданим  и неоправданим  изостанцима ученика  одељења I1 

 

У одељење I-1 смер туристички техничар, уписано је 30 ученика ,у току првог 

полугодишта исписано је 6 а уписано 2 ученика. Одељење на крају полугодишта  

школске 2017/2018. године броји 26 ученика ( 9 дечака  и 17 девојчица). Сви ученици 

као први језик уче француски језик  , а као други  енглески . 
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Сви ученици су се определили за Верску наставу као изборни предмет.Ученици 

похађају 14 предмета и као обавезу похађају 30 часова професионалне праксе која је 

предвиђен за крај другог полугодишта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализаци

је 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

септембар 

Упознавање 

чланова ОВ са 

структуром 

одељења 

  

Наставници 

упознати са 

структуром 

одељења 1-1, 

бројем ученика, 

школама из које 

долазе, успехом, 

социјалном 

структуром и 

породичном 

структуром, 

здравственим 

стањем. Све се 

налази у свесци 

ос и дневнику 

рада одељења. 

Успешно 

обављен 

задатак. 
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новембар 

 

 
Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

првом 

квалификацион

ом периоду 

  

Ситуација на 

тромесечју у 

погледу успеха 

јако лоша , јер 4 

ученика има 

позитиван успех, 

1 ученица је 

неоцењена а 21 

ученик има 

недовољан успех 

( највећи број 

јединица је 6 и 

три ученика има 

по шест 

јединица). 

Укор ос има 

један ученик због 

учесталих 

напомена.  . 

 

 

Екскурзија 

ученика 

 

  

Екскурзија 

ученика 

планирана је за 

април 2018. 

Године. 

Пријављено је 12 

ученика.  

Екскурзија 

ученика 

реализована 

према 

утврђеном 

плану. 

 

 

Фебруар 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

  

Успех ученика на 

крају првог 

полугодишта – 2 

ученика са 

одличним 

успехом, 2 

ученика са врло 

добрим успехом, 

20 ученика са 

врло добрим 

успехом, 1 

ученица са 

довољним 

успехом, 1 
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ученик ученик са 

једном 

недовољном 

оценом. 

Врло добро 

владање 

остварило је 3 

ученика због 

напомена за 

непримерено 

понашање. 

Јун  

Организација и 

реализација 

професионалне 

праксе 

  

Ученици су 

наставу завршили 

14.јуна након 

чега су према 

унапред 

утврђеном 

распореду 

похађали 

професионалну 

На планини 

Дивчибаре 

ученици 

распоређени у 

хотел „Хеба“ и 

одмаралиште 

Центар дечјих 

летовалишта 

Београд. У Бањи 

Врујци ученици 

распоређени у 

хоел“Врујци“ и 

турист биро  

Туристичке 

организације 

Мионица. 

Предвиђено је 

ангажовање 

ученика и у 

оквиру 
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манифестације 

Мишићеви дани 

на штанду наше 

школе. 

Август 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају другог 

полугодишта 

  

Позитиван успех 

остварило је свих 

26 ученика;  

Ученица Бојана 

Прокић 

остварила је 

одличан успех са 

свим петицама, 

док ученица Ана 

Милинковић 

бележи одличан 

успех са 3 

четворке. Врло 

добар успех 

остварило је 6 

ученика што 

чини 23,1 % 

одељења док је  

добар успех 

остварило 18 

ученика што 

чини 69,2 % 

одељења. Добро 

владање има 2 

ученика због 

неоправданог 

изостајања, врло 

добро владање 

има 3 ученика 

због учесталих 

напомена 

комбинованих са 

изостајањем ( 

кашњењем на 

часове) а осталих 

21 ученик има 

Сви ученици 

професионал

ну праксу 

обавили 

према 

предвиђеном 

распореду. 

Екстерни 

сарадници 

задовољни 

су радом 

ученика 

одељења 1-1 

а ученици 

који су 

истакнути 

као најбољи 

су Ана 

Милинковић

, Јована 

Росић И 

Бојана 

Прокић. 
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примерно 

владање. Укупан 

број изостанака 

је1.331 од тога се 

72 односи на 

неоправдано 

изостајање а 

осталих  1259 на 

оправдане 

изостанке. 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА I/2 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће 1/2 

 

 

Одговорно лице:Александар Павловић  

 

 

 

Садржај рада 
 

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација Време 

реализације 

 

Планирано 
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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 4 

ученика, а 

негативанан 16, 

неоцењени 2.Три  

ученика имају 

четворку из 

владања(Штулић 

Лазар, Атић Јана 

и Милановић 

Филип)   

 

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 9, а са 

негативним их је 

13.Одличан нема 

, Вр. Добро 3, 

добро 6  Шест 

ученика имају 

четворку из 

владања(Јана 

Атић, Штулић 

Лазар, Немања 

Петровић, Марко 

Станковић, Тања 

Новаковић, 

Милинковић 

Александра ) , 

један  ученик 

тројку 

(Милановић 

Филип) 

Разно    

Април  Анализа успеха и Анализа успеха и Александар Позитиван 
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владања ученика 

на крају трећег 

тромесечја 

владања ученика 

на трећем 

квалификационом 

периоду 

Павловић успех остварило 

је 12 ученика, а 

негативанан 10, 

неоцењених 

нема. 

Са једном 

недовољном 

оценом 7 

ученика, са 2 

два ученика, са 

4 недовољне 

један ученика( 

Милановић 

Филип) . Укор 

одељенског 

старешине 5 

ученика, укор 

одељенског већа 

2 ученика.  

 

 

Август  Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године 

Александар 

Павловић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА II/1 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће 2/1 

 

 

Одговорно лице:Mарија Милиновић  
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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 

Марија 

Милиновић 

Позитиван успех 

остварило је 17 

ученика, а негативан 

2 , Неоцењених 2 

ученика (Маја 

Богатић због болести 

и Милица Петровић 

не учи француски 

језик.)  

Владање: Укор 

одељенског 

старешине Никола 

Добривојевић, Сава 

Несторовић. 

 

Разно 
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Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Марија 

милиновић 

Позотиван успех је 

остварило 18 

ученика. 

Неоценњених 2 ( 

Маја Богатић, 

Милица Петровић). 

Недевољних 2 ( 

Недељковић Ђорђе, 

геофрафија, 

Александра Петровић  

географија, 

економика и 

организација 

тур.предузећа.)  

Владање: Укор 

одељенског 

старешине Сава 

Несторовић, Никола 

Добривојевић. 

Разно    

Април  Анализа успеха 

и владања 

ученика на крају 

трећег 

тромесечја 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на трећем 

квалификационом 

периоду 

Марија 

Милиновић 

 

Позитиван успех 19. 

Неоцењених 1 

(Милица 

Петровић/француски 

језик). Недевољних 

2 .Недељковић 

Ђорђе и Александра 

Петровић.  

Владање: Укор 

одељенског 

старешине- Никола 

Добривојевић. 
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Август  Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године 

Марија 

Милиновић 

Позитиван успех: 21 ( 

одличних 8, врло 

добрих 5, добрих 8:  

Владање: Укор 

одељенског 

старешине : Ђорђе 

Недељковић. 

Професионална 

пракса завршена 

према планираном 

програму и 

распореду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА II/2 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће  2/2 

 

Одговорно лице:Небојша Пешовић  
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Садржај рада 

Реализовани 

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 

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 11 а 

са негативним 8 

ученика.Два 

ученика имају 

четворку (Бабић 

Александар и 

Урош 

Урошевић). 

 

Разно 

 

Активност је 

реализована 

Небојша 

Пешовић 

Ученици су 

упознати са 

програмом 

заштите од 

насиља 

злостављањама 

и занемаривања 

и за реализацију 

екскурзије. 
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јануар 
Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 12, а 

са негативним 

их је 6. Два 

ученика имају 

четворку из 

(Бабић 

Александар и 

Урош 

Урошевић).  

 

 

 

 

 

Април 
Анализа успеха и 

владања ученика на 

Трецем 

тромесечију 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на Трецем 

тромесечију 

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 14, а 

са негативним 

их је 4. Четири 

ученика имају 

четворку из 

владања .  
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Август 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају  школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају  школске 

године  

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 18, 

.Два ученика 

имају четворку 

из владања 

(Бабић Предраг 

и Урош 

Урошевић). а 

тројку (Лазар 

Ђукић) 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА III/1 

 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће III 1 

 

Одговорно лице: Слађана Јевремовић 

 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планиран

и, а 

урађени су 

током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељ

и успешности 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешност

и од 

стране 

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализован

и садржаји 

према 

годишњем 

плану 
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новембар 

 

 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

тромесечја 

  

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 7(53, 

85%), са 

негативним 5 (38, 

46%) и то:  

* са 1 недовољном- 

1ученик;  

* са 2 недовољне– 

3 ученика; 

*  са4недовољне - 

1 ученик.;                       

Један ученик је 

неоцењен.Укупан 

број недовољних 

оцена је 11 .По 

предметима : 

рачун. (2), мат. (1), 

посл.финан.(2), 

јавне финан. (1), 

стат. (1), срп.јез. 

(1), осн.економ. 

(3). 

 

 

Изостанци  

 

  

Укупан број 

изостанака је 519 

(oko40 поученику. 

Од тога 

оправданих је 503 

и неоправданих 16 

(око 1 по ученику).  

Владање и 

васпитно - 

дисциплинск

е мере 

  

Примерно владање 

има 10 ученика, 

aврло добро 3 

ученика. Укор 

одељенског 

старешине има 3 

ученика. 

 

 

јануар 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

  

Успех ученика је 

био следећи : 

* одличних – 3 
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полугодишта 

шк. 

2017/2018. 

године 

ученика; 

* врло добрих – 2 

ученика; 

* добрих – 3 

ученика;  

Укупно ученика са 

позитивним 

успехом је 8 (61, 54 

%). 

Ученика са 

недовољним 

оценама је 5 (38, 46 

%) и то :  

* са 1 недовољном 

оценом – 3 

ученика; 

* са 2 недовољне – 

2 ученика; укупно 

негативних оцена 

је 7. 

Изостанци 

 
  

Укупан број 

изостанака јe 

943(oko72 по 

ученику) и то: 924 

оправданих (oko71 

по ученику) и 19 

неоправданих(oko1 

по ученику). 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинск

е мере 

  

Примерно владање 

има 11 ученика, а 

врло добро 2 

ученика. Укор 

одељенског 

старешине има 2 

ученика. 

 

 

април 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају трећег 

  

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 6, 1 

ученик је 

неоцењен, са 
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тромесечја негативним 6 и то :   

* са 1 недовољном 

– 3 ученика; 

* са 2 недовољне – 

1 ученик; 

* са 3 недовољне – 

1 ученик; 

* са 4 недовољне – 

1 ученик;  

Укупно 

недовољних оцена 

је 12. Успех 

одељења по 

предметима: енгл. 

(1), мат. (1), стат. 

(1), посл.финан. 

(1), јавне финан. 

(1), банк. посл. (3), 

осн.економ. (4). 

 

Изостанци и 

напомене 

 

  

Од полугодишта до 

краја 3. тромесечја 

укупан број 

изостанака је 398. 

Од тога 

оправданих је 394, 

а неоправданих 4, 

што је укупно по 

ученику око 31 

изостанак. 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинск

е мере 

 

  

Примерно владање 

има11 ученика, а 

врло добро 2. Укор 

одељенског 

старешине има 2 

ученика. Нема 

предлога за 

васпитно-

дисциплинске 

мере. 

јун    Сви ученици су са  
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Анализа 

успеха 

ученика на 

крају 

школске 

2017/2018. 

године 

позитивним 

успехом, а он је 

следећи : 

* одличних – 4 

ученика ( 1 са 

просеком 5,00); 

* врло добрих – 3 

ученика; 

* добрих – 6 

ученика; 

Просечна оцена 

одељења је 3, 65 

(врло добар успех). 

 

Изостанци и 

напомене 

 

  

Укупан број 

изостанака је 1583 

(око 122 по 

ученику). Од тога 

је  1556 

оправданих (око 

120 по ученику) и 

27 неоправданих 

(око 2  по 

ученику). 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинск

е мере 

 

  

Примерно владање 

има 11 ученика, 

врло добро 1 и 

добро 1 ученик. 

Укор 

одељ.старешине 

има 1 ученик и 

Укор одељ.већа 1 

ученик, али без 

покретања 

дисциплинског 

поступка). 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА III/2 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће 3/2 

 

Одговорно лице:Ђорђе Софронић  

 

 

 

 

Садржај рада 

Реализовани 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

Евалуација 

Време 

реализације 

 

Планиране 

активности 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

првом 

квалификационом 

периоду 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Софронић 

Ђорђе 

Ученици су 

упознати са 

програмом 

заштите од 

насиља 

злостављањама 

и занемаривања. 

 

 

јануар 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Софронић 

Ђорђе 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 6, а 

са негативним 

их је 9. Пет 

ученика имају 

четворку из 

владања и два 

ученик иму 

добро владање 

(Младеновић 

Александар и 

Станисављевић 

Марко). 

 

 

март 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег 

квалификационог 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају трећег 

квалификационог 

периода 

Софронић 

Ђорђе 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 1, а 

са негативним 

их је 14. Један 
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периода 

 

 ученика имају 

четворку из 

владања , три 

ученик иму 

добро владање 

(Младеновић 

Александар 

,Вујић Милорад 

и 

Радосављњвић 

Милан), и 

двојку из 

владања 

Станисављевић 

Марко. 

 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

вандредном већу 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на вандредном 

већу 

 

 

 

 

 

Софронић 

Ђорђе 

Ученицима 

Бабић 

Александру и 

Спасојевић 

Ђорђу смањује 

се оцена из 

владања на 

добар . 

 

 

 

 

 

 

 

 

јун 

 

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 15., 

Три ученик иму 

добро владање 

(Младеновић 

Александар , 

Спасојевић 

Ђорђу и 

Радосављњвић 

Милан), и 

двојку из 

владања 

Станисављевић 

Марко , Бабић 

Александр и 

Вујић Милорад 

. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ OДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА IV/1 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће 4/1 

 

Одговорно лице:Ивана Живковић 

 

 

 

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 

успешност

и од 

стране 

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуациј

у 

Време 

реализаци

је 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

октобар Разно     

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

првом 

квалификацион

ом периоду 

  

Позитиван успех 

остварило је 

7ученика, а 

негативан 5 

ученика. 

 

 

Разно 

 

  

Укор одељенског 

већа изречен је 

Урошу Суботић. 
 

децембар 
Разно     

 

 

јануар 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

  

Позитиван успех 

остварило је 8 

ученика, а 

негативан 4 

ученика. 

 

Разно     
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март 

Разно   

Укор одељенског 

већа изречен је 

ученицима: 

Жељку Марковић 

и Урошу 

Урошевић. 

 

 

 

април 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају трећег 

квалификацион

ог периода 

 

  

Позитиван успех 

остварило је 5 

ученика, а 

негативан 7 

ученика. 

 

  

Разно 

 

    

 

мај 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају другог 

полугодишта 

  

Позитиван успех 

остварило је 12 

ученика 

 

 Разно     
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7.3.Стручна већа 

 

Извештај о раду стручног већа природних наука 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

 

 

 

 

 

август  

2017.год. 

 

 

 

 

Конституисање 

стручног већа, 

сачињавање 

годишњег плана 

рада за 2017/2018. 

годину, подела 

задужења 

члановима већа 

 

 

Конституисање 

стручног већа, 

сачињавање 

годишњег плана рада 

за 2017/2018. годину, 

подела задужења 

члановима већа 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Конституисано стручно 

већа природних наука, 

направљен плана рада 

за 2017/2018. годину, 

планиране активности 

реализоване 

предвиђеном 

временском 

динамиком, 

подељена задужења 

 

 

септембар2017.год. 

 

 

 

 

Планирање 

контролних вежби 

из математике 

 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

 

Александар 

Марковић 

 

Контролне вежбе из 

математике одражене 

по планираним 

терминима  

 

 

септембар2017.год. 

 

септембар2017.год. 

 

 

Реализација 

допунске наставе из 

математике 

 

Обележавање 

16.09.-Дана 

заштите озонског 

омотача 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Дан заштите озонског 

омотача 

није обележен 

Александар 

Марковић  

 

 

Милена  

Гођевац 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

активност није 

реализована јер је 

предметни наставник 

био на боловању 
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октобар 

2017.год. 

 

Планирање 

писмених задатака 

из математике 

 

Планирање писмених 

задатака из 

математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Писмени задаци из 

математике одржани по 

планираним терминима  

 

 

 

октобар 

2017.год. 

 

Обележавање 

4.октобра-Дана 

заштите животиња 

 

Обележен 

Дан заштите 

животиња 3.10.2017.г. 

Александра 

Јагодић 

Ученици I-1активно 

учествовали у 

реализацији; 

фотографије и извештај 

достављени 

 

октобар 

2017.год. 

 

Реализација 

допунске наставе из 

математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Александар 

Марковић 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

октобар 

2017.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

физике 

 

Александар 

Марковић 

 

Контролне вежбе из 

физике одржане по 

планираним терминима  

 

новембар 

2017.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из математике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Контролне вежбе из 

математике одржане по 

планираним терминима  

 

новембар 

2017.год. 

 

Реализација 

допунске наставе из 

математике 

 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

 

новембар 

2017.год. 

 

Обележавање 

месеца борбе 

 

Обележен месеца 

борбе против болести 

Александра 

Јагодић 

 

Ученици првог разреда 

активно учествовали у 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

79 
 

против болести 

зависности 

 

зависности, 

 

реализацији на 

часовима здравствене 

културе;  

 

новембар 

2017.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

 

Планирање 

контролних вежби 

из физике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Контролне вежбе из 

физике  

одржане по 

планираним терминима  

 

 

 

новембар 

2017.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 

 

 

Одржан састанак, 

састављен записник; 

Интензивирати часове 

допунске наставе до 

краја првог 

полугодишта 

 

 

децембар 

2017.год. 

 

Планирање 

писмених задатака 

из математике 

 

 

Планирање писмених 

задатака из 

математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Писмени задаци из 

математике одржани по 

планираним терминима 

 

 

децембар 

2017.год. 

 

Реализација 

допунске наставе из 

математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

 

 

децембар 

2017.год. 

 

Обележавање 

Светског дана 

борбе против ХИВ 

- а 

 

Обележен Светски 

дана борбе против 

ХИВ – а,  

26.12.2017.год. 

 

 

Александра  

Јагодић 

 

Организована трибина 

у сарадњи са Црвеним 

Крстом из Мионице; 

Ученици првог разреда 

активно учествовали у 
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  реализацији; извештај 

достављен 

 

 

децембар 

2017.год. 
Посета Фестивалу 

науке 

 

Посета Фестивалу 

науке "Један на један"  

16.12.2017.год. 

 

Милена  

Гођевац, 

Александра 

Јагодић, 

Светлана  

Лазаревић 

 

Ученици првог разреда 

активно учествовали у 

реализацији; 

фотографије и извештај 

достављени 

 

 

јануар 

2018.год. 

 

Планирање 

контролних вежби 

из математике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Контролне вежбе из 

математике одражене 

по планираним 

терминима  

 

 

 

јануар 

2018.год. 

 

Реализација 

допунске наставе из 

математике 

 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

 

 

јануар 

2018.год. 

 

Реализација 

додатне  

наставе из 

математике 

 

 

Реализација додатне  

наставе из математике 

 

 

 

Александар 

Марковић  

 

 

 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

 

јануар 

2018.год. 

Предавање на тему 

развоја еколошке 

свести и 

одговорног односа 

према природи 

 

Предавање на тему 

развоја еколошке 

свести и одговорног 

односа према природи 

 

Александра  

Јагодић 

 

Ученици првог разреда 

активно учествовали у 

реализацији; извештај 

достављен 
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одржано 23.01.2018.г. 

 

 

јануар 

2018.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 

 

 

Одржан састанак, 

састављен записник; 

Ученици постигли већи 

ниво усвојености 

наставних садржаја и 

бољи успех на крају 

првог полугодишта  

 

 

током 

2017/2018. год. 

 

 

Реализација 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

 

Реализација допунске 

наставе из биологије, 

екологије са 

заштитом животне 

средине и здравствене 

културе 

 

Александра  

Јагодић 

 

Реализовано је 35 

часова (12 у I1, +12 у I2 

+11 у II2) допунске 

наставе којима је 

присуствовало 15 

ученика ( 7 из I1 +6 из 

I2 +2 из II2); 

евидентирано у 

дневник за остале 

облике образовно-

васпитног рада 

 

током 

2017/2018. год. 

 

 

Стручно 

усавршавање  

наставника 

 

 Семинар 

„Ефикасним 

учењем до 

бољих 

резултата“, 8 

сати,24.12.2017

.у Лајковцу 

 Семинар 

"Организација 

и реализација 

интегративне 

наставе у 

амбијенталним 

учионицама", 

 

Александра 

Јагодић 

 

Наставник се 

континуирано стручно 

усавршава; Доказ-

уверење 
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24.03.2018. у 

Мионици 

(8сати) 

 Оn-line 

семинар 

moodle-

zvkov.edu.rs 

"Обука за 

примену 

стандарда 

образовних 

постигнућа за 

општеобразовн

е предмете у 

средњим 

стручним 

школама ", мај 

2018, (16 сати) 

 Реализација 

завршног 

испита, 

прегледач 

комбинованог 

теста у ОШ 

“Милан Ракић“ 

у Мионици 

20.06.2018.год

ине. 

 

 

 

током 

2017/2018. год 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

 

 

Александар 

Марковић 

 

 

 

 

Реализовано 

према плану и 

задужењима 
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током 

2017/2018. год. 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника 

 Семинар 

"Организација 

и реализација 

интегративне 

наставе у 

амбијенталним 

учионицама", 

24.03.2018. у 

Мионици 

(8сати) 

 Оn-line 

семинар 

moodle-

zvkov.edu.rs 

"Обука за 

примену 

стандарда 

образовних 

постигнућа за 

општеобразовн

е предмете у 

средњим 

стручним 

школама " из 

предмета 

Математика, 

мај 2018, (16 

сати) 

 Реализација 

завршног 

испита, 

прегледач 

теста из 

математике и 

физике у ОШ 

“Милан Ракић“ 

у Мионици 

11.06.2018 и 

Александар 

Марковић 

 

Наставник се 

континуирано стручно 

усавршава; Доказ-

уверење 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

84 
 

20.06.2018.год

ине. 

 

током 

2017/2018. год. 

 

 

Реализација 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

 

 

 

 

Реализација допунске 

и додатне наставе из 

хемије  

 

Милена  

Гођевац 

 

Реализовано је  17 

часова допунске 

наставе  ;                ( 9 у 

одељењу 1-1 којима је 

присуствовало 6 

ученика и 8 у одељењу 

1-2 којима је 

присуствовало 7 

ученика)  и  7  часова 

додатне наставе у 

одељењу  1-1 којима су 

присуствовала два 

ученика;    

евидентирано у 

дневник за остале 

облике образовно-

васпитног рада 

 

током 

2017/2018. год. 

 

 

Заштита животне 

средине 

 

Развијање еколошке 

свести о значају 

очивања животне 

средине, израда 

новогодишње јелке, 

децембар 2017. 

 

Милена  

Гођевац 

 

Ученици I-1активно 

учествовали у 

реализацији; 

фотографије и извештај 

достављени 
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током 

2017/2018. год. 

 

 

Стручно 

усавршавање  

наставника 

 

 Семинар „Како 

помоћи 

ученицима с 

проблемима у 

понашању“,    

8 сати, 

23.04.2018. 

године 

уСтавама 

 Оn-line 

семинар 

moodle-

zvkov.edu.rs 

"Обука за 

примену 

стандарда 

образовних 

постигнућа за 

општеобразовн

е предмете у 

средњим 

стручним 

школама ", мај 

2018 године, 

(16 сати) 

 Реализација 

завршног 

испита, 

прегледач 

комбинованог 

теста у ОШ 

“Сава 

Керковић“ у 

Љигу,  

20.06.2018.год

ине. 

 

Милена  

Гођевац 

 

Наставник се 

континуирано стручно 

усавршава; Доказ-

уверење 
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Извештај стручног већа језика 

 
 

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: Ивана Стефановић ( 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 ). 

 

 

 

 

Време  

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Јул и 

август 

- Конституисање 

Стручног већа,  

усвајање плана и 

програма 

Стручног већа за 

школску 

2017/2018.годину, 

подела задужења 

члановима већа; 

 

- Одржан састанак 

Стручног већа 

(24. 8. 2017) где је 

усвојен план и 

програм истог, 

као и активности 

предвиђене за овај 

месец; подељена 

задужења ; 

Стручно 

веће језика 

- План и 

програм 

Стручног 

већа 

уредно 

предат 

Педагошк

ој служби; 
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Септембар 

- Састанак 

Стручног већа; 

- Одржан састанак 

Стручног већа  (6. 9. 

2017); 

Стручно 

веће језика; 

- Извештај 

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 

контролних 

вежби 

 

 

- Израђени планови 

поменутих 

активности; 

-Утврђенаобавезна 

ученичка и стручна 

литература; утврђен 

план одржавања 

писмених задатака и 

контролних вежби ; 

 

Стручно 

веће језика 

 

-Организација 

и рад 

поменутих 

активности 

налази се у 

дневнику 

предвиђеном 

за то; распоред 

писмених 

задатака 

окачен на 

огласној 

табли; уредно 

предати 

планови рада; 

 

Октобар  

 

- Састанак 

Стручног већа; 

 

- Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика; 

 

- Предавање 

оперативних 

планова; 

 

 

 

- Одржан састанак 

Стручног 

већа(5.10.2017); 

- Утвђен распоред и 

реализовани писмени 

задаци и контролне 

вежбе; 

- Израђени 

оперативни планови 

- Организован и 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана 

 

 

- Извештај 

Стручног већа; 

уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

садржај и 

анализа 

реализованих 

писмених 

задатака и 

контролних 

вежби налази 
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- Реализација рада 

драмске секције; 

 

- Припрема за 

такмичење из 

књижевности 

српског језика 

 

реализован рада 

драмске секције; 

- Урађена припрема за 

такмичење из српског 

језика 

Јевремовић 

 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

се у дневнику 

рада 

предвиђених 

одељења а 

распоред 

истих уредно 

окачен на 

огласној 

табли; Број 

ангажованих 

ученика и 

садржај рада 

налази се у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

Новембар 

- Састанак 

Стручног већа; 

- Одржан састанак 

Већа (9.11.2017) на 

коме су размотрене 

предвиђене 

активности за овај 

месец, као и успех 

ученика након 

1.тромесечја; 

Стручно 

веће језика 

- Извештај 

Стручног већа; 

 

- Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Реализоване 

контролне вежбе и 

утврђен распоред 

истих; 

Ивана 

Стефановић 

и Ратко 

Алексић 

- Резултати 

контролних 

вежби, који се 

налазе у 

дневницима 

предвиђених 

одељења, а 

распоред 

истих окачен 

на огласној 

табли; 

 
- Стручно 

усавршавање; 

- Није 

реализовано(померено 

за децембар); 

/ / 

 

- Реализација 

допунске и 

додатне наставе; 

 

- Реализовани часови 

додатне и допунске 

наставе; 

 

Стручно 

веће језика 

 

- Број 

ангажованих 

ученика и 

садржај рада 

налази се у 
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дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Реализација рада 

драмске секције; 

- Реализован рад 

драмске секције; 

Слађана 

Јевремовић 

____ // ____ 

 
- Предавање 

оперативних 

планова; 

- Израђени 

оперативни планови; 

Стручно 

веће језика 

- Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

 - Анализа успеха 

ученика на крају I 

класификационог 

периода и 

утврђивање мера 

за његово 

побољшање; 

- Анализиран успех 

након 1.тромесечја и 

утврђене мере за 

његово побољшање; 

Стручно 

веће језика 

- Резултати 

анализе успеха 

који се налазе 

у дневницима 

предвиђених 

одељења; 

 
- Припрема за 

такмичење из 

књижевности 

српског језика; 

- Није реализована 

припрема за 

такмичење, јер су 

ученици одустали од 

истог; 

 

       / 

 

        / 

Децембар 

- Састанак 

Стручног већа; 

- Одржан састанак 

Већа (7.12.2017) где 

су кроз разговор 

продискутоване 

предвиђене 

активности; 

Стручно 

већа језика 

- Извештај 

Стручног већа; 

 

- Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика; 

 

 

- Реализовани 

предвиђени писмени 

задаци; 

 

Стручно 

веће језика 

 

- Резултати 

писмених 

задатака који 

се налазе у 

дневницима 

предвиђених 

одељења, а 

распоред 

истих окачен 

на огласној 

табли; 

  

- Предавање 

оперативних 

планова; 

- Израђени 

оперативни планови; 

Стручно 

веће језика 

- Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

 - Израда - Израђен Слађана - Пано 
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мотивационих 

паноа; 

мотивациони пано; Јевремовић изложен у 

учионици 

одељења III 1; 

 
- Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Реализовани часови 

додатне и допунске 

наставе; 

Стручно 

веће језика 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Припрема Дана 

Светог Саве; 

- Извршене припреме 

за Савиндан; 

Стручно 

веће језика 

 

 
- Припрема за 

такмичење из 

књижевности 

српског језика; 

- Није реализована 

припрема за 

такмичење, јер су 

ученици одустали од 

истог; 

        /               / 

 - Стручно 

усавршавање; 

- Реализовано стручно 

усавршавање; 

Стручно 

веће језика 

- Сертификати 

са истог; 

Јануар 

- Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Реализоване 

предвиђене контролне 

вежбе и утврђен 

распоред истих; 

Ивана 

Стефановић 

и Ратко 

Алексић 

- Резултати 

контролних 

вежби, који се 

налазе у 

дневницима 

предвиђених 

одељења, а 

распоред 

истих окачен 

на огласној 

табли; 

 

- Реализација 

допунске и 

додатне наставе; 

 

 

- Реализован рад 

додатне и допунске 

наставе; 

 

Стручно 

веће језика 

 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Школско 

такмичење из 

књижевности 

српског језика; 

- Није реализовано из 

поменутих разлога; 

 

/ 

 

/ 
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- Реализација 

приредбе за 

Савиндан; 

- Организована и 

реализована приредба 

за Савиндан; 

Стручно 

веће језика 

- Број 

ангажованих 

ученика за 

приредбу 

поводом 

Светог Саве; 

 

- Републички 

зимски семинар; 

- Није 

реализован(није 

стигла пријава за 

исти); 

 

/ 

 

/ 

 
- Предавање 

оперативних 

планова; 

- Израђени 

оперативни планови; 

Стручно 

веће језика 

- Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

 - Анализа успеха 

ученика на крају I 

полугодишта и 

утврђивање мера 

за његово 

побољшање; 

- Извршена анализа 

успеха на крају 1. 

полугодишта и 

утврђене мере за 

његово побољшање; 

Стручно 

веће језика 

- Резултати 

анализе успеха 

који се налазе 

у дневницима 

предвиђених 

одељења; 

 - Састанак 

Стручног већа; 

- Одржан састанак 

Већа (10.1.2018); 

Стручно 

веће језика 

- Извештај 

Стручног већа; 

Фебруар - Састанак 

Стручног већа ;  

- Одржан састанак 

Већа (22.2.2018); 

Стручно 

веће језика 

- Извештај 

Стручног већа; 

 - Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Утврђен распоред 

контролних вежби из 

енг.и франц.језика 

Ивана 

Стефановић 

и Ратко 

Алексић 

- Резултати 

контролних 

вежби; 

 

- Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског језика 

- Реализована 

допунска и додатна 

настава;  

Стручно 

веће језика 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налазе у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 

- Припрема за 

Општинско 

такмичење 

рецитатора 

- Извршена припрема 

за Општинско 

такмичење 

рецитатора; 

Слађана 

Јевремовић 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налазе у 

дневницима 

предвиђеним 
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за то; 

 - Реализација рада 

драмске секције 

- Реализован рад 

драмске секције; 

Слађана 

Јевремовић 

___ // ____ 

 
- Предавање 

оперативних 

планова 

- Израђени 

оперативни планови; 

Стручно 

веће језика 

- Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

 - Стручно 

усавршавање 

- Није реализовано; / / 

Март 

- Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског језика 

- Реализовани 

писмени задаци и 

утврђен распоред 

истих; 

Стручно 

веће језика 

- Резултати 

писмених 

задатака и 

распоред 

истих уредно 

окачен на 

огласној 

табли; 

 
- Састанак 

стручног већа; 

- Одржан састанак 

Стручног већа 

(7.3.2018); 

Стручно 

веће језика 

- Извештај 

Стручног већа; 

 

- Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског језика 

- Реализована 

допунска и додатна 

настава; 

Стручно 

веће језика 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налазе у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 

- Реализација рада 

драмске секције; 

 

- Реализован рад 

драмске секције; 

 

Слађана 

Јевремовић 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налазе у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Припрема за 

Окружно 

такмичење 

рецитатора; 

- Извршене припреме 

за такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремовић 

 

____ // ____ 

 

- Стручно 

усавршавање; 

  - Реализовано 

стручно усавршавање 

–  « Како помоћи 

ученицима са 

проблемима у 

Слађана 

Јевремовић 

 

- Сертификат 

са посећеног 

семинара; 
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понашању»  ( у  ОШ 

«Милан Ракић» ); 

- « Реализација 

интегративне наставе 

у амбијенталној 

учионици» ( у СШ 

«Мионица» ); 

 

 

 

Ивана 

Стефановић 

 

- Сертификат 

са посећеног 

семинара; 

 

 - Прављење и 

постављање 

паноа о језицима; 

- Направљен пано из 

српског језика (мудре 

мисли и изрази); 

____ // ____ - Постављен 

пано у 

учионици III 1; 

 
- Предавање 

оперативних 

планова; 

- Израђени 

оперативни планови; 

Стручно 

веће језика 

- Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

 

- Организовање 

угледног часа; 

- Реализован угледни 

час из српског , 

енглеског и 

француског језика 

поводом 

Међународног дана 

матерњег језика 

(Позајмљенице у 

српском језику – 

потреба или тренд) 

 

Стручно 

веће језика 

- Извештај са 

угледног часа; 

Април - Састанак 

Стручног већа; 

- Одржан састанак 

Већа (12. 4. 2018); 

Стручно 

веће језика 

- Извештај са 

састанка Већа; 

 - Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Реализоване 

планиране контролне 

вежбе и утврђен 

распоред истих; 

Ивана 

Стефановић 

и Ратко 

Алексић 

- Резултати 

контролних 

вежби; 

 

 

- Стручно 

усавршавање; 

- Реализовано стручно 

усавршавање – онлајн 

семинар ( Обука за 

наставнике 

општеобразовних 

предмета) ; од 11. 4. 

до 25. 4. 2018. 

енглески језик, а од 

18. 4. до 3. 5. 2018. 

српски и француски 

Стручно 

веће језика 

- Сертификат 

са истог; 
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језик; 

 
- Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Реализован рад 

допунске и додатне 

наставе; 

____ // ____ - Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 

- Реализација рада 

драмске секције; 

- Реализован рад 

драмске секције; 

Слађана 

Јевремовић 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског испита 

из српског језика; 

- Реализована 

припремна настава за 

полагање матурског 

испита; 

____ // ___ ______ // ____ 

 
- Општинско 

такмичење 

рецитатора; 

- Реализовано 

успешно такмичење 

рецитатора (19. 4. 

2018. у КОЦ-у); 

____ // ____ - Извештај са 

Општинског 

такмичења ; 

 - Окружно 

такмичење 

рецитатора; 

- Реализовано 

Окружно такмичење 

(26. 4. 2018. у КОЦ-у); 

____ // ___ - Извештај са 

Окружног 

такмичења; 

 - Прављење и 

израда паноа на 

тему – Доситејеви 

априлски дани; 

- Није реализовано; / / 

 
- Предавање 

оперативних 

планова; 

- Израђени 

оперативни планови; 

Стручно 

веће језика 

- Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

 - Анализа успеха 

на крају 3. 

класификационог 

периода и 

утврђивање мера 

за његово 

побољшање; 

- Извршена анализа 

успеха ученика на 

крају 3. квартала за 

шк.2017/2018. 

____ // ____ - Резултати 

анализе који се 

налазе у 

дневницима 

одговарајућих 

одељења; 
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Мај - Састанак 

Стручног већа; 

- Одржан састанак 

Већа ( 10. 5. 2018); 

___ // ___ - Извештај са 

састанка Већа; 

 

- Реализација рада 

драмске секције; 

- Реализован рад 

драмске секције; 

Слађана 

Јевремовић 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 

- Припрема за 

такмичење 

рецитатора; 

- Није реализовано 

(ученици нису 

прошли на даљи ниво 

такмичења – 

Републичко); 

/ / 

 
- Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Реализован рад 

допунске и додатне 

наставе; 

Стручно 

веће језика 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 

- Стручно 

усавршавање; 

- Реализована само 

обука ментора 

стипендиста Рома 

(Јачање компетенција 

и предузетничких 

вештина код ученика) 

– 17. и 18. 5. 2018. у 

Београду;  

Слађана 

Јевремовић 

- Извештај са 

истог; 

 

- Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског испита 

из српског језика; 

- Реализована 

припремна настава за 

полагање матурског 

испита; 

____ // ____ - Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 
- Предавање 

оперативних 

планова; 

- Израђени 

оперативни планови; 

Стручно 

веће језика; 

- Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

Јун - Састанак - Одржан састанак ___ // ___ - Извештај са 
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Стручног већа; Стручног већа (7. 6. 

2018); 

састанка Већа: 

 
- Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика;  

- Реализовани 

планирани писмени 

задаци и утврђен 

распоред истих; 

____ // ____ - Резултати 

писмених 

задатака, а 

распоред 

истих уредно 

окачен на 

огласној 

табли; 

 - Стручно 

усавршавање; 

- Није реализовано; / / 

 

- Реализација рада 

драмске секције; 

- Реализован рад 

драмске секције; 

Слађана 

Јевремовић 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Реализација 

матурског испита 

из српског језика; 

- Реализован матурски 

испит из српског 

језика; 

Слађана 

Јевремовић 

- Резултати 

истог и 

извештај; 

 

- Реализација 

допунске наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика; 

- Реализована 

допунска настава; 

Стручно 

веће језика 

- Садржај рада 

и број 

присутних 

ученика који 

се налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 

- Анализа успеха 

ученика на крају 

2. полугодишта; 

- Извршена анализа 

успеха ученика на 

крају 2. полугодишта; 

___ // ___ - Резултати 

исте који се 

налазе у 

дневницима 

предвиђених 

одељења; 

 

 
Извештај стручног већа економских наука 

 

 

Предлагач плана:Наставник_Милиновић Марија_ 
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Одговорно лицеМилиновић Маријa 

 

Остали чланови тима/већа: Катарина Бељић, Ивана Терзић, , Ивана Томашевић 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активнос

ти 

 

Циљн

а 

група 

(са 

киме 

се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуациј

у плана 

Време 

реализац

ије 

 

Област

и рада 

 

 

 

 

 

септемба

р 

 

 

 

Годиш

њи 

планов

и 

 

Израда 

годишњих 

планова по 

предметима  

 

чланови  

члано

ви 

 

Формирани 

годишњи(глобал

ни) планови за 

све предемете 

економске и 

туристичке 

групе предемета 

 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

Избор 

уџбени

ка 

Информисање  

избору и 

набавци 

уџбеника и 

иновацијама у 

настави из 

економске 

групе 

предмета 

 

чланови члано

ви 

 Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Подела 

задужења 

члановима 

стручног већа 

и избор 

председника 

чланови члано

ви 

 Руководил

ац већа и 

чланови 

 Доношење 

плана за 

стручна 

усавршавања 

чланови члано

ви 

План посета 

семинарима и 

остали облици 

стручног 

усавршавања 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 Израда плана чланови члано Формиран план Руководил
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за допунску и 

додатну 

наставу 

ви допунске ац већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

Организовање 

допунске 

наставе 

чланови члано

ви 

Распоред 

допунске и 

додатне наставе 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Проналажење 

мотивационих 

поступака за 

постизање 

бољих 

образовних и 

васпитних 

постигнућа 

ученика 

чланови члано

ви 
 Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Сарадња са 

другим 

стручним 

већима, 

органима 

школе и 

надзорима 

чланови члано

ви 

Корелације на 

часовима, 

Реализација 

угледног часа 

између 

Агенцијкскох и 

хотелијерског 

пословања и 

Енглеског 

језика. 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

класификацио

ног периода 

чланови члано

ви 

Успешност 

ученика из 

еконмске групе 

предмета 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Откривање 

узрока 

неуспеха 

ученика путем 

анкете и 

дискусије 

чланови члано

ви 

Обављен 

разговор са 

ученицима о 

побољшању 

успеха 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

децембар 

 

 

 

 

Одржавање 

допунске 

наставе 

 

чланови члано

ви 

 Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања и 

ученичких 

чланови члано

ви 

Форимиран 

критеријум на 

нивоу стручног 

већа. 

Руководил

ац већа и 

чланови 
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знања и 

способности 

 

 

 

 

 

Припрема 

школских 

такмичења 

 

чланови члано

ви 

Разрада плана 

такмичења 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

 

јануар 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

по 

предметима из 

економске 

групе 

 

чланови члано

ви 

успех ученика 

из економских и 

туристичких 

предмета. 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Утврђивање 

мера за 

побољшање 

успеха и 

квалитета 

знања ученика 

 

 

чланови члано

ви 

Разговор са 

ученицима о 

мерама за 

побољшање 

успеха. 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Критички 

осврт на рад 

већа и 

предлагање 

мера за 

његово 

побољшање 

 

 

чланови члано

ви 

 Састанак о 

побољшању 

рада већа. 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

 

 

 

Израда плана 

школских 

такмичења 

 

Чланови 

  Припреме за 

такмичења. 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника, 

информисање 

и покретање 

чланови члано

ви 

Реализација и 

посета семинара 

према 

предвиђеном 

договору. 

Руководил

ац већа и 

чланови 
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иницијатриве 

за посету 

семинарима 

 

 

 

 

 

Одржавање 

блок наставе 

чланови члано

ви 

Реализација 

блок наставе за 

туристичке 

техничаре. 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

Посета сајму 

туризма 

чланови  Посета Сајма 

туризма у 

Београду. 

Руководил

ац већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Одржавање блок 

наставе 

 

чланови чланови  Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Одржавање 

допунске наставе 

чланови чланови Распоред 

допунске 

наставе. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

април 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

чланови чланови Успех ученика 

на трећем 

тромесечју из 

екномске 

групе 

предмета. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на  

практичној 

настави 

чланови  Састанак у 

вези са 

успехом и 

анганжовањем 

ученика на 

практичној 

настави. 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагање мера 

за постизање боље 

мотивације 

ученика 

 

чланови  Разговори са 

ученицима, 

интервју са 

ученицима. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Одржавање блок 

наставе, програм 

,,Упознај завичај“, 

Хотелски системи 

чланови  Реализација 

програма у 

вези блок 

наставе. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

Одржавање 

припремне наставе 

чланови  План и 

распоред 

Руководилац 

већа и 
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 за матуранте припремне 

наставе за 

туристичке 

техничаре за 

матурски 

испит. 

чланови 

 

јун 

 

 

 

 

Блок настава за 

финансијске 

техничаре 

 

Анализа успеха 

ученика из 

економске групе 

предмета 

 

 

 

чланови  Посета 

Народној 

Банци Србије. 

Распоред блок 

наставе.  

Успех ученика 

на крају 

школ.године 

из економске 

и туристичке 

групе 

предмета. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

Извештај стручног већа друштвених наука 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

ГОДИНУ 

 
 

 

Предлагач плана: 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, Снежана Васић, Иван Живковић, 

Славиша Шеврт,   
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Сарадници у реализацији плана: директор школе, школски педагог, чланови 

Наставичког већа 

 

 

Делокруг  рада (укратко): планирање и реализација наставних и ваннаставних 

активности, стручног усавршавања, учешћа ученика на такмичењима, анализа постигнућа 

ученика 

 

 

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

наставника у установи и ван установе, припрема обележавања датума за школу и 

друштвену заједницу 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активнос

ти 

 

Циљна 

група 

(са киме 

се ради) 

 

 

Реализованост 

предвиђене 

активности 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуациј

у плана 

Време 

реализац

ије 

 

Области 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Конституиса

ње Стручног 

већа за 

текућу 

школску 

годину 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

реализовано  

Планирањ

е рада 

Стручног 

већа 

 

 

Усвајање 

плана рада 

Стручног 

већа 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

реализовано Директор

, педагог 

Планирањ

е наставе 

Избор 

уџбеника и 

временско и 

садржајно 

усклађивање 

програма 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Чланови 

Стручног 

 већа изабрали 

су следеће 

уџбенике за 

своје предмете: 

-историја: 

Директор

, педагог 
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Драгољуб М. 

Кочић, 

Историја за 

први разред 

средњих 

стручних 

школа; Иван М. 

Бецић, 

Историја за 

други разред 

средњих 

стручних 

школа;  

-географија: 

Винко 

Ковачевић, 

Босиљка 

Младеновић 

Кљајић,Геогра

фија за први 

разред 

гимназије;  

Србољуб 

Стаменковић, 

Драгица 

Гатарић,Геогра

фија за осми 

разред основне 

школе; М. 

Грчић, С. 

Станковић, Љ. 

Гавриловић, С. 

Радовановић, 

М. Степић, С. 

Ђурђић, 

Географија за 

трећи разред 

гимназије;Стева

н Станковић, 

Туристичка 
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географија за 

четврту 

годину;  

-Устав и права 

грађана: 

Невенка 

Суботић-

Константинови

ћ, Босиљка 

Мијатовић, 

Право за 3. 

разред 

економске 

школе; Стеван 

Лилић, 

Светислава 

Булајић, Устав 

и права грађана 

за 4. разред 

гимназије и 3. и 

4. разред 

средњих 

стручних 

школа; 

-социологија са 

правима 

грађана: Група 

аутора, 

Социлогија за 

3. разред 

средњих 

стручних 

школа и 4. 

разред 

гимназије; 

-психологија: 

Бора 

Кузмановић и 

Иван 

Штајнбергер, 
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Психологија за 

трећи и 

четврти разред 

трговинских, 

угоститељско-

туристичких и 

школа за личне 

услуге. 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2017/2018. 

године 

остварена је 

корелација са 

следећим 

предметима: 

географија – 

историја, 

биологија, 

агенцијско 

пословање; 

Устав и право 

грађана – 

историја и 

економска 

група предмета; 

психологија – 

услуживање, 

професионална 

пракса, 

социологија с 

правима 

грађана; 

историја – 

географија, 

српски језик, 

верска настава.   

Планирање 

наставе 

Израда 

годишњих 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

реализовано Директор

, педагог 
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планова рада 

за сваки 

предмет 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Планирање 

наставе 

 

 

 

Израда 

месечних 

планова за 

сваки 

предмет 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

реализовано Директор

, педагог 

Планирање 

стручног 

усавршава

ња у 

установи и 

ван 

установе 

Доношење 

плана 

стручног 

усавршавања 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Професорка 

географије 

предвидела је 

следеће облике 

стручног 

усавршавања: 

“Иновативни 

садржаји у 

економској 

географији као 

подстицај 

развијању 

наставничких 

компeтенција'' 

– стручни 

семинар бр. 613 

(K1); ''Како се 

заштитити од 

природних 

непогода'' – 

стручни 

семинар бр. 614 

(K1); 

Дигитални 

атлас– стручни 

семинар бр. 611 

(K1). 

Професор 

Директор

, педагог 
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историје 

Верољуб 

Бојичић 

предвидео је 

следеће облике 

стручног 

усавршавања: 

‘’Савремена 

историографија 

у настави 

историје. 

Методички 

приступ’’ – 

стручни 

семинар бр. 150 

(K1);  

‘’Мотивација и 

психолошки 

принципи 

учења’’ – 

стручни 

семинар бр. 414 

(K2); ''Форум 

театар у 

функцији 

превенције 

насилног 

понашања'' – 

стручни 

семинар бр. 90 

(К3); уређивање 

блога 

''Историја, 

наука о 

садашњости''; 

угледни часови 

''Привреда и 

друштво 

Југословенске 

краљевине'', 
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''Култура и 

религија на 

почетку новог 

века''. 

Професор 

Устава и права 

грађана и 

Социологије с 

правима 

грађана Иван 

Живковић 

предвидео је 

следеће облике 

стручног 

усавршавања: 

''Усавршавање 

компетенција 

наставниказа 

савремено 

праћење и 

вредновање 

постигнућа 

ученика'' – 

стручни 

семинар бр. 463 

(K2). 

 
 

 

 

 

 

октобар 

 

Планирање 

додатног, 

допунског 

и 

припремно

г рада са 

ученицима 

 

 

 

 

Доношење 

плана 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Професор 

историје 

Верољуб 

Бојичић 

планирао је по 

35 часова 

додатног и 

допунског рада 

током текуће 

школске 

године.   

Директор

, педагог 

новемба Евалуација Анализа Чланови Одељењс Чланови Директор
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р наставе и 

учења 

успеха 

ученика по 

предметима 

на крају 

класификаци

оних периода 

и мере за 

побољшање 

успеха 

Већа ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Стручног већа 

делимично су 

задовољни 

успехом 

ученика. У 

настави су 

претежно 

примењивали 

рад у групи, 

индивидуални 

и фронтални 

облик рада, 

затим        

дијалошки, 

монолошки, 

демонстративн

и, 

илустративни 

метод рада, као 

и метод рада на 

тексту. 

Формативно 

оцењивање 

присутно је у 

значајној мери. 

Ваннаставне 

активности су 

спровођене у 

оквиру 

предмета 

Психологија 

(практични 

приказ 

ситуације 

односа и 

комуникације 

госта и 

угоститељског 

радника у 

локалном 

, педагог 
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ресторану (кафе 

бару), у оквиру 

области 

Психологија 

потрошача и 

угоститељског 

радника и 

области 

Комуникација). 

Наставници 

користе 

интернет у 

настави, и 

слажу се да 

његово 

коришћење 

доприноси 

успеху ученика. 

Истраживачки 

рад код ученика 

значајније је 

подстицала 

професорка 

психологије 

(опсервација 

реалне 

ситације, 

анализа и 

закључивање). 

Евалуација 

наставе и 

учења 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Наставници 

сматрају да 

додатни и 

допунски рад са 

ученицима 

доприносе 

побољшању 

њиховог успеха, 

али нису 

применили 

конкретне 

инструменте за 

Директор

, педагог 
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испитивање 

учинка ових 

видова наставе. 

Евалуација 

наставе и 

учења 

Анализа 

критеријума 

оцењивања 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

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 

Директор

, педагог 
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информацију о 

свом раду. 

Поред 

традиционални

х метода 

оцењивања 

(усмено 

испитивање, 

контролни 

задаци, 

тестови), 

наставници 

користе и 

алтернативне 

методе 

(оцењивање 

рада на 

пројектима, 

портфолио 

ученика, 

оцењивање 

есеја, 

специфичних 

комуникацијск

их и радних 

вештина, 

ставова 

ученика). 

 

 

децембар 

Реализациј

а 

ваннаставн

их 

активности 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума за 

школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Географија: 

посета 

Фестивалу 

науке (16. 12. 

2017). 

Психологија: 

практични 

приказ 

ситуације 

односа и 

комуникације 

госта и 

Директор

, педагог 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

113 
 

угоститељског 

радника у 

локалном 

ресторану (кафе 

бару), у оквиру 

области 

Психологија 

потрошача и 

угоститељског 

радника и 

области 

Комуникација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 

Евалуација 

реализациј

е 

наставног 

плана и 

програма 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног 

рада 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

реализовано Директор

, педагог 

Евалуација 

наставе и 

учења 

Анализа 

успеха 

ученика по 

предметима 

на крају 

класификаци

оних периода 

и мере за 

побољшање 

успеха 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Професорка 

географије 

сматра да је 

прва година је 

остварила 

изузено лош 

успех; ученици 

нису 

заинтересовани 

за градиво и не 

уче. Професор 

Устава и права 

грађана и 

Социологије с 

правима 

грађана 

задовољан је 

успехом 

Директор

, педагог 
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ученика; већина 

ученика је 

успешно 

савладала 

градиво 

предвиђено за 

прво 

полугодиште, 

осим неколико 

незаинтересова

них ученика за 

које у другом 

полугодишту 

професор 

наведених 

предмета 

планира 

реализовање 

допунске 

наставе. 

Професорка 

психологије 

није задовољна 

успехом 

ученика;учениц

и се, по њеном 

мишљењу,  

задовољавају 

минималном 

позитивном 

оценом, нису 

заинтересовани 

за шира знања, 

завршна су 

година трећег 

степена 

средњег 

образовања, 

просечног или 

исподпросечног 
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општег успеха 

и општег 

образовања. 

Професор 

историје 

делимично је 

задовољан 

успехом 

ученика; 

ученици првог 

разреда 

(образовни 

профил: 

туристички 

техничар) 

донели су 

скромно 

предзнање из 

основне школе, 

које су донекле 

поправили 

током првог 

полугодишта 

текуће школске 

године; 

ученици другог 

разреда 

(образовни 

профил: 

туристички 

техничар) су 

најзаинтересова

нији за учење 

историје и 

најангажованиј

и на часовима, 

због чега се с 

њима у другом 

полугодишта 

планира 
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реализација 

округлог стола 

из области 

савремене 

историје; 

ученици трећег 

разреда 

(образовни 

профили: 

конобар и 

кувар) 

незаинтересова

ни су за учење 

и показују 

жељу да усвоје 

само 

најосновнија 

знања из 

предмета.  

Евалуација 

наставе и 

учења 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

делимично 

реализоано 
Директор

, педагог 

Евалуација 

наставе и 

учења 

Анализа 

критеријума 

оцењивања 

Чланови 

Већа 

Педагог, 

директор, 

ученици 

По мишљењу 

чланова 

Стручног већа,  

на успех 

ученика 

пресудно утичу 

следећи 

чиниоци: 

формативно 

оцењивање и 

примена 

различитих 

метода 

приликом 

Директор

, педагог 
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обраде 

наставних 

јединица 

(професор 

Устава и права 

грађана); 

заинтересовано

ст и  

мотивација 

ученика, 

приступ и 

ангажованост  

наставника, 

градиво 

(професорка 

географије); 

мотивација 

ученика, већи 

степен 

аспирације 

ученика, 

позитиван став 

о важности 

образовања, 

активна настава 

(професорка 

психологије); 

интересовања 

ученика и 

способност 

наставника да 

та 

интересовања 

развију 

(професор 

историје). 

Евалуација 

учешћа у 

програмим

а стручног 

Извештаји 

професора 

који су 

присуствовал

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

Професор 

Устава и права 

грађана Иван 

Живковић 

Директор

, педагог 
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усавршава

ња 

и програмима 

стручног 

усавршавања 

педагог, 

директор 

учествовао је у 

раду стручног 

семинара 

Усавршавање 

компетенција 

наставниказа 

савремено 

праћење и 

вредновање 

постигнућа 

ученика, а 

професор 

историје 

присуствовао је 

стручним 

семинарима 

Електронски 

портфолио 

наставника и 

ученика и 

Историја 

између науке и 

мита. 

Професор 

историје 

уређивао је и 

блог Историја, 

наука о 

садашњости. 

За друго 

полугодиште 

професор 

историје 

планира 

одржавање 

угледних 

часова 

Привреда и 

друштво 

Јуогословенске 
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краљевине 

(одељење II-1)и 

Култура и 

религија на 

почетку новог 

века (I-1). 

Упознава

ње органа 

руковође

ња школе 

и 

наставнич

ког већа 

са радом 

Стручног 

већа 

Извештај о 

раду 

Стручног 

већа 

Руководи

лац Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

реализовано Директор

, педагог 

Такмичење 

ученика 

Припремање 

календара 

такмичења 

ученика и 

обезбеђивање 

услова за 

њихово 

припремање 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

Планирано је да 

се школско 

такмичење из 

историје за 

ученике првог и 

другог разреда 

одржи 27. 

фебруара 2018. 

године. Такође 

је предвиђено 

учешће ученика 

на републичком 

такмичењу из 

географије.   

Директор 

Реализациј

а 

ваннаставн

их 

активности 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума за 

школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор, 

ученици 

није реализовано Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 
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Извештај стручног већа исхране, познавања робе, куварства и услуживања 

1. Састанак стручног већа одржан 30.08.2017. 

2. Наставници  А. Павловић и М. Стојановић  водили су ученике 1/2 у Ваљево у 

обилазак ресторана "Златибор" и "Павиљон" и хотела "Гранд". 

3. 25.09. 2017. ученици I -2,  II -2 и III -2  смера кувар у пратњи наставника: А. 

Павловића и Н Пешовића 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. 03.10.2017. припремље и послужен коктел парти поводом дана Милана Ракића у 

КЦ Мионица. Ученици су уз помоћ наставника  М. Стојановић  и Д. Радосављевић 

припремили и послужили коктел парти. 

5. Ученици I -2 смер конобар похађају практичну наставу сваког петка у ресторану 

"Златибор" у Ваљеву 

6. 27.10.2017. ученици су у сарадњи са наставницима М. Стојановић,  Д 

Радосављевић  и Д. Обрадовић учествовали у припреми и послужењу учесника 

манифестације "Згиб зона"одржане под покровитељством Министарстава 

омладине и  спорта у ОШ "Милан Ракић" у Мионици. 

7. 31.10.2017. ученици са наставницима М. Стојановић,  Д. Радосављевић  и Д. 

Обрадовић учествовали су у припреми и послужењу коктел партија поводом дана 

школе  ОШ "Милан Ракић" у Мионици. 
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8.   15.11.2017. ученици I -2  у пратњи наставника М. Стојановића посетили су 

туристичко место Дивчибаре и угоститељски садржај у њему. 

9. Састанак стручног већа одржан 16.11.2017. 

10. 15 и 16.12.2017. ученици и наставници М. Стојановић,  Д. Радосављевић  и Д. 

Обрадовић припремили су и послужили учеснике семинара у Средњој школи 

Мионица . 

11. А Павловић учествује у тиму за промоцију школе 

12. Од 18 до 22. 12 2017. три ученика II -2 смер конобар у пратњи наставника М. 

Стојановића похађали су блок наставу у хотелу "Маљен" на Дивчибарама 

13. 29.12.2017. ученици у сарадњи са наставницима М. Стојановић,  Д. Радосављевић  

и Д. Обрадовић, припремили су и послужили новогодишње коктеле у општини и 

Средњој школи Мионица 

14. 01.01.2018. Ученици и наставници учествовали су у манифестацији "Улица 

отвореног срца" на градском тргу у Мионици 

15. 09.01.2018 ученици и наставници М. Стојановић и   Д. Радосављевић  припремили 

су и послужили коктел повом славе општинске библиотеке у Мионици. 

16. 27.01.2018.  Ученици и наставници учествовали су у припреми и послужењу 

школске славе Св. Сава у Средњој школи "Мионица" и ОШ "Милан Ракић" у 

Мионици 

17. Састанак стручног већа одржан 31.01.2018. 

18.  Састанак стручног већа одржан 19.02.2018. 

19. 10.02.2018. Наставник Милутин Стојановић учествовао на састанку републичког 

стручног већа у Новом Саду 

20. 27.02.2018. Трибина о перспективама угоститељства, гост, бивша ученица срдње 

школе Ивана Баштић свршени студент високе хотелијерске школе 

21. 10.03.2018. Наставници Н. Пешовић, М. Стојановић и Д. Обрадовић , учествовали 

на семинару у Основној школи "Милан Ракић" 

 

22. 12.03.2018. припрема и послужење коктела у културном центру поводом 

годишњице образовног центра 

23. 19.03-23.03.2018. Ученици  III 2 су били на блок настави у одмаралишту "Центра 

дечјих одмаралишта " Београд на Дивчибарама 

24. 24.03.2018. Припрема и послужење учесника семинара у средњој школи 

25. 26.03.2018 Угледни час А. Павловић 

26. 30.03.2018 Договор око тема и термина за завршне испите 

27. 11.04.2018. Предаја термина за завршне испите 

28. 13-15.04.2018. Такмичење средњих угоститељских школа у Новом Саду, 

учествовало два ученика смер кувар III 2 у пратњи наставника М Пешовића и М 

Стојановића 

29. Април-мај Учешће чланова стручног већа у промоцији школе 
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30. 17.05.2018. Учешће у прослави црквене славе Спасовдан 

31. 24.05.2018. Припрема и послужење поводом славе средње школе-Ћирило и 

Методије 

32. 25.05.2018. Учешће у манифестацији "Креативна чаролија " у Бањи Врујци 

33. 28.05.2018. Дан отворених врата 

34. 04.-05.06.2018. Завршни испити 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.Педагошки колегијум 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

(  ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА ) 

 

Време 

реализациј

е 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар 

 

 

Разматрање Годишњег 

извештаја о раду школе 

за школску 2016/ 2017. 

Годину 

 

 

 

 

 

 

Размотрен 

Годишњи 

извештај о 

раду школе за 

школску 2016/ 

2017. годину; 

садржи све 

структурне 

елементе 

извештаја о  

Директор 

Педагог   

Руководиоци 

стручних 

већа  

Библиотекар 

Годишњи извештај 

о раду пшколе за 

школску 2016/ 

2017. годину 

 

Годишњи план 

рада за школску 

2017/ 2018. годину 

 

План рада 
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реализацији 

планова рада 

за претходну 

школску 

годину 

 

педагошког 

колегијума 

 

Индивидуални 

образовни планови 

 

Распоред часова 

 

План блок – 

наставе 

 

Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума 

Разматрање Годишњег 

плана рада школе за 

школску 2017/ 2018. 

годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размотрен 

Годишњи план 

рада школе за 

школску 2017/ 

2018. Годину; 

садржи све 

структурне 

елементе 

битне за 

функционисањ

е школе у 

наредној 

школској 

години 

Усвајање годишњег 

плана рада педагошког 

колегијума за школску 

2017/ 2018. Годину 

 

 

 

 

Усвојен 

годишњи план 

рада 

педагошког 

колегијума као 

саставни део 

Годишњег 

плана рада 

школе за 

школску 2017/ 

2018. годину 

Усвајање 

индивидуалних 

образовних планова  

(ИОП – 1 и ИОП – 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвојени 

индивидуални 

образовни 

планови за 

ученике са 

којима се 

реализују 

достављени од 

стране Тима за 

инклузивно 

образовање 
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Усвајање распореда 

часова за текућу 

школску годину  

 

 

 

 

Усвојен 

распоред 

часова за 

текућу 

школску 

годину  

Усвајање плана блок - 

наставе 

 

 

 

 

Усвојен план 

блок- наставе 

за текућу 

школску 

годину 

Начини и критеријуми 

оправдавања изостанака 

ученика 

 

Постигнут 

договор око 

начина и 

критеријума 

оправдавања 

изостанака 

ученика 

Новембар 

 

 

Анализа успеха ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода  и предлози 

мера за побољшање 

Извршена 

анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају првог 

класаификаци

оног периода  

Усвојен 

предлог мера 

за побољшање 

истог 

Директор 

Педагог 

Руководиоци 

стручних 

већа 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табеларни 

извештаји о 

успеху и владању 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

 

ИОП – 2 за једног 

ученика 

 

Записници са 

састанака  Тима за 

инклузивно 

образовање, 

Стручног актива 

за развојно 

планирање и Тима 

за самовредновање 

 

Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума  

 

Анализа реализације 

ИОП –а 

Усвајање ИОП – а / 2 

Извршена 

анализа 

напередовања 

и постигнућа 

ученика са 

којима се 

реализују 

индивидуални 

образовни 

планови 

Усвојен ИОП 

– 2 за ученика 

првог разреда 

према решењу 
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Интерресорне 

комисије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа плана рада 

стручног усавршавања 

и плана рада са 

приправницима 

Извршена 

анализа плана 

реализације 

стручног 

усавршавања 

наставника и 

стручних 

сарадника у 

установи и ван 

ње 

Планиран 

семинар за 

наставнике у 

децембру  

''Усавршавање 

компетенција 

наставника за 

савремено 

праћење и 

вредновање 

постигнућа 

ученика'', 

компетенција 

К2, каталошки 

број 463.  

Анализа рада 

са 

приправницим 

 

Социо – економска и 

педагошка структура 

ученика првог разреда 

Извршена 

анализа социо 

– економске и 

образовне 

структуре 

родитеља/ 

старатеља 

ученика првог 

разреда 

Дат предлог 

помоћи 

ученицима из 
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осетљивих 

категорија  

Области 

самовредновања у 

текућој школској 

години 

Анализа реализације 

плана активности 

Развојног плана школе 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

упознати са 

реализованим 

активностима 

и планом 

реализације 

наступајућих 

активности 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање и 

Тима за 

самовреднова

ње 

 

 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник 

РС'' 88/17 ) 

Договор око 

процедуре 

измена у 

актима школе 

које треба 

усагласити са 

новим 

Законом 

Програм 

међупредметн

их 

компетенција 

и програм за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој школе / 

анекс 

школском 

програму 

План Тима за 
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међупредметн

е компетенције 

и план Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој школе/ 

анекс 

Годишњем 

плану рада 

школе 

Фебруар  

 

 

Анализа успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта и мере 

побољшања 

Анализа изостанака и 

васпитно – 

дисциплинских мера 

 

 

 

 

Извршена 

анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта  

Усвојен 

предлог мера 

за побољшање 

истог 

Директор 

Педагог  

Руководиоци 

стручних 

већа 

Библиотекар 

Табеларни 

извештаји о 

успеху и владању 

ученика на крају 

првог 

полугодишта 

 

Записник са 

састанка Тима за 

инклузивно 

образовање 

 

ИОП – 1 и ИОП – 

2 за ученике са 

којима се 

реализују за 

период другог 

полугодишта 

 

Полугодишњи 

извештаји о раду 

стручних већа 

Полугодишњи 

извештај о раду 

педагошког 

колегијума 

 

План такмичења 

ученика 

 

Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума 

Анализа реализације 

ИОП –а /1 и ИОП – а/2 

Усвајање 

индивидуалних 

образовних планова за 

друго полугодиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извршена 

анализа 

напредовања и 

постигнућа 

ученика са 

којима се 

реализују ИОП 

– 1 и ИОП  - 2 

на крају првог 

полугодишта/ 

поднети 

извештаји о 

реализацији  

Усвојени 

индивидуални 

образовни 

планови за 

ученике са 

којима се 

реализују ИОП 

-1 и ИОП – 2 

за друго 

полугодиште 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

128 
 

Извештаји 

руководилаца стручних 

већа о раду током првог 

полугодишта текуће 

школске године 

(планирани – одржани 

часови, друга 

задужења) 

 

Поднети 

извештаји о 

раду стручних 

већа за прво 

полугодиште 

текуће 

школске 

године 

 

Евалуација рада 

педагошког колегијума 

за прво полугодиште 

Усвајање 

полугодишњег 

извештаја о раду 

педагошког колегијума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извршена 

евалуација 

рада 

педагошког 

колегијума 

током првог 

полугодишта 

текуће 

школске 

године 

Размотрен и 

усвојен 

предлог 

полугодишњег 

извештаја о 

раду 

педагошког 

колегијума 

Усвојен план 

такмичења 

ученика из 

области 

општеобразов

них и 

стручних 

предмета 

Усвајање плана 

такмичења ученика 

Април  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег 

класигикационог 

периода 

Анализа реализације 

ИОП - а 

 

 

 

 

Извршена 

анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају трећег 

класификацио

ног периода 

Утврђен ниво 

напредовања 

ученика са 

којима се 

Директор 

Педагог   

Руководиоци 

стручних 

већа  

Библиотекар 

Табеларни 

извештаји о 

успеху и владању 

ученика на крају 

првог 

полугодишта 

 

 

Записник са 

састанка Тима за 

инклузивно 
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реализују 

индивидуални 

образовни 

планови 

образовање 

 

 

 

Организација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита у складу са 

Законом о основама и 

система образовања и 

васпитања и Законом о 

средњем образовању и 

васпитању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дат предлог 

организације 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског 

испита 

Руководиоци 

стручних 

већа 

 

Предметни 

наставници 

Записници са 

састанака 

стручних већа 

 

Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

 

Израда  плана  

припреме, 

организовања и 

спровођења завршног и 

матурског испита за 

ученике завршних 

разреда средње стручне 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сачињен и 

усвојен  план 

 реализације 

матурског и 

завршних 

испита за 

ученике 3. и 4. 

разреда 

образовних 

профила: 

кувар, конобар 

и туристички 

техничар 

 

Директор 

Педагог   

Руководиоци 

стручних 

већа   

Предметни 

наставници 

Акциони план 

реализације 

матурског и 

завршних испита 

 

Приручници о 

полагању 

завршних и 

матурског испита 

 

Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума 
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Јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта и мере 

побољшања 

Анализа изостанака и 

васпитно – 

дисциплинских мера 

 

 

 

 

Извршена 

анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају другог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

Директор 

Педагог   

Руководиоци 

стручних 

већа  

Библиотекар 

Табеларни 

извештаји о 

успеху и владању 

ученика на крају 

другог 

полугодишта 

Анализа реализације 

ИОП –а /1 и ИОП – а/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о резултатима 

завршних и матурског 

испита 

 

 

 

 

 

 

 

Извршена 

анализа 

напредовања и 

постигнућа 

ученика са 

којима се 

реализују 

индивидуални

и образовни 

планови/ 

поднети 

извештаји 

 

 

Поднет 

извештај о 

реализацији и 

резултатима 

ученика 3. и 4. 

разреда 

средње школе 

на завршним и 

матурском 

испиту  

 

Извештаји о 

ученицима са 

којима су 

реализовани ИОП 

– 1 и ИОП – 2 у 

школској 2016/ 

2017. години 

 

Записник са 

састанка Тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

Табеларни и 

графички приказ 

резултата са 

завршних и 

матурског испита 
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Август  

Анализа годишњих 

извештаја о раду 

стручних већа 

Анализирани и 

усвојени 

годишњи 

извештаји о 

раду стручних 

већа за 

школску 2016/ 

2017. годину 

Годишњи 

извештаји о раду 

стручних већа 

 

Евалуација рада 

педагошког колегијума 

за школску 2017/ 2018. 

годину 

Усвајање годишњег 

извештаја о раду 

педагошког колегијума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извршена 

евалуација 

рада 

педагошког 

колегијума у 

претходној 

школској 

години 

Размотрен и 

усвојен 

годишњи 

извештај о 

раду 

педагошког 

колегијума 

Годишњи извештај 

о раду педагошког 

колегијума 

Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума 

Анализа успеха и 

владања ученика првог 

и другог разреда на 

крају школске године 

 

 

 

 

 

 

 

Припремне активности 

педагошког колегијума 

у новом сазиву за 

наредну школску 2018/ 

Анализиран 

успех ученика 

и владања 

ученика на 

крају школске 

године 

 

 

 

 

 

Конституисан 

педагошки 

колегијум 

 

Директор 

Педагог   

Руководиоци 

стручних 

већа  

Библиотекар 

Табеларни 

извештаји о 

успеху и владању 

ученика на крају 

школске године 

 

 

 

 

 

 

Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума 
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2019. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвојен 

календар рада 

за школску 

2018/ 2019. 

годину 

 

Дати предлози 

поделе 

предмета на 

наставнике, 40 

– часовне 

радне недеље 

и плана рада 

педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.Директор школе 

 

Планирање и програмирање рада школе 

- Планирање распореда часова – распоред часова ступио на снагу 3. 9. 2018. 

- Планирање и организовање практичне наставе 

Практична настава одвија се у кухињи ОШ ''Милан Ракић'', вртићу ''Невен'', хотелу 

''Врујци'', кафеу ''Кнез'', месари ''ВМД'', хотелу Хеба на Дивчибарама и школским 

кабинетима куварства и услуживања, а изводе је Милутин Стојановић и Драган 

Радосављевић. 

- Подела одељења на групе 

- Пријем нових радника 
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На почетку школске године: Ивана Чолић, библиотекар, Душко Перић, вероучитељ 

и Иван Живковић, социологија са правима грађана 

У току школске године: Бојана Глишић, приправник 

- Архивирање старих и набавка нових дневника и матичних књига 

- Расподела разредних старешинстава: 

1/1 – Катарина Бељић, 1/2 – Александар Павловић, 2/1 – Марија Милиновић, 2/2 – 

Небојша Пешовић, 3/1 – Слађана Јевремовић, 3/2 – Ђорђе Софронић, 4/1 – Ивана 

Живковић 

- Планирање и организивање рада Наставничког већа 

- Планирање дежурстава наставника и 40-часовне 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 

- 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 

 

Стручно усавршавање директора 

У складу са савременим кретањима у развоју образовања и васпитања, директор посебно 

ставља акценат на процес властитог стручног усавршавања. 

 13. 10. 2017. Директор школе је учествовао на интернет обуци „Локална заједница на 

друштвеним мрежама“ 

 16 - 17. 10.2017. директор школе  је учествовао на конференцији „Одговорност директора 

у образовном систему Републике Србије“, Врњачка Бања 

 28. 10. 2017. Директор и заинтересовани професори посетили су Сајам књига  

 10. 11. 2017. Директор школе је учествовао на Регионалној ЕЦДЛ конференцији 

„Европски оквири информатичке квалификације“; семинар за ЕЦДЛ онлајн испитиваче, 

Београд. 
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Директор је на овој конференцији успоставио контакт и сарадњу са Јединственим 

информатичким савезом Србије. Склапањем уговора Средња школа „Мионица је постала 

званични тест центар за полагање испита и издавање ЕЦДЛ сертификата.  

 7 – 9. 12. 2017. Директор школе је учествовао на међународној научној конференцији 

KNOWLEEDGE – CAPITALOFTHEFUTURE са научним радом „Карактеристике 

интегративне наставе“, Банско, Бугарска. 

 15 -16. 12. 2017. Директор школе је учествовао на семинару „Усавршавање компентенција 

наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика“ 

 Од 10. 12. 2017.до 10. 1. 2018. Директор је као водитељ реализовао  електронски 

семинара „Методички приступ обради граматичких садржаја путем интегративне 

наставе“ у организацији Образовно-креативног центра. 

 Од 26. 2. до 12. 3. 2018. Директор школе је учествовао на електронској обуци 

„Управљање временом“. 

 Од 26. 3. до 29. 3. 2018. Директор школе је учествовао на Саветовању о јавним 

набавкама у образовању“ на Златибору. 

 24. 5. 2018. Директор школе је учествовао на међународној научној конференцији 

KNOWLEEDGE – CAPITALOFTHEFUTURE са научним радом „Васпитно- образовни 

ефекти интегративне наставе у основној школи“. 

 Мај 2018 – двонедељна обука запослених у средњим школама за примену општих 

стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег 

стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета. 

 

 

 

 

 

Реализација посета часовима васпитно – образовног рада наставника и педагошко – 

инструктивни рад са наставницима 

 

У току првог полугодишта директор и педагог посетили су 15 часова. У оквиру припрема 

за екстерну евалуацију часове неких професора посећивали су више пута. Закључци са 

посећених часова су следећи: 

 Наставници су имали оперативне и гловалне планове који се реализују без 

значајних одступања 
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 Наставници су имали писану припрему за час 

 На чсовима су комбиноване традиционалне методе рада, фронтални облик рада, 

монолошки и дијалошки метод, били су припремљени писани материјали за рад, 

као и мултимедијална средства у настави. 

 

Распоред посета часовима 

Име и презиме 

наставника 

Одељење  Датум  Предмет  

Марија Милиновић 2/1 13. 11. 2017. Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Ратко Алексић 2/2 15. 11. 2017. Француски језик 

Слађана Јевремовић 2/2 15. 11. 2017 Српски језик и 

књижевност 

Дејан Ђурић 3/1 15. 11. 2017. Пословна 

информатика 

Денис Обрадовић 2/2 21. 11. 2017. Услуживање  

Александар 

Марковић 

2/1 21. 11. 2017. Математика  

Ивана Живковић 4/1 21. 11. 2017. Туристичке 

дестинације света 

Ивана Стефановић 2/1 23. 11. 2017. Енглески језик 

Светлана Лазаревић 1/1 23. 11. 2017. Географија  

Иван Живковић 4/1 27. 11. 2017. Социологија са 

правима грађана 

Катарина Бељић 1/1 27. 11. 2017.  Основи економије  

Небојша Пешовић 3/2 27. 11. 2017. Националне кухиње 

Александар 

Павловић 

1/2 27. 11. 2017.  Куварство  

Ивана Томашевић 4/1 15. 12. 2017. Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

 

 

Организација рада школе 
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Рад стручних органа 

Наставничко веће,  којим је руководио директор школе, у првом полугодишту имало је 

4 седнице: 12. 9, 14. 11, 22. 11. И 31. 1. 2018. 

У другом полугодишту одржано је 5 седница: 19. 2, 30. 3, 21. 5, 5. 6. И 25. 6. 2018. 

Веће је обављало редовне активности верификације успеха и владања ученика. Донете 

су одлуке о дисциплинским поступцима и о реализацији екскурзија. Тачке  дневног 

реда и главни закључци налазе се у записницима са већа. 

Одељенска већа имала су у првом полугодишту два састанка: 14. 11. и 22. 11, а у 

другом 4 састанка: 30. 3, 18. 4, 22. 6. и 17. 8.  

Тачке дневног реда и закључцо налазе се у записницима одељенских старешина и у 

архиви школе. 

Стручна већа из области предмета за школску 2017/2018. су: 

 Стручно веће језика 

 Стручно веће физичке културе и веронауке 

 Стручно веће природних наука 

 Стручно веће друштвених наука 

 Стручно веће економске групе предмета 

 Стручно веће наставника куварства, услуживања, практичне наставе 

 

7.6.Рад органа управљања 
 

 

Извештај о раду Школског одбора за 2017/2018. годину  

У првом полугодишту школске 2017/2018. одржане су 4 седнице Школског одбора, 

14. 9, 20. 11. 2017., 11. 1. 2018. и 29. 1. 20108. У другом полугодишту  седнице су 

одржане: 8. 3. и 14. 6. 2018. 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

137 
 

На седници, одржаној 14. 9. усвојен је записник са претходне седнице, Весна Ђујић 

је разрешена дужности као члан испред локалне самоупеаве због именовања на 

место директора ТО Мионица, а на њено место је дошла Јасмина Павловић. 

Усвојени су следећи извештаји: Извештај о раду Средње школе ''Мионица'' за 

школску 2016/17, Извештај о раду директора, Извештај о остваривању Плана 

стручног усавршавања у школској 2016/17, Извештај о вредновању и 

самовредновању, Извештај о реализацији Развојног плана школе у школској 

2016/17. Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2017/18, донет је план 

стручног усавршавања за школску 2017/18, донет је Развојни план школе за период 

2017/18 – 2021/22, Школски програм 2017/18 – 2021/22. Школски одбор је донео 

једногласну одлуку да школа учествује на конкурсима ради обезбеђивања 

материјалних средстава за адаптацију и премање школског ресторана за који је 

урађен пројекат. ШО је донео једногласну одлуку да ученици школе врше доставу 

хране која се продаје преко школе. Приход од малопродајне делатности треба да се 

троши на бесплатну ужину за социјално угрожене ученике. ШО је једногласно 

усвојио измену плана јавних набавки. Усвојена су правила понашања ученика и 

родитеља школе. 

Наредна седница одржана је 20. 11.  Једногласно је усвојен предлог прерасподеле 

финансијских средстава због школског минибуса који троши више новца него што 

је то буџетом предвиђено. Друга тачка дневног реда је радно време школе. Због 

курсева страних језика, неоипходно је да школа ради и у поподневној смени. 

Школски одбор је једногласно усвојио ову одлуку. Такође је представљен програм 

заштите од насиља. 

На седници, одржаној 11. 1. 2018. усвојен је план уписа за наредну школску 

годину, усвојен је финансијски план школе за 2018, усвојен је план јавних набавки 

за 2018, донет је Анекс школског програма и Анекс Годишњег плана рада школе и 

усвојен је Извештај о полугодишњем раду деректора школе. 

На седници, одржаној 29. 1. 2018 Донет је Статут Средње школе ''Мионица'', 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, Пословник о 

раду Ученичког парламента Средње школе ''Мионица'', Пословник о раду Савета 

родитеља, Пословник о раду Школског одбора, Пословник о раду Наставничког 

већа,  Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика и Правилник о 

мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у 

школи. 

На седници, одржаној 8. 3. донета је Одлука о усвајању завршног рачуна школе за 

2017, усвојен је Предлог прерасподеле финансијских средстава школе за 2018, дата 
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је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Средње 

школе ''Мионица''. 

На седници, одржаној 14. 6, на дужност су ступили нови чланови – испред локалне 

самоуправе Жељко Максић и испред Савета родитеља Зорица Урошевић. Усвојен 

је ребаланс буџета, донета је одлука о годишњем одмору директора школе. 

 

Извештај о раду Савета родитеља 

 

У првом полугодишту школске 2017/2018. Одржане су две седнице Савета 

родитеља. Конституисан је Савет родитеља, изабран је један члан Савета родитеља 

као представник Школског одбора. Што се осигурања ученика тиче, родитељи су 

бирали између Дунав осигурања и Сава осигурања и изабрали су понуду Дунав 

осигурања. Савет је обавештен о припремљености школе за почетак наставе, 

упознат је са Извештајем о раду за протеклу школску годину и представљен је 

Годишњи план рада школе за текућу годину. Размотрене су релације за екскурзију 

и донета је одлука о ђачком динару. Ђачки динар износи 200 динара по ученику.  

Друга седница одржана је 12.12.2018. размотрене су следеће тачке дневног реда: 

успех и владање ученика на крају првог класификационог периода, сарадња са 

локалном средином, план уписа за школску 2018/2019, превенција насиља, посебни 

ризици и мере  заштите, као и реаговања у случају када се насиље деси. 

У другом полугодишту одржана је једна седница. На истој су размотрене следеће 

тачке:  успех и владање ученика на крају првог полугодишта, успостављање 

сарадње са другим школама и институцујама, здравствено васпитање, анализа 

систематских и стоматолошких прегледа, здравствено стање и развој ученика, 

обавештавање Савета родитеља о предстојећој екстерној евалуацији. 

 

 

 

Рад Ученичког парламента 

 

У току првог полугодишта Ученички парламент имао је седам састанака.  На 

почетку године изабрани су чланови парламента, по два ученика из сваког 
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одељења. Координатор је била библиотекар Ивана Костић, а каснније ју је 

заменила Ива Николић. Најбитније активности у првом полугодишту биле су: 

 Учешће у пројектима ''Млади су закон'' и ''Искорачи и ти'' 

 Постављање справе за згибове у школском дворишту 

 Радионица ''Здраво, моћно, воћно'' 

 Предлог за увођење музике у холу школе 

 Иницијатива за новчану помоћ Ивану и Јелени Ђурић 

 

 

Активности у другом полугодишту: 

 

 Израда полугодишњег извештаја рада Парламента 

 Предлог идеја за програм Дана школе 

 Предлози ученика за награде и похвале најбољим појединцима и 

одељењима 

 

Коришћење финансијских средстава 

Почетком 2017. године усвојен је Финансијски план школе ми План јавних набавки.  

Планом је предвиђено да локална самоуправа финансира потребе школе у износу од 

7.240.000 динара. Средства су трошена наменски и у складу са Планом јавних набавки. 

Буџет за 2018. годину  износи 7.890.000 динара.  

Школа је остварила приходе и од сопствених средстава кроз рад школске продавнице . 

приходи су наменски коришћени за обезбеђивање намирница за обављање практичне 

наставе и за остваривање личног дохотка за радника који је распоређен на припреме и 

продаје брзе хране.  

 

Сарадња са институцијама и организацијама 

 

Сарадња са локалним иснтитуцијама 

У школској 2017/2018. настављена је сарадња са следећим локалним институцијама: ТО 

''Мионица'', ОШ  Милан Ракић, Културно – образовни центар Мионица, предшколска 

установа ''Невен'', Дом здравља Мионица. 
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Са Туристичком организацијом школа има веома довру сарадњу у погледу заједничких 

планирања часова блок наставе за туристичке техничаре. Заједничким договором 

туристички водичи отганизовали су обилазак локалитета мионичког краја са циљем да се 

наши ученици упознају са туристичким потенцијалом краја. Ученици смера тиристички 

техничар активно су учествовали на штанду наше општине у току Сајма туризма.  

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

извођење практичне наставе из куварства. Наш професор куварства одржао је неколико 

радионица на тему здраве исхране у просторијама ОШ.  

Са Културним центром сарадња се одвијала кроз уређење локалног часописа ''Билтен''. 

Професорка енглеског је у редакцији часописа тако да су у овом листу објављиване све 

активности од значаја за нашу школу. 

Са предшколском установом ''Невен'' сарадња је реализована кроз извођење практичне 

наставе за ученике смера кувар. 

 

Сарадња са локалном самоуправом    

И у овој школској години настављена је добра сарадња школе и локалне самоуправе. 

Састанци са председником и порпредседником 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 додели објекат 

за обављање практичне наставе. На свим пријемима и коктелима који се одвијају у 

општини наши ученици заједно са својим професорима долазе у први план својим умећем 

сервирања и посуживања. Сарадња школе и локалне самоуправе огледа се кроз 

потписивање меморандума о сарадњи између школе и Центра за образовање и развој 

''Мионица''. 

 

Активности са Школском управом 

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

начелника значајни су за унапређење рада школе. Директор и рачуноводствена служба су 

благовремено достављали потребне податке и документацију Школској управи. На 

састанцима директора начелник управе је давао упутства, предлоге и информације: 

 О законитом раду школа 

 О попуњавању електронске платформе 

 О плану уписа ванредних ученика 
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 О упису редовних ученика 

 О увођењу електронског дневника 

 

Промоција рада школе 

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

промоције школе на терену. Све значајне активности у школи објављују се на фејсбук 

страници Srednja škola ''Mionica'' (https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica). 

Администратор странице је Катарина Бељић, професорка економске групе предмета. На 

страници се редовно објављују све информације и догађаји из живота школе. Све 

значајне информације о школи, као и активности наших ученика такође се објављују на 

званичном сајту школе (https://srednjaskolamionica.edu.rs/) .  Свој рад школа објављује и у 

листу Билтен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Извештаји одељенских старешина и тимова 

 

8.1.Одељенске старешине 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ2017/2018._ГОДИНУ 

https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
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Подносилац извештаја:Разредни старешина одељења I1__ 

 

Одговорно лице: Катарина Бељић  

 

 

 
 

 

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 

 

септембар 

 

 

 

Упознавање 

ученика са 
кућним редом, 

календаром 

рада, избор 
чланова ОЗ, 

правилником о 

васпитно 

дисциплинској 
одговорности 

ученика 

 

  

Ученици упућени у 
рад школе и њених 

органа тимова који 

функционишу 
,упознати са 

предметима и 

професорима и  
календаром  рада. 

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 

3 члана Ученичког 
парламента 

Одржани часови 

ос и оз. 
Ученици 

учествовали у 

уређењу своје 

учионице. 
27. септембра 

Светски дан 

туризма 
обележен у 

школи ( уређени 

панои) 

Разговор са 

ученицима на 

тему 

потешкоћа са 
којима се 

сусрећу у 

првим 
недељама 

школске 

године 

  

Идентификовани су 

проблеми на које 

ученици наилазе као 
нпр. проналажење 

литературе, школски 

превоз, кашњење на 
часове, уклапање у 

одељење. 

 

октобар 

 
Предавање на 

тему „Болести 

зависности“ 
 

  

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 

У склопу Дечје 
недеље ученици 

учествобали у 

трибини „ 
Безбедно 

коришћење 

интернета и 
Дечја недеља   

Организација 

спортских и забавних 
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активности друштвених 

мрежа“, 

предстваници 
ђачког 

парламента 

посетили и 
купали се у 

затвореном 

базену хотела 

„Врујци“, 
учествовали у 

радионици 

„Разгледница 
мога краја“. 

Обележен 

Светски дан 
животиња, 

ученици 

направили и 

украсили 
кућице за птице. 

 

новембар 

 

Анализа успеха 
на првом 

тромесечју 

  
Подаци о успеху 

ученика. 

Одељење броји 

26 ученика – 9 
дечака и 17 

девојчица. 

Одељење 1-1 

уписало је 30 
ученика, 6 

ученика се 

исписало а 2 
накнадно 

уписало. 

Ситуација на 

тромесечју у 
погледу успеха 

јако лоша , јер 4 

ученика има 
позитиван 

успех, 1 

ученица је 
неоцењена а 21 

ученик има 

недовољан 

успех ( највећи 
број јединица је 

6 и три ученика 

има по шест 
јединица). 

Укор ос има 

један ученик 

Дисциплина   

Евиденција о 
дисциплини и 

евентуално изреченим 

васпитно-
дисциплинским 

мерама. 
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због учесталих 

напомена.   

 

децембар Како бити 

успешан? 
  

Разговор са 
ученицима о томе шта 

би хтели да постигну 

у животу 

26.12. обележен 
Светски дан 

борбе против 

сиде 

предавањем од 
стране 

представника 

Црвеног Крста. 
Ученици 

посетили Сајам 

науке 
16.децембра. 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

  

ХИВ, како се 

преноси,како се 
заштити, опасности 

које свака болест носи 

јануар 

Одговорност   

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 
одговорно 

Ученици 

учествовали у 

прослави 
школске славе 

Св.Саве 27. 

Јануара. У 
школи се IV пут 

за редом 

одржава 

Светосавски 
наградни 

конкурс, на 

коме су ученице 
Бојана Прокић и 

Ана 

Милинковић 

освојиле 2. И 3. 
Место у области 

литерарног 

стваралаштва. 
 

Успех ученика 

на крају првог 
полугодишта – 

2 ученика са 

одличним 

успехом, 2 
ученика са врло 

добрим 

успехом, 20 
ученика са врло 

добрим 

успехом, 1 
ученица са 

довољним 

успехом, 1 

Прослава 

Светог Саве 
  

Обележавање школске 

славе у просторијама 

школе 

 

Анализа успеха 

и владања  на 
крају првог 

полугодишта 
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ученик ученик 

са једном 

недовољном 
оценом. 

фебруар 

Мотивација    

Разговор са 

ученицима и 

подстицање ученика 
за постизање бољих 

резултата. 

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 

Слодобно 
време  

  
Како проводимо 
слободно време? 

 

април 

 

Екскурзија  
ученика 

  

Реализација 

екскурзије у 
Будимпешту 

Пролећни 

распуст 

 
 

 

  

Разговор о томе како 

су ученици провели 
пролећни распуст 

 

мај 
Како до бољих 

оцена? 
  

Разговор о томе како 

да ученици поправе  
оцене  

Одрживи 

развој  
  

Да ли су ученици 

свесни значаја 
природе и да ли је 

чувају за будуће 

нараштаје?(корелација 

са биологијом) 

 

јун 

Анализа успеха 
и владања на 

крају школске 

године 

  

Позитиван успех 

остварило је свих 26 

ученика;  Ученица 
Бојана Прокић 

остварила је одличан 

успех са свим 

петицама, док 
ученица Ана 

Милинковић бележи 

одличан успех са 3 
четворке. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2017/2018._ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Разредни старешина одељења  1/2 

 

 

Одговорно лице:Александар Павловић  

 

 

 

 

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 I2  

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

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 I2 

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 

Организациј

а дечија 

недеља 

Организација 

дечија недеља 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Организација 

спортских и забавних 

активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

Анализа 

успеха на 

првом 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Позитиван успех 

остварило је 4 ученика, 

а негативан 
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првом 

тромесечју 

тромесечју 16,неоцењени 2 

Дисциплина Дисциплина 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

децембар 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Разговор са ученицима 

о томе шта би хтели да 

постигну у животу 

Обележавањ

е светског 

дана ХИВ - а 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Ученици су упознати са 

ризицима ове болести 

Јануар 

 

 

 

 

Јануар  

 

 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишт

а 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Број ученика са 

позитивним успехом је 

9, а са негативним их је 

13 

Прослава 

Светог Саве 

 

Прослава 

Светог Саве 

 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Обележавање школске 

славе у просторијама 

школе 

Јануар  

 

Анализа 

успеха на 

крају 1. 

полугодишт

а 

Анализа 

успеха на 

крају 1. 

полугодишта 

 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

 

Број ученика са 

позитивним успехом је 

9, а са негативним их је 

13.Одличан нема , Вр. 

Добро 3, добро 6  Шест 

ученика имају четворку 

из владања(Јана Атић, 

Штулић Лазар, Немања 

Петровић, Марко 

Станковић, Тања 

Новаковић, 

Милинковић 

Александра ) , један  

ученик тројку 

(Милановић Филип) 

 

Фебруар  

 

Агресивно 

понашање 

Агресивно 

понашање 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Указивање на могуће 

последице насилног 

понашања 

Фебруар  Разговор о 

изостајању 

са наставе - 

узроци и 

Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

узроци и 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Утврђивање броја 

изостанака, реаговање у 

погледу великог броја 

неоправданих 
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предлог 

мера 

предлог мера 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 I2 

Предлагање књига за 

читање, музике, ТВ 

емисија које би могли 

да прате, разговор о 

раном ступању у 

брачне односе 

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  

Анализа 

успеха на 

крају трећег 

тромесечја 

Анализа 

успеха на 

крају трећег 

тромесечја 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

 

 

Позитиван успех 

остварило је 12 

ученика, а негативанан 

10, неоцењених нема. 

Са једном недовољном 

оценом 7 ученика, са 2 

два ученика, са 4 

недовољне један 

ученика( Милановић 

Филип) . Укор 

одељенског старешине 

5 ученика, укор 

одељенског већа 2 

ученика.  

 

Април  Пролећни 

распуст 

 

Пролећни 

распуст 

 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Разговор о томе како су 

ученици провели 

пролећни распуст 

Април  Друштвено - 

корисни рад 

- уређење 

зелених 

Друштвено - 

корисни рад - 

уређење 

зелених 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Буђење еколошке 

свести; Разговор о 

значају очувања 

окружења и природе; 
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површина површина Сређивање ђачког 

кутка у школском 

дворишту 

Мај  Анализа 

успеха, 

дисциплине 

и изостанака  

Анализа 

успеха, 

дисциплине и 

изостанака 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

С обзиром да се ближи 

крај школске године, 

ученици су упознати са 

ситуацијом и 

предлозима како неке 

оцене поправити 

Јун  Разговор о 

изостајању 

са наставе - 

узроци и 

предлог 

мера 

Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

узроци и 

предлог мера 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Утврђивање броја 

изостанака, реаговање у 

погледу великог броја 

неоправданих 

изостанака или честог 

недоласка у школу 

Јун Разговор и 

припреме 

око 

обављања 

феријалне 

праксе 

током 

летњег 

распуста и „ 

Мишићевих 

дана „  

Разговор и 

припреме око 

обављања 

феријалне 

праксе током 

летњег 

распуста и „ 

Мишићевих 

дана „ 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Утврђивање спискова 

са тачним датумима и 

местом одржавања и 

обављања феријалне 

праксе.  

Јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

2017/2018. 

године 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају школске 

2017/2018. 

године 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ2017/2018.ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Oдељeнски старешина 2/1  

 

Одговорно лице:Марија Милиновић  (председник, координатор,руководилац..) 

 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планиран

и, а 

урађени су 

током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељ

и успешности 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешност

и од стране 

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализован

и садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

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 
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новембар 
 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

  

Позитиван успех 

остварило је 17 

ученика, а 

негативан 2 , 

Неоцењених 2 

ученика 
 

Дисциплина   

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера 

 

децембар Како бити 

успешан? 
  

Разговор са 

ученицима о томе 

шта би хтели да 

постигну у животу 
 

Обележавањ

е светског 

дана ХИВ - 

а 

  

Ученици су 

упознати са 

ризицима ове 

болести 

јануар 

Одговорнос

т 
  

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 

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 

    Изрицање  
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април Дисциплина васпитно - 

дисциплинских 

мера 

Пролећни 

распуст, 

Припреме за 

екскурзију ( 

Будимпешта

, Мађараска 

3-5 априла) 

 

 

 

  

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 

Дан школе  
  

Да ли смо хумани и 

како то 

показујемо? 

Припреме за дан 

школе 

 

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 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ____2017/2018.__ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенски старешина 2/2 

 

Одговорно лице:Небојша Пешовић  

 

 

Садржај рада 
Реализовани 

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 

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 11 а 

са негативним 8 

ученика.Два 

ученика имају 

четворку (Бабић 

Александар и 

Урош 

Урошевић). 

 

Разно 

 

Активност је 

реализована 

Небојша 

Пешовић 

Ученици су 

упознати са 

програмом 

заштите од 

насиља 

злостављањама 

и занемаривања 

и за реализацију 

екскурзије. 
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јануар 
Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 12, а 

са негативним 

их је 6. Два 

ученика имају 

четворку из 

(Бабић 

Александар и 

Урош 

Урошевић).  

 

 

 

 

 

Април 
Анализа успеха и 

владања ученика на 

Трецем 

тромесечију 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на Трецем 

тромесечију 

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 14, а 

са негативним 

их је 4. Четири 

ученика имају 

четворку из 

владања .  
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Август 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају  школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају  школске 

године  

Небојша 

Пешовић 

Број ученика са 

позитивним 

успехом је 18, 

.Два ученика 

имају четворку 

из владања 

(Бабић Предраг 

и Урош 

Урошевић). а 

тројку (Лазар 

Ђукић) 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

ГОДИНУ 

Подносилац извештаја:  Разредни старешина одељења  III 1  

 

Одговорно лице:  Слађана Јевремовић 

. 

Време  

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар - Распоред часова, 

календар, распоред 

тестова и 

писмених задатака; 

- Утврђивање 

правила 

понашања; 

Ученици упознати 

са распоредом 

часова, годишњим 

календаром, блок 

наставом, као и 

распоредом 

писмених задатака и 

контролних вежби; 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Све 

активности 

предвиђене за 

овај месец 

успешно су 

реализоване, 

утврђена 

добра сарадња 

ученика са 
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- Припреме за 

екскурзију; 

- Анкета о 

безбедности; 

Утврђена правила 

понашања како на 

часовима, у самој 

школи тако и ван 

ње; 

Извршене прве 

припреме за 

екскурзију – 

размотрене 

понуђене релације, 

трајање и цене исте; 

обављен  разговор о 

могућем  броју 

заинтересованих 

ученика; 

Ученици су 

упознати са 

Програмом заштите 

ученика од насиља и 

злостављања – 

предочене су им 

опасности и могуће 

последице како 

вршњачког, тако и 

других облика 

злостављања; 

разредним 

старешином. 

Октобар - Ваннаставне 

активности, Ђачки 

парламент; 

- Тема по избору 

ученика; 

- Проблеми са 

којима се 

сусрећемо; 

- Како решити 

конфликт; 

Изабран председник, 

секретар, благајник 

и два члана 

представника 

Ђачког парламента 

и изложене њихове 

дужности; 

Обављен разговор са 

ученицима о 

њиховом 

укључивању у 

ваннаставне 

активности и 

указано им је на 

значај тимског рада 

и солидарности; 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Успешно 

реализоване 

активности, 

што показује 

и број 

ученичког 

ангажовања и 

њиховог рада 

у 

ваннаставним 

активностима; 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

157 
 

Продискутовано о 

проблемима са 

којима се ученици 

сусрећу и како их 

решити; рађено је на 

развијању 

позитивног односа 

према раду, осећању 

дужности, 

одговорности и 

дружењу; 

Новембар - Однос професор 

– ученик; 

- Вишеструке 

интелигенције; 

моја доминантна 

интелигенција и 

стил учења; 

- Успех на крају 1. 

тромесечја; 

- Мере за 

побољшање 

успеха; 

Реализован разговор 

са ученицима о томе 

колико је важно 

поштовање 

старијих; 

Реализован разговор 

о важности спознаје 

себе, својих 

способности и 

препознати 

доминантну 

инелигенцију, 

неговати исту и 

пронаћи прави и 

адекватан стил 

учења; 

Анализиран успех, 

владање, изнете 

мере за побољшање 

успеха; 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Успешно 

реализоване 

све 

предвиђене 

активности; 

као мера 

побољшања 

успеха заједно 

са ученицима 

урађен у 

учионици 

мотивациони 

пано; 

Децембар - Слушање у 

облацима 

(радионица); 

- AIDS – шта у 

ствари знам о 

томе; 

- Час посвећен 

Светском дану 

људских права ; 

Скренута пажња 

ученицима на све 

нежељене последице 

и опасности болести 

зависности и шта у 

ствари знају о томе; 

У виду радионице са 

ученицима обележен 

Међународни дан 

људских права и 

продискутовано о 

Разредни 

старешина и 

ученици 

 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

158 
 

томе како успешно 

избећи исте (заједно 

са ученицима 

навођени и 

примери); 

Реализован разговор 

о вршњачкој 

медијацији, вештини 

активног слушања и 

њеног значаја; 

продискутовано о 

појму сукоба, као и 

вештинама 

посредовања у 

сукобимаи 

заинтересованости 

да се проблем реши; 

Јануар - Недеља лепих 

порука; 

- Крај 1. 

полугодишта; 

- Ученичко 

предузетништво 

(радионица);  

У оквиру одељенске 

заједнице ученици 

размењивали лепе 

поруке и на тај 

начин још више 

упознавали једни 

друге – показана 

важност 

пријатељства; 

Реализован разговор 

са ученицима у 

оквиру радионице о 

осмишљавању 

ђачких бизнис 

пројеката, прављењу 

бизнис планова као 

техникама и начину 

размишљања и виду 

образовања младих; 

истакнута његова 

важност за 

будућност; 

Утврђена анализа 

успеха и владања 

ученика на крају 1. 

полугодишта(детаљ

Разредни 

старешина и 

ученици 

Као 

показатељ 

успешног 

рада са 

ученицима 

показује и 

пројекат 

Искорачи и 

ти, који су 

реализовали 

представници 

Ђачког 

парламента; 

затим пано у 

учионици са 

мудрим 

животним 

порукама, 

међусобном 

односу 

ученика и 

њиховом 

односу према 

раду, 

одговорности, 

саосећању; 
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није у записнику са 

седнице ОВ); 

Фебруар - Сексуално 

преносиве болести 

(радионица); 

- Свет без насиља 

(радионица); 

- Акција 

улепшавања и 

уређења школског 

простора; 

- Договор о 

организовању 

екскурзије; 

- Реализован 

разговор са 

ученицима у оквиру 

радионице где им је 

скренута пажња на 

очување сопственог 

здравља, превенције 

и како да се заштите 

да не би дошло до 

сексуално 

преносивих болести. 

- У оквиру 

радионице обрађена 

је и тема – свет без 

насиља; ученици су 

наводили и 

адекватне примере 

за то. 

- Током месеца 

успешно је 

реализована акција 

уређења школског 

простора, 

првенствено 

учионице; урађен је 

мотивациони пано 

са врло реалним и 

мудрим изрекама, 

затим преуређени су 

и панои на зиду, 

рађени из 

различитих 

предмета. 

- Извршени су 

договори о 

организовању 

предстојеће 

екскурзије. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Доказ 

успешности 

обављених 

активности је 

и сама 

сређена 

учионица, као 

и истакнути 

панои. 

Март - Зелени свет 

(радионица); 

- Реализована је 

активност у оквиру 

радионице како 

Разредни 

старешина и 

ученици 
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- Моја препорука – 

филм, музика, 

концерти, књиге, 

часописи; 

- Слободно време 

(како га 

проводимо); 

- Тема по избору 

ученика; када бих 

ја био одељенски 

старешина 

сачувати своју 

околину, изнете 

мере заштите од 

загађења и колико 

нам свима значи 

зелена површина у 

нашем окружењу, па 

и шире. 

- Продискутовано о 

слободном времену 

и како га ученици 

користе; затим су 

ученици предлагали 

својим другарима 

коју књигу да 

прочитају, часопис, 

који филм да 

погледају и на чији 

концерт би било 

добро отићи; радило 

се на томе да 

култура и начин на 

који испунимо своје 

слободно време 

много значе. 

- Једна од тема по 

избору ученика била 

је и та – Када бих ја 

био одељенски 

старешина; ученици 

су износили своје 

мишљење, ставове и 

могло би се рећи да 

је и ова активност 

врло успешно 

реализована. 

Април - Спортски дан; 

- Треће тромесечје 

–анализа успеха; 

- Како да негујемо 

моралне 

вредности; 

- Успешно 

реализован спортски 

дан – ученици 

учествовали на 

Кросу РТС-а. 

- Извршена анализа 

успеха за 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Детаљна 

анализа 

успеха и 

владања 

ученика 

налази се у 

дневнику 

одељења и 
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3.тромесечје, 

утврђен број 

оправданих и 

неоправданих 

изостанака, као и 

владање ученика. 

- Продискутовано о 

томе које су то 

моралне вредности, 

да ли их поштујемо, 

а изнад свега и 

поседујемо, затим 

изнети су и начини 

како да исте 

негујемо. 

записнику са 

ОВ. 

О успешности 

кроса говоре 

и резултати, 

као и дипломе 

са истог. 

Мај - Догодило се на 

данашњи дан; 

- Предрасуде и 

како их савладати; 

- Исти, а другачији 

(Светски дан за 

културну 

разноликост); 

- У оквиру ПП 

презентације 

ученици су 

приказивали 

занимљиве 

појединости, 

догађаје из света 

спорта, културе, 

музике, филма...који 

су се догодили на 

данашњи дан. 

- Поразговарано са 

ученицима о томе 

шта су предрасуде, 

да ли их имају и 

како исте савладати. 

- Реализован 

разговор поводом 

светског дана за 

културну 

разноликост, где је 

притом мото био – 

Исти, а другачији. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Све 

предвиђене 

активности 

успешно 

реализоване. 

Јун - Испричаћу вам 

нешто лепо; 

- А за следећу 

годину.... 

- Ученици су у виду 

усменог излагања 

испричали по једну 

лепу и поучну причу 

из живота. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Детаљна 

анализа 

успеха 

ученика за 

ову школску 
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(сугестије, 

предлози); 

- Крај школске 

године (анализа 

успеха); 

- Утврђене су 

сугестије, изнети 

предлози за следећу 

годину од стране 

ученика и разредног 

старешине. 

- За крај школске 

године извршена је 

анализа успеха, 

владање и број 

оправданих/неоправ

даних изостанака. 

годину налази 

се у дневнику 

предвиђеном 

за то, односно 

записнику са 

ОВ. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2017/2018._ГОДИНУ 

 

 

Подносилац извештаја: Разредни старешина одељења 3/2 

Одговорно лице:Ђорђе Софронић  

Садржај рада 
 

 

Реализоване 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализациј

е 

 

Планиране 

активности 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководства 

и подела 

задужења 

 

Избор 

руководства 

и подела 

задужења 

 

Ђорђе 

Софронић 

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 2 

члана ученичког 

парламента 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

163 
 

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 

Организација 

дечија 

недеља 

Организација 

дечија 

недеља 

Ученици су успешно 

учествовали у спортским 

активностима(фудбал,одбој

ка,пливању) 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

Здрави 

стилови 

живота. 

Здрави 

стилови 

живота. 

 

Ученици су развили свест о 

здравим стиловима 

живота(физичка 

активност,исхрана...). 

 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Ђорђе 

Софронић 

Сви ученици су постигли 

незадовољавајући. 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

Шта ме 

брине а шта 

Шта ме 

брине а шта 

Ученици су у потпуности 

схватили 

задатак.Радионица је 
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радује? радује? успешно реализована. 

 

децембар 

Тема за чоз. 

Како бити 

толерантан? 

Тема за чоз. 

Како бити 

толерантан? 

Ђорђе 

Софронић 

Ученици су у већој мери 

развили свест о томе како 

бити толерантан. 

Алкохол 

узроци и 

последице. 

Алкохол 

узроци и 

последице. 

Ученици су упознати са 

узроцима и последицама 

ове болести 

Мере за 

побољшање 

успеха 

Мере за 

побољшање 

успеха 

Ученици су у потпуности 

развили свест о томе како 

да постигну бољи успех 

Програм 

заштите од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

Програм 

заштите од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

Ученици су у потпуности 

разумели  програм,знају 

коме да се обрате . 

 

 

 

 

 

јануар 

 

 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

 

 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

 

 

 

 

Ђорђе 

Софронић 

 

 

Број ученика са позитивним 

успехом је 6, а са 

негативним их је 9 

Смернице 

око прославе 

Светог Саве 

Смернице 

око прославе 

Светог Саве 

Обележавање школске 

славе у просторијама школе 

Смернице 

око 

реализације 

екскурзије 

Смернице 

око 

реализације 

екскурзије 

Ученици су упознати око 

појединости везаних за 

реализацију екскурзије. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2017/2018._ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Разредни старешина одељења 4/1 

 

Одговорно лице:Ивана Живковић_ 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планиран

и, а 

урађени су 

током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељ

и успешности 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешност

и од стране 

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализован

и садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководства 

и подела 

задужења 

 

  

Изабрани 

председник, 

секретар, благајник 

и 2 члана 

Ученичког 

парламента  

Помоћ 

ученицима у 

уређењу 

учионичког 

простора 

  

Развијање и 

подстицање 

индивидуалне и 

групне 

креативности 

 

октобар 

Дисциплина 

 
  

Ученици су 

упознати са 

Правилником о 

васпитно - 

дисциплинској 

одговорности 

ученика средње 

школе 

 

Упознавање 

ученика са 
  

Разговор са 

ученицима о 
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програмом 

заштите 

ученика од 

насиља и 

злостављањ

а 

процесу настајања 

и могућности 

решавања 

конфликата 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

  

Позитиван успех 

остварило је 7 

ученика, 5 ученика 

је остварило 

недовољан успех.  

Дисциплина   

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 

Светог Саве 
  

Обележавање 

школске славе у 

просторијама 

школе 

 
Анализа 

успеха на 

полугодишт

у 

  

Позитиван успех 

остварило је 8 

ученика, а 

негативан 4 

ученика. 

 

фебруар 
Када и како 

учимо? 
  

Разговор са 

ученицима о томе 

на који нчин и у 
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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 

 

Дисциплина 

 

 

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера. 

 

 

април 

Учимо ли за 

оцену или 

знање 

 

  
Разговор са 

ученицима 

 Пролећни 

распуст 

 

 

 

  

Разговор о томе 

како су ученици 

провели пролећни 

распуст 

 
Анализа 

успеха на 

трећем 

тромесечју 

  

Позитиван успех 

остварило је 5 

ученика, а 

негативан 7  

ученика. 

 

 

Дисциплина   

Изрицање 

васпитно – 

досциплинских 

мера. 

 

 

мај 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

  

Позитиван успех 

остварило је свих 

12 ученика 
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године 

Шта ћемо 

уписати - 

разговор 

  

Разговор о томе 

шта ће ученици 

уписати. 

 

 

8.2.Тимови 

 

1. ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ   2017/ 2018. ГОДИНЕ  

Координатор: Катарина Бељић, професор економске групе предмета 

Чланови: Валентина Вукојичић – стефанович, педагог; Катарина Чарапић, директор; 

Марија Милиновић, професор економске групе предмета; Дејан Ђурић, професор 

информатике; 

Школске 2017/2018. године Развојни план школе усвојен је на период од 2017. до 2021. 

год. Развојни циљеви усмерени су на подизање квалитета наставног процеса кроз активне 

методе наставе, различите врсте мотивације и набавку савремених наставних средстава, 

као и адаптацију постојећих објеката. Измене Закона о основама система образовања 

условиле су допуне развојних циљева, тако да је школске 2017/2018. Год. усвојен Анекс 

Развојном плану школе који се односи на све области квалитета. 

 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ бр. 1:  

Усклађивање Школског 

програма са изменама у 

наставним плановима и 

програмима 

Критеријум успеха: 

Школски програм садржи све елементе 

прописане Законом 

Задаци  Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр.1: 
Ускладити 

Школски 

програм са 

Законом, као и 

изменама у 

наставним 

Школски 

програм 

садржи све 

елементе 

прописане 

Законом и 

сачињен је на 

Ажуриран Школски 

програм који садржи 

елементе у складу са 

изменама у 

прописима и 

законима 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 
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плановима и 

програмима 

 

основу 

наставног 

плана и 

програма 

Развојни циљ 2: Усклађивање 

Годишњег плана рада школе са 

изменама прописа 

Критеријум успеха:  

Годишњи план рада школе садржи све потребне 

елементе на законској основи 

Задаци  

 

 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

 

Активности за 

задатке  

 

Реализована 

активност 

 

 

Остварен 

задатак 

 

 

Задатак бр. 1: 

Ускладити 

Годишњи план 

рада школе са 

Школским 

програмом и 

изменама 

прописа 

Годишњи план 

рада школе 

садржи све 

потребне 

елементе и 

усклађен је са 

Школским 

програмом 

Ажуриран Годишњи 

план рада школе у 

складу са изменама 

прописа  

 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

Задатак бр. 2: 

Уградити 

акциони план 

Школског 

развојног плана 

за текућу 

школску годину у 

Годишњи план 

рада школе 

 

 

Рразвојни план 

школе обухвата 

период од 

четири године 

 

Аакциони план 

ШРП – а за 

наступајућу 

школску 2017/ 

2018. годину је 

саставни део 

Годишњег 

плана рада 

школе 

 

Урађен  Школски 

развојни план, који 

садржи акционе 

планове по годинама 

 

 

Урађен Годишњи 

план рада школе у 

који се уноси 

акциони план ШРП - 

а 

Активност 

реализована 

 

 

 

 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

 

 

 

 

Задатак 

остварен 

Задатак бр. 3: 

Садржински и 

временски 

ускладити 

наставне планове 

рада као подлоге 

за примену 

интегративне 

наставе 

 

Планови рада 

наставника су 

садржински и 

временски 

усклађени 

 

 

 

 

Постоји план 

Организовани 

састанци чланова 

стручних  већа пре 

израде планова на 

почетку школске 

године на којима је 

извршено 

усклађивање планова 

рада у оквиру 

Активност 

реализована  

Задатак 

остварен  
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рада одржавања 

угледних и 

огледних 

часова и 

тематских дана 

 

Полугодишњи 

извештаји о 

раду Стручних 

већа 

 

 

 

 

 

 

Полугодишњи 

извештај о раду 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

стручних већа 

Сачињен план 

одржавања угледних 

и огледних часова и 

тематских дана 

(корелација 

наставних предмета) 

 

Извршена анализа  и 

евалуација 

реализованих 

активности на нивоу 

стручних већа на 

крају првог и другог 

полугодишта 

 

 

Извршена анализа и 

евалуација 

реализованих 

активности на нивоу 

Тима за стручно 

усавршавање на крају 

првог и другог  

полугодишта 

Задатак бр. 4. 

Прилагодити 

план рада 

специфичностима 

одељења 

 

ИОП- 1 и ИОП 

- 2 за све 

ученике којима 

је потребна 

додатна 

образовна 

подршка чине 

анекс 

школском 

програму 

 

Сачињени ИОП – 1 за 

две ученице другог и 

трећег разреда 

Сачињени ИОП – 2 за  

једног ученика првог 

и једну ученицу 

другог разреда 

Извршена анализа 

реализације ИОП – а 

Дати предлози за 

реализацију ИОП - а 

у другом 

полугодишту 

Активности 

реализоване  

Задатак 

остварен  

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 1:  

Унапређење наставе  

Критеријум успеха: 

Наставници унапредили своје компетенције, 

користе савремена наставна средства, примењују 
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различите облике рада са ученицима и  типове 

наставе 

 

Задаци  Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак 

бр.1: 
Унапредити 

наставничк

е  

компетенци

је 

 

 

 

 

 

 

/ Организовати и 

реализовати стручне 

семинаре: 

1. ''Квалитетна 

настава I – 

Социјални 

аспекти 

успешног 

поучавања и 

учења'' 

компетенција 

К2,  

каталошки број 397 

2. ''Организациј

а и 

реализација 

интегративне 

наставе у 

амбијентални

м 

учионицама'' 

компетенција 

К2, 

каталошки 

број 419 

 

Реализован 

семинар „ 

''Организација 

и реализација 

интегративне 

наставе у 

амбијенталним 

учионицама'' 

компетенција 

К2, каталошки 

број 419 

Поред овог, 

реализован је 

и семинар за 

наставнике 

општеобразов

них предмета. 

Задатак 

већим делом 

остварен. 

Задатак бр. 

2: 

Побољшати 

квалитет 

наставе 

коришћење

м 

савремених 

наставних 

средстава, 

применом 

савремених 

метода и 

облика рада 

и типова 

Реализовано и 

анализирано 60% 

часова применом 

савремних 

наставних метода и 

облика рада 

 

Извршени избор и 

набавка савремених 

наставних средстава 

Реализован план 

посета часова од 

стране директора и 

педагога 

Извршена анализа 

посећених часова 

Редефинисан план 

коришћења 

наставних средстава, 

опреме и ресурса 

Активности 

реализоване у 

првом и 

другом 

полугодишту 

Задатак 

остварен  
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наставе 

(интегратив

на настава) 

 

локалне средине 

 

Задатак бр. 

3: 

Пратити 

напредовањ

е и развој 

ученика/ 

Пратити 

напредовањ

е и развој 

ученика са 

којима се 

реализује 

ИОП 

 

Сви наставници 

користе обрасце за 

праћење 

напредовања 

ученика 

Сви наставници 

користе обрасце за 

праћење 

напредовања 

ученика са којима се 

реализује ИОП 

 

Извршене припреме 

за израду   

портфолиа за 

ученике I  и  II  

разреда 

 

Извршене припреме 

за израду портфолиа 

ученика са којима се 

реализује ИОП 

(извештаји о 

напредовању и 

постигнућима  

ученика са којима се 

реализују ИОП – 1 и 

ИОП – 2 ) 

 

 

Активности 

реализоване  

 

Задатак 

остварен  

Развојни циљ бр. 2:  

Подстицање усвајања 

систематичних и 

функционалних  знања и 

вештина ученика 

 

 

Критеријум успеха: 

80 % ученика успешно у самосталној реализацији 

активности - практичној примени стечених 

теоријски знања   

Задаци 

 
Критерјум успеха 

за задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварени 

задатак 

Задатак бр. 

1: 

Применити 

корелацију 

наставних 

предмета 

Више од половине 

наставника активно 

примењује 

корелацију чиме је 

потврђено 

да су ученичка 

знања 

систематичнија,трај

нија и практично 

Извршено 

повезивање садржаја 

сродних наставних 

предмета израдом 

оперативних 

планова рада 

 

 

 

Активности 

реализоване у 

првом и 

другом 

полугодишту 

 

Реализован 

угледни час у 

сарадњи 

 Задатак 

остварен 

за период 

првог и 

другог 

полугодиш

та 
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примењива наставника 

Агенцијског 

пословања и 

енглеског 

језика на тему 

”Пријем госта 

на хотелској 

рецепцији“ 

Реализовани 

заједнички 

часови из 

Куварства и 

Услуживања –

практична 

примена 

знања. 

Задатак бр. 

2: 

Повећати 

ефикасност 

праћења 

напредовањ

а и развоја 

ученика 

увођењем 

портфолиа 

Формирана база 

података о 

ученицима као 

припрема за израду 

портфолиа 

Предметни 

наставнци користе 

обрасце за праћење 

напредовања и 

развоја ученика као 

припрему за израду 

портфолиа 

 

Активности 

реализоване у 

првом 

полугодишту и 

планиран 

наставак 

реализације у 

другом 

полугодишту 

 Задатак 

остварен 

за период 

првог 

полугодиш

та 

 

Задатак бр. 

3: 

Стварати 

подстицајн

у 

атмосферу 

за рад у 

циљу 

подизања 

мотивације 

ученика 

Све одељењске 

старешине и 60% 

предметних 

наставника 

адекватним 

примерима из 

реалног живота 

подстичу  ученике 

на подизање нивоа 

емпатије и 

аспирације 

 

Сачињени планови 

рада ОС и планови 

рада ОЗ 

 

Континуирано 

одржаване 

радионице на 

часовима 

одељењског 

старешине и на 

часовима одељењске 

заједнице (развој 

социјалних и 

комуникацијских 

вештина, 

професионална 

оријентација ) 

 

Активности 

реализоване у 

оквиру часова 

ос и оз 

Задатак 

остварен  
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3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ бр. 1: 

Континуирано побољшање 

успешности ученика 

Критеријум успеха: 

Ученици постижу боље резултате на завршном 

испиту у односу на претходну годину 

Задаци  Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварени 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Унапредити  

наставничке 

компетенције у 

приоритетним 

областима 

стручног  

усавршавања 

80% 

наставника 

похађало 

семинар 

 

Добијени 

сертификати о 

похађању 

семинара 

Организован и 

реализован  

стручни 

семинар: 

 ''Усавршавање 

компетенција 

наставника за 

савремено 

праћење и 

вредновање 

постигнућа 

ученика'', 

компетенција 

К2, каталошки 

број 463 

 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

Задатак бр. 2: 

Организовати и 

прилагодити 

образовно-

васпитни рад у 

школи ради 

побољшања 

успеха ученика 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици из 

осетљивих 

група 

укључени су  у 

Анализирати 

резултате на 

завршном 

испиту 

Израдити план 

унапређења 

образовно-

васпитног рада 

на основу 

анализе 

резултата на 

завршном 

испиту 

 

Континуирано 

подстицани 

ученици из 

Активност 

релализована  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 

реализована- 

ученици 

припадници 

ромске 

популације 

укључени у 

ТАРИ пројекат-

усмерен на 

Задатак 

остварен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак 

остварен 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

175 
 

бројне 

активности 

школе 

 

У школи се 

реализују ИОП 

– 1 и ИОП – 2 

за ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна  

осетљивих 

група на учење 

и саморазвој 

 

Реализацијом 

ИОП – 1 и ИОП 

– 2 обезбеђена 

додатна 

образовна 

подршка 

ученицима  

инеграцију Рома. 

Обезбеђена 

бесплатна ужина 

за ученике из 

осетљивих група 

и социјално 

угрожене. 

Задатак бр. 3: 

Унапредити 

обим 

ученичких 

знања и њихове 

практичне 

примењивости 

 

 

/ Сачињени  

наставни 

планови 

засновани на 

практичној 

примени знања 

у корелацији 

више наставних 

предмета 

Сачињен  план 

учешћа ученика 

на 

такмичењима  

 

Ученици 

учествовали на 

такмичењу из 

Куварства и 

Игњат 

Дамњановић  

освојио 

запажено 

5.место. 

На такмичењу 

Универзитета 

Сингидунум 

ученици смера 

туристички 

техничар 

освојили су 3. 

место. 

Задатак 

делимично 

остварен, 

активности се 

настављају у 

предстојећем 

периоду. 

Развојнициљ 2: 

Повећање броја уписаних 

ученика у школу ( смањење 

осипања броја ученика ) 

Критеријумуспеха: Већи број уписаних ученика у 

школу ( број ученика који су напустили школу је 

мањи у односу на претходну годину ) 

Задатак бр. 1: 

Активно 

промовисати 

резултате рада 

школе ради 

повећања броја 

ученика и 

јачања осећаја 

припадности 

школи 

 

Ученици и 

наставници 

учествују  у 

акцијама у 

сарадњи са 

локалном 

самоуправом 

Обогаћивани и 

ажурирани  web 

Унапређен 

систем 

промовисања 

свих резултата 

ученика 

учешћем 

наставника и 

ученика у 

промоцији рада 

и резултата на 

нивоу школе 

 

 

Активности  се 

реализују  у 

континуитету. 

Школа редовно 

ажурира свој сајт 

и фејсбук 

профил. 

Покренута акција 

за ученике смера 

кувар/конобар“Из 

кухиње средње 

 

 

 

 

Задатак се 

континуирано 

остварује  
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сајт и  facebook 

страница школе 

 

 

 

Обезбеђена 

савремена 

маркетиншка 

подршка 

школе“  и на 

недељном нивоу 

се промовишу 

резултати њихове 

практичне 

наставе. 

Покренута 

активност за 

ученике смера 

туристички 

техничар „ 

Занимљивости из 

туристичког 

света“ путем које 

ученици износе 

занимљивости из 

своје струке. 

Одржан четврти 

по реду 

Светосавски 

наградни конкурс 

у области 

ликовног и 

литерарног 

стваралаштва. 

Тим за промоцију 

школе одржао 2 

круга промоција 

са ученицима 

основних школа 

завршне година у 

Мионици, Горњој 

и Доњој 

Топлици, 

Рајковићу, 

Брежђу, 

Лајковцу, 

Дивцима, Љигу и 

Попучкама. У 

оквиру ОШ 

„Милан Ракић“ у 

Мионици одржан 

и родитељски 

састанак са 

родитељима 

осмака. На свим 

Задатак 

остварен 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

177 
 

скуповима 

истакнути су 

успеси наших 

ученика и јавно 

су похваљени. 

 

 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ 1:  

Подстицање личног, 

професионалног и социјалног 

развоја ученика 

Критеријум успеха: 

Сви ученици укључени у активности школе које 

подстичу лични, професионални и социјални 

развој ученика 

Задаци  Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварени 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Побољшати 

физичко, 

здравствено и 

социјално стање 

ученика  

 

80% ученика 

добило 

информације 

од 

компетентних 

стручњака о 

квалитету 

живота 

 

Благовремена и 

адекватна 

реакција школе у 

сарадњи са 

другим 

институцијама 

на здравствене и 

социјалне 

потребе ученика 

 

 

Активност 

реализована 

 

Организовано 

предавање „ 

Болести 

зависности и 

ХИВ“ од стране 

ЦК. 

Организовано 

предавање на 

тему „Здрава 

исхрана“. 

Ученици прве и 

треће године 

обавили су 

систематски и 

стоматолошки 

преглед у оквиру 

Дома здравља 

Мионица. 

Ученици 

учествовали у 

свим пројектима 

којима је циљ 

промоција 

здравих стилова 

живота. 

Ученици 

учествовали на 

Задатак 

остварен 
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Кросу РТС-а.  

Задатак бр. 2: 

Унапредити 

безбедност 

ученика  

 

Сви ученици 

добили 

значајне  

информације  о 

безбедном 

живљењу 

 

Иницирано 

активно 

деловање 

ученика у 

изложености 

различитим 

облицима 

насиља и 

злостављања 

обраћањем за 

помоћ у 

решавању 

ситуација 

насиља 

Реализоване 

превентивне 

активности кроз 

часове 

одељењског 

старешине путем 

развијања 

ненасилне 

комуникације 

међу ученицима 

( ученички 

парламент, 

часови редовне 

наставе , 

ваннаставне 

активности).  

 

Извршено 

анкетирање свих 

ученика са 

циљем добијања 

информације о 

облику насиља 

коме су 

изложени у 

школи 

Припремити и 

одржати  

радионице  на 

часовима 

одељењске 

заједнице 

Организована 

предавања на 

тему превенције 

и интервенције у 

случајевима 

насиља ( Тим за 

зштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања ) 

 

Активност 

реализована 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 

реализована од 

стране Тима за 

зпззн 

 

(Извештај Тима) 

 

 

 

 

Активност 

реализована( чос 

и Чоз) 

 

Организовано 

предавање“ 

Безбедност на 

интернету“ од 

стране МУП-а 

Србије 

 

 

 

 

Задатак 

остварен 

 

Задатак бр. 3: 

Организовати 

Израђени и 

реализовани 

Организован 

допунски и 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 
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додатну и 

допунску 

наставе у 

функцији 

реалних потреба 

ученика 

 

планови 

допунске и 

додатне 

наставе за прво 

полугодиште  

 

Укључени 

ученици у 

похађање ових 

видова 

образовно – 

васпитног рада 

према 

потребама 

ученика 

додатни 

образовно – 

васпитни рад за 

ученике  

 

 

 

 

 

Задатак бр. 4: 

Унапредити 

подршку 

ученицима у 

професионалном 

животу кроз 

процес 

каријерног 

вођења и 

саветовања 

Ученици 3. и 4. 

разреда 

укључени у 

активности 

Тима за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

 

Укључени 

заинтересовани 

ученици у 

активности у 

оквиру Центра 

за образовање и 

развој у 

Мионици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

Реализован 

акциони план 

Тима за 

каријерно 

вођење и 

саветовање за 

период првог 

полугодишта 

 

 

Информисани 

ученици о 

могућностима 

додатног 

неформалног 

образовања у 

организацији 

Центра за 

образовање и 

развој у 

Мионици/ 

укључени 

заинтересовани 

ученици 

 

 

 

Интензивирати 

сарадњу са 

високим 

школама и 

Активност 

реализована 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета 

Универзитету 

Сингидунум у 

оквиру блок 

наставе ученика 

прве године, 

посета 

представника ТО 

Мионица. 

Посета и 

обављање 

практичне 

наставе у 

хотелима 

„Врујци“, 

„Хеба“Дивчибаре. 

Задатак 

остварен 
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факултетима и 

НСЗ, као  и  

представницима 

релевантних 

занимања у 

области туризма 

и угоститељства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обављање праксе 

у објекту ЦДЛ 

Београд. 

Организована 

посета сеоском 

туристичком 

домаћинству 

„Томашевић“. 

Развојнициљ 2: 

Обезбеђивање услова за 

извођење практичне и блок 

наставе за образовне профиле  

 

Критеријумуспеха:  

Ученици добили практичну обуку за рад и 

самозапошљавање 

Задатак  
 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Основати 

туристичку 

агенцију при 

школи 

/ Изводити 

практичну и 

блок наставу у 

ТА у  

оквиру школе за 

образовни 

профил 

туристички 

техничар 

Школа се 

прикључила 

виртуелној 

туристичкој 

агенцији. Део 

задатка 

реализован. 

Оствареност 

задатка 

планирана за 

наредне 

године 

Задатак бр. 2: 

Повезати школу 

са Центром за 

образовање и 

развој 

30% ученика  

користи 

могућност 

бесплатног 

учешћа у 

стицању 

додатног 

неформалног 

образовања 

Обезбеђено 

бесплатно 

учешће ученика 

у ваннаставним 

активностима  

при Центру за 

образовање и 

развој  Мионица 

Активност 

реализована 

Наставља се у 

наредним 

годинама 

 

Задатак 

остварен 

Наставља се у 

наредном 

периоду 
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5. ЕТОС 

Развојнициљ 1:  

Побољшање квалитета 

међуљудских односа 

Критеријумуспеха:  

Постигнут   висок ниво квалитета међуљудских 

односа у школи 

Задатак Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Обезбедити 

пријатан 

школски 

амбијент и 

безбедну 

средину за све 

 

Школски 

простор је 

пријатан и 

прилагођен 

потребама 

ученика и 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

Школа је 

сигурно и 

безбедно место 

за ученике 

 

 

 

 

/ 

Сачињен план 

континуираног 

уређења 

ентеријера и 

екстеријера 

школе 

(ажурирани 

школски 

панои, 

реализоване 

заједничке 

акције уређења 

школског 

дворишта) 

 

Неговање 

ненасилних 

облика 

понашања кроз 

часове ОС и 

ОЗ, вршњачку 

едукацију 

 

Организовати 

предавања за 

родитеље у 

вези са 

адолесценцијо

м 

''На путу ка 

одраслости'' 

Активност 

реализована, уређени 

школски панои, 

засађено цвеће, 

учионице уређене 

радовима ученика. 

Задатак реализован. 

 

 

 

 

 

 

 

Активност реализована 

на часовима ос и оз 

 

 

Задатак 

остварен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатака 

остварен 

 

Задатак бр. 2: 

Развијати 

сарадничке 

односе и 

Развијени 

сараднички 

односи међу 

наставницима 

Заједнички 

израђени 

планови и 

програми рада 

Активности се 

реализују у 

континуитету 

Задатак се 

континуира

но остварује 
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тимски рад 

међу 

наставницима 

 

 

Унапређен 

тимски рад на 

заједничким 

пројектима 

 

Обезбеђен 

тимски 

приступ 

организацији  

активности 

школе 

Задатак бр. 3: 

Унапредити 

комуникацију 

и сарадњу 

наставника, 

родитеља и 

ученика  

 

Унапређена 

комуникација 

на релацији 

наставник – 

родитељ – 

ученик  

 

Успостављена 

конструктивна  

сарадња са 

родитељима 

Обезбеђена  

подршка 

породици од 

стране стручне 

службе школе 

и одељењских 

старешина – 

саветодавни 

рад са 

ученицима и 

родитељима 

 

Укључени 

родитељи у 

поједине 

облике рада 

школе – 

заједничке 

акције ученика 

и родитеља 

 

Остварена  

сарадња са 

Саветом 

родитеља 

школе 

 

Остварена 

сарадња са 

Ученичким 

парламентом 

 

Активности се 

реализују у 

континуитету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученички парламент 

реализовао 2 пројекта  

„ Млади су закон“ и 

 „ 

Спортски.Здраво.Безбе

дно – Искорачи и ти“ 

Задатак се 

континуира

но остварује 

Развојни циљ 2:  

Јачање сарадње на свим 

нивоима у циљу промоције 

квалитета рада школе и 

повећања њеног угледа 

Критеријум успеха:  

Унапређенасарадња са локалном заједницом  и 

промоцијаквалитетарадашколе 
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Задатак 

 
Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1:  

Остваривати 

активнију и 

конструктивн

ију 

комуникацију 

свих актера 

школског 

живота  са 

локалном 

заједницом и 

привредом 

Овладаност 

комуникацијск

им вештинама 

ученика 

 

 

 

 

 

 

Проширена 

сарадња са 

родитељима 

 

 

Успостављена 

међушколска 

сарадња и 

сарадња са 

установама од 

значаја за рад 

школе 

 

/ 

Реализоване 

школске акције 

 

 

Иницирано  

код ученика 

овладавање  

комуникацијск

им вештинама 

 

Укључени 

родитељи и 

ученици у 

пројекте школе 

 

Успостављена 

сарадња са 

другим 

школама и 

установама 

 

 

 

Развијени 

партнерски 

односи са 

другим 

школама из 

региона 

Активности се 

реализују у 

континуитету 

 

 

Ученици део практичне 

наставе обављају у 

објекту Средње 

економске школе 

Ваљево, ресторану 

„Златибор“. 

Са средњом школом 

„1300 каплара“ из 

Љига планирана је 

заједничка екскурзија. 

Остварена сарадња са  

општином Прњавор, 

Република Српска и 

одржана Драмска 

радионица за основце и 

средњошколце на теме 

вршњачког насиља, 

поштовања 

различитости и 

проблема недостатка 

амбициозности код 

дашњих младих 

генерација. 

Ученици укључени у 

волонтерски рад у 

оквиру Црвеног крста. 

Са постојећим 

партнерима хотел  

„Врујци“ и ТОМ 

настављена успешна 

сарадња али 

успостављен сарадња 

са још два актера из 

угоститељства -  хотел 

„Хеба“ и ЦДЛ Београд. 

Задатак се 

континуира

но остварује 

Задатак бр. 2: 
Афирмативно 

унапредити  

/ 

 

 

Обезбедити 

учешће 

ученика и 

Реализација 

активности планирана 

за друго полугодиште 

Остваренос

т задатка 

планирана 
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резултате рада  

школе 

 

 

Квалитетан 

континуирани 

рад наставника 

и ученика 

 

Редовно 

ажурирана 

facebook 

страница и web 

страна 

наставника на 

такмичењима 

 

 

 

 

 

Обогаћене и 

ажуриране 

facebook 

страница и web 

страна школе 

 

 

 

 

 

Активности се 

реализују у 

континуитету 

 

 

 

за друго 

полугодишт

е 

 

 

 

 

Задатак се 

континуира

но остварује 

Задатак бр. 3: 

Укључивати 

школу у 

националне и 

међународне 

пројекте 

/ Пратити 

објављивања 

конкурса од 

стране 

донатора 

Аплицирати са 

пројектима 

којим би се 

добиле 

донације у 

сврху 

опремања 

школског 

простора 

Део активности 

реализован – пројекти 

Ученичког парламента 

„Искорачи и ти“ и 

„Млади су закон“. 

Настављен пројекат  за 

избор ученика ромске 

националности. 

Задатак 

остварен за 

ову 

школску 

годину, 

наставља се 

у наредном 

периоду 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Развојнициљ 1:  

Унапређење ефективности и 

ефикасности рада школе 

Критеријумуспех: Систематичним планирањем и 

програмирањем рада унапређена организација 

рада школе у свим сегментима 

Задатак Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Побољшати 

унутрашњу 

организацију 

рада школе 

прецизирањем 

радних задатака 

за све запослене 

 

Сви запослени 

упознати са 

Правилником о 

систематизацији 

радних места 

 

Сви запослени 

добили Решења 

о радном 

Запослени 

упознати са 

Правилником о 

организацији и 

систематизацији 

послова и 

радних задатака 

 

Урађена  

Активности 

реализоване 

Задатак 

остварен  
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ангажовању за 

наступајућу 

школску годину 

 

Решењима о 

радном 

ангажовању 

заступљена 

равномерна 

расподела 

задужења 

запослених 

 

Решења о 

радном 

ангажовању 

 

Равномерно 

извршена 

расподела 

радних задатака 

запосленима 

 

Задатак бр. 2: 

Сачинити  план 

обезбеђивања и 

коришћења 

финансијских 

средстава 

 

 

Израђен и 

усвојен  

финансијски 

план 

коришћења 

средстава на 

нивоу школе за 

наредну  

буџетску 

годину 

 

Израђен и 

усвојен 

финансијски 

извештај  

коришћења 

средстава на 

нивоу школе за 

претходну  

буџетску године 

Сачињен 

финансијски 

план и 

финансијски 

извештај на 

нивоу школе за 

буџетске године 

Активности 

реализоване 

Задатак 

остварен 

Задатак бр. 3: 

Формирати 

стручна тела и 

тимове у складу 

са 

компетенцијама 

запослених 

 

Планови рада 

стручних тела и 

стручних 

тимова школе 

су саставни део 

Годишњег 

плана рада 

школе 

Сачињени  

планови рада 

стручних тела 

 

Сачињени   

планови рада 

стручних 

тимова школе 

Активности 

реализоване 

Задатак 

остварен 

Развојнициљ2: 

Унапређење праћења и 

вредновања квалитета рада 

школе 

Критеријум успеха:  

Директор примењује поступке вредновања у 

циљу побољшања квалитета наставе. Педагог 

примењује поступке праћења наставника у раду у 

циљу квалитетније наставе 
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Задатак  Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке  

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Применити  

педагошко – 

иинструктвини 

надзор 

директора 

План посета 

часовима 

директора 

школе 

Сачињен план 

посета часова 

директора за 

октобар и 

новембар месец 

Примењен 

педагошко – 

инструктивни 

рад са 

наставницима, 

посебно 

приправницима 

Активност 

реализована 

 

Задатак 

остварен 

 

Задатак бр. 2: 

Применити 

педагошко – 

инструктивни 

рад педагога  

 

 

План посета 

часовима 

педагога 

План сарадње 

са 

наставницима 

приправницима  

Сачињен план 

посета часова 

педагога за 

октобар и 

новембар месец 

Примењен 

саветодавни и 

педагошко – 

инструктивни 

рад са 

наставницима, 

посебно са 

приправницима 

Активност 

реализована 

 

Задатак 

остварен 

 

Задатак бр. 3: 

Обезбедити 

екстерно 

саветовање 

 

План 

унапређења 

рада школе 

Извршено у 

потпуности 

периодично 

праћење 

реализације 

плана 

Сачињен план 

унапређења 

рада школе на 

свим нивоима у 

сарадњи са 

екстерним 

саветником 

Реализоване 

планиране 

активности 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 
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7. РЕСУРСИ  

Развојнициљ 1:  

Побољшање материјално – 

техничких услова рада школе 

Критеријумуспеха:  

Ученици се образују у школи која је наменски 

опремљена и поседује ресторан за практичну обуку 

ученика 

Задатак  Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Реконструисати  

и опремити 

школски 

ресторан 

 

Припремљена  

документација 

за наведене 

активности 

Нису 

обезбеђена 

финансијска 

средства 

/ 

Прибавити 

документацију 

и материјална 

средстава 

неопходна за 

реконструкцију 

ресторана и 

избор извођача 

радова 

Аплицирати са 

пројектом за 

добијање 

опреме код 

донатора 

Школа 

аплицирала са 

пројектом за 

уређење 

ресторана.Одговор 

се чека. 

 

Део 

активности 

реализован, 

чека се 

одговор. 

Активности се 

настављају у 

наредном 

периоду. 

Задатакбр. 2: 

Реконструисати 

целокупни 

школски 

простор 

 

/ Обезбедити 

документацију 

и финансијска 

средства 

неопходна за  

реконструкцију 

и одабрати 

извођача радова 

Реализација 

активности 

планирана за 

друго 

полугодиште али 

се није одвила у 

овој школској 

години. 

 

Оствареност 

задатка 

планирана за 

наредну 

годину. 

 

Задатак бр. 3:  

Опремити 

школу 

намештајем и 

осталом 

опремом  

(рачунари, 

књиге за 

библиотеку) 

/ Аплицирати са 

пројектом  код 

донатора  за 

добијање 

рачунара и 

повећање 

библиотечког 

фонда 

Реализација 

активности 

планирана за 

друго 

полугодиште  

али се није одвила 

у овој школској 

години. 

 

Оствареност 

задатка 

планирана за 

наредну 

годину. 

 

Задатак бр. 4: 

Отворити 

туристичку 

/ Користити 

постојеће 

ресурсе школе  

Реализација 

активности 

планирана за 

Оствареност 

задатка 

планирана за 
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агенцију (правно – 

технички 

услови и 

опрема) 

Аплицирати са 

пројектом код 

донатора за 

додатно 

опремање 

агенције 

друго 

полугодиште  

али се није одвила 

у овој школској 

години. 

 

наредну 

годину. 

 

Развојнициљ2: 

Унапређење компетенција 

људских ресурса 

Критеријумуспеха: 90% запослених су похађали 

стручне семинаре 

Задатак  Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за 

задатке 

Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Унапредити 

компетенције 

запослених у 

настави 

 

80% 

наставника 

узело учешће 

на семинару 

одржаном у 

децембру 

месецу 

Добијени 

сертификати 

Омогућено 

учешће на 

семинарима 

наставног 

особља 

Активност 

реализована 

 

Задатак 

остварен 

 

Задатак бр. 2: 

Унапредити 

компетенције 

ненаставног 

особља 

 

Директор 

школе и 

стручни 

сарадници   

учествовали  на 

стручном 

семинару 

Добијени 

сертификати 

Омогућено 

учешће на 

семинарима 

ненаставног 

особља на 

семинарима. 

Активност 

реализована. 

Директор и 

библиотекар 

учествовали на 

бројним 

семинарима уз 

помоћ којих су 

унапредили своје 

компетенције. 

 

Задатак  

остварен 

 

 

 

2.ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Координатор: Марија Милиновић, професор економске групе предмета 
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Чланови:  Верољуб Бојичић, професор историје; Ивана Стефановић, професор 

енглеског језика; Валентина Вукојичић – Стефановић, педагог; Катарина Чарапић, 

директор 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

190 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ   

I Опште информације о стручној школи  

Назив стручне школе: 

 

 

Средња школа ,,Мионица“ Национални регистарски број: 

 

 

Адреса стручне 

школе: 

Кнеза Грбовић бб 14 242  Мионица 

 

Контакт подаци 

стручне школе: 

 

Телефон: 

014/62 -120 

 

Факс: 

 

014/62-120 

Мејл: 

srednjaskolamionica@gmail.com 

 

Веб-сајт: 

www.srednjaskolamionica.edu.rs 

 

Име и презиме 

директора: 

 

Дипл.проф.књижевности Катарина Чарапић 

Име и презиме 

руководиоца тима за 

самовредновање:  

Марија Милиновић  

Наставник економске групе предмета 

  

Датум извештаја о 

самовредновању: 

 

31.08.2018.год 

 

Период трајања циклуса 

самовредновања:  

Од: 

1.9.2017.год. 

 

До: 

31.08.2018.год 

Области квалитета  

 

 

1. Школски 

програм и 

годишњи 

план рада 

2. Настава и 

учење 

3. Образовна 

постигнућа 

ученика 

4. Подршка 

ученицима 

5. Етос 6. 

Организација 

рада и 

Руковођење 

7. Ресурси 
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 √      
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II Остали подаци о извештају о самовредновању   

Екстерне посете 

 

Датуми Области квалитета евалуиране током посете  

Спољашње вредновање  

 

/ / 

Педагошко-инструктивни увид и 

надзор 

  

Просветна инспекција 

 

  

Остале екстерне посете 

 

  

 

Интерно праћење 

 

1. Период 

од септембра до новембра 

2. период 

од децембра до фебруара 

3. период  

од марта до маја 

4. период 

од јуна до августа 

Датум измене извештаја о 

самовредновању: 

12.11.2017. 01.02.2018. 15.06.2018. 30.8.2018. 

 

Одлука о евалуацији: 1. Школски 

програм и 

годишњи 

план рада 

2. Настава и 

учење 

3. Образовна 

постигнућа 

ученика 

4. Подршка 

ученицима 

5. Етос 6. Организација 

рада школе и 

руковођење 

7. Ресурси 

  Седница 

Наставничког 

већа 

30. 8. 2017. 
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Потписи одговорног особља:  

 

Директор: 

 

_______________________ 

Дипл.проф.књижевности 

Катарина Чарапић 

 

Руководилац тима за самовредновање: 

 

______________________________ 

Марија Милиновић 
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III Чланови тимова за текући циклус самовредновања  

 

Тим Име и презиме Позиција 

 

Тим за самовредновање  

 

. 

 

Катарина Чарапић Директор школе 

Марија Милиновић наставник економске групе предмета, 

координатор тима 

Валентина Вукојчић Стефановић Педагог 

Верољуб Бојичић Наставник  историје 

Ивана Стефановић Наставник   енглеског језика 
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Одлука о евалуацији : 

Средња школа „Мионица“ основана је 2009. године. Школску 2014/2015. годину почели смо са 143 ученика у 7 одељења.Подручја 

рада средње школе су економија, право и администрација као и трговина, угоститељство и туризам.Школа од школске 2014/2015. 

године образује 5 различитих профила : економски техничар ( II, III, IV година );туристички техничар (I година); мешовито 

одељење кувар, конобар, посластичар (I година); мешовито одељење кувар, конобар(II, III година).Настава се одвија у 8 класичних 

учионица, специјализованим учионицама за   рачунарство и информатику, рачуноводство, куварство и услуживањеНа основу 

сагледавања рада школе у целини, стручни тим за самовредновање рада школе је у својој првој години функ ционисања извршио 

избор следећих кључних области вредновања: 1. Настава и учење, 6. Организација рада школе и руковођење, и 7. Ресурси, и за 

исте одредио подручја вредновања.    У другој години рада, у школској 2013/2014. години,  Тим за самовредновање је окупио нове 

чланове: Данка Даничић (професор енглеског језика/председник), Слађана Јевремовић (професор српског језика), Катарина Бељић 

(професор економске групе предмета), Дејан Ђурић (професор информатике и рачунарства), као и представнике Ђачког 

парламента и Савета родитеља. Изабране области квалитета су  4. Подршка ученицима и област квалитета 5. Етос.У школској 

2014/2015. години дошло је до промене неких чланова тима( увођење у тим Иване Стефановић и Милице Суботић, које са 

координатором Катарином Бељић чине овај тим). Према извештајима из 2012/2013. године стање је указивало на неопходну обуку 

већег броја наставника по питању примена нових техника учења, активне наставе, радионичарског рада, огледних и угледних  

часова, иновација, примени поступака мотивације ученика и интегрисаном приступу настави.Током школске 2014/2015. године 

уочена су значајна побољшања у квалитету и  модернизацији наставног процеса код већине наставника. Већина наставника је 

прошла  бројне  обуке и семинаре, стечена знања и вештине применила и на тај начин допринела побољшању квалитета наставе. 

Након идентификованих снага и слабости , Средња школа „Мионица“ прикључила се пројекту „ Развионица“  организованом од 

стране Министарства просвете науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Пројекат 

је осмишљен као петонедељна он лајн обука путем које су наставници прошли следеће области  

- Настава усмерена на учење 

- Улога наставника у  подстицања саморегулисаног учења ученика  
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- Подстицајна средина за учење 

- Наставник као рефлексивни практичар 

- Образовање засновано на компетенцијама 

- Оквир националног курикулума 

- Образовање за одрживи развој 

 

  - Интеркултурално образовање и васпитање 

- Подршка развоју предузимљивости и предузетности ученика у свакодневном наставном раду 

- Оцењивање 

-Школски програм 

Семинар,,Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика“ је реализован у 

децембру  2017. године до Након реализоване обуке која представља акцију за побољшање рада школе и дефинисане области 

квалитета Настава и учење, Тим за самовредновање приступио је евалуацији. У марту 2018.године организовано је  семинар ,, 

Орјентација интегративне наставе у амбијенталним учионицама часова, на којима су чланови Тима за самовредновање 

извршили евалуацију у складу са критеријумима добијеним од стране Министарства просвете и технолошког развоја.  

Тим за самовредновање посетио је угледне часове, извршио увид у припреме наставника и глобалне и оперативне планове. 

 

 

Докази који подупиру одлуку о евалуацији 

Тим за  самовредновање руководи се прописаном процедуром за развој и  праћење   школског акционог плана. 

Јасна подршка директора школе.  

Документација о стручном усавршавању наставника  потврђује да је већи број наставника похађао семинаре и обуке ради 
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Након израде иницијалног акционог плана, Тим за самовредновање, приступио је избору инструмената помоћу којих ће утврдити стварно 

стање за дефинисану област квалитета.Као инструменти изабране су: педагошко –инструктивни увид директора(и  педагога ангажованог по 

уговору) , анкете ( намењене ученицима и наставницима), интервјуи ( намењени наставницима који изводе практичну наставу  и ученицима 

који похађају практичну наставу), посматрање наставног процеса и анализа документације( свеске ученика, записници са већа, годишњи план 

рада школе).Учесници у процесусамовредновања су наставници, ученици, административна и правна служба, представници родитеља. 

унапређивања квалитета наставе. 

Извештаји о педагошко-инструктивном надзору. 

Записници са састанака тима за самовредновање уредно вођени (електронска и штампана форма). 

Извештај о раду школе 

Развојни план 

Годишњи план рада школе 

 

Кључне снаге 

 Квалитетан наставни кадар орјентисан на унапређене квалитета 

и спреман за промене 

 Добра опремљеност кабинета за економску/туристичку групу 

предмета ( опрема је осавремењена како из средстава школе 

тако и кроз учешће  на различитим пројектима) 

 Добра опремљеност кабинета за образовни профил кувар. 

 Спремност и отвореност за сарадњу институцијама из локалне 

самоуправе и привреде.  

 Усклађеност образовних профила са стратегијом развоја 

локалне самоуправе. 

 Професионална стручност наставника 

 

Кључне слабости 

 

 Одељења са малим бројем ученика који долазе са адекватним 

предзањем и успехом за смер који уписују. 

 

   Мали број наставника бележи резултате учења ученика .  

 

 Мали број одржаних угледних и огледних часова.  
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Педагошко-инструктивни увид/рад директора и ангажованог педагода и педагога волонтера 

Анализа је извршена увидом и сумирањем резултата  у неколико протокола за посматрање часа након обављеног педагошко инструктивног 

увида/рада од стране директора и педагога . 

                Преко 80% наставника се припрема за час користећи стручну литературу и уџбеник.Наставници  поседује  комплетне припреме у 

писаном или електронском облику. 

Преко 90% наставника даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Већина наставника преко 80% јасно истиче циљеве часа, кључне 

концепте које ученици треба да науче, користи наставне методе ефикасне у односу на циљ часа и поступно поставља све сложенија питања и 

задатке. Мањи број наставника, до 50% даје потпуну и лако разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду. 

9 наставника је истакло циљ часа.Већина наставника је циљ часа истакла благовремено и јасно, а мањи број функционално. Код задатака часа 

већина наставника је истакла образовне, а мањи број развојне и васпитне задатке. 

                Преко 80% наставника подучавају ученике како да ново градиво повежу са предходно наученим. Већина наставника преко 60% 

подучава ученике да у процесу учења повезују наставне садржаје са садржајима из свакодневног живота, да повезују садржаје из различитих 

области и постављају циљеве у учењу у складу са узрастом и способностима.Мањи број наставника, до 60% је показао ученицима како да 

користе различите начине и приступе за решавање задатака и како да процењују свој напредак. 

                  У уводном делу часа преко 90% наставника је понављало или актуелизовало раније учено градиво и на тај начин повезивало нове 

наставне садржаје са предходно стеченеим знањима. 

                 Преко 80%наставника прилагођава задатке и начин оцењивања способностима ученика,прилагођава темпо рада различитим 

потребама ученика, ученицима посвећује време у складу са њиховим образовним потребама и региструје/похваљује сваки образовни напредак 

ученика. 

60 % наставника ефикасно структуира, повезује делове часа, користи време на часу, на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину 

у складу са правилима и функционално користи наставна средства. Већина наставника преко 60% усмерава интеракцију међу ученицима тако 

да је она у функцији учења и проверава да ли је успешно управљао процесом учења односно да ли су постигнути циљеви часа. 

                     На посматраним часовима присутни су сви облици рада , али фронтални облик рада као доминантан користи  80% 

наставника.Изабрани облици рада највише одговарају планираним задацима, мање сазнајним могућностима ученика, а најмање су у складу са 

постојећим могућностима школе. 

                    На посматраним часовима коришћене су разноврсне наставне методе, али код већине наставника доминирају вербално-текстуалне. 

Избор метода примерен је узрасту, знању ученика, суштини наставних садржаја и остваривању планираних задатака часа, али треба да буде 

више у складу са опремљености школе. 

Избор наставних средстава је у већој мери у складу са дидактичким захтевима: адекватан је наставним садржајима, примерен узрасту и знању 

ученика, прилагођен процесу сазнања и одговара наставниковој оспособљености за употребу.  



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

199 
 

На посматраним часовима преко 80% наставника показује поштовање и емпатију према свим ученицима, прихвата личност ученика, адекватно 

реагује на међусобно неуважавање ученика. На преко 80% посматраних часова ученици слободно постављају питања, дискутују и коментаришу 

у вези са предметом учења на часу.  

Код преко 80% наставника постоји правилан редослед наставних етапа повезаност наставног тока, правилна диференцијација битног од 

небитног, динамичност наставног процеса , говор наставника је угодан и одмерен.  

 

 

Резултати анкете ученикаи наставника  у области настава и учење 

 

 

 

 

 

Прва анкета намењена ученицима односи се на стандарде квалитета 

 2.1. НАСТАВНИК ПРИМЕЊУЈЕ  ОДГОВАРАЈУЋА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА  РЕШЕЊА НА ЧАСУ,  

2.2. НАСТАВНИК УЧИ УЧЕНИКЕ РАЗЛИЧИТИМ ТЕХНИКАМА УЧЕЊА НА ЧАСУ,  

2.3. НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА, 

 2.4. УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ.  

У анкети је учествовало 38 ученика, из сваког одељења је изабрано по 4 ученика.Анкете су спроведе у току месеца октобра. 
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ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

2.1. НАСТАВНИК ПРИМЕЊУЈЕ  ОДГОВАРАЈУЋА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКА  РЕШЕЊА НА ЧАСУ 

1 % 2 % 3 % 4 % 

1.Наставник јасно истиче циљеве часа. 2 7 3 11 13 46 13 39 

2.Наставник нам даје јасна упутства и објашњења. 1 7 4 14 9 32 12 43 

3.Наставник истиче кључне појмове које треба да научимо. 2 10 8 29 4 14 11 39 

4.Наставник користите различите методе да би реализовао циљ на часу. 4 14 6 21 7 25 11 39 

5.Наставник нам прво поставља једноставнија а затим све сложенија 

питања. 

3 10 6 21 6 21 16 52 

2.2. НАСТАВНИК УЧИ УЧЕНИКЕ РАЗЛИЧИТИМ ТЕХНИКАМА УЧЕЊА 

НА ЧАСУ 

        

6.Наставник вас учи да користите различите начине за решавање 

задатака или проблема. 

4 15 8 28 6 21 11 39 

7.Да ли вас наставник учи да повезујете нова градиво са претходно 

наученим? 

4 14 4 17 12 32 10 38 

8.Наставник вас учи да повежете градиво са примерима из свакодневног 3 11 7 25 10 36 8 29 
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живота. 

9.Наставник вас учи да приликом учења повезујете садржаје из 

различитих области. 

6 21 6 21 8 29 8 29 

10.Наставник нас подстиче да постављамо себи циљеве у учењу. 4 14 3 12 5 21 15 54 

2.3. НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА 

        

11. Тежина задатака на часу увек је прилагођена могућностима ученика 6 21 6 21 7 25 9 32 

12. Предавања на часу нису ни превише брза ни превише спора 4 14 5 18 7 25 12 43 

13. Наставни материјали из којих се учи прилагођени су свим 

ученицима 

6 21 3 15 8 18 14 50 

14. Професор поклања пажњу свим ученицима на часу 4 14 8 29 8 29 8 29 

15. Професор припрема посебне материјале за ученике којима је 

потребна додатна подршка у учењу  

 

7 25 8 29 6 19 11 33 

2.4. УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ         

16. Атмосфера је радна на свим часовима. 9 8 4 14 17 39 17 39 
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17.Сви ученици су укључени у рад на часу. 5 18 5 18 8 29 10 36 

18.Професор јасно предаје, па већина ученика разуме то што се учи. 2 7 7 25 7 25 12 43 

19.Ученици користе различите изворе за учење (књиге, интернет) 4 14 3 11 5 18 16 57 

20.Ученици пажљиво слушају професоре и користе повратне 

информације за решавање задатака 

 

4 14 10 36 7 25 7 25 

21. Ученицима се пружа прилика да сами процене тачност својих 

одговора 

9 32 4 14 9 32 6 21 

22.Ученици умеју да објасне начин на који су решили задатке. 8 29 6 21 7 25 7 25 
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Друга анкета намењена ученицима односила се на стандарде квалитета:  

2.5. НАСТАВНИК ЕФИКАСНО УПРАВЉА ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА,  

2.6. НАСТАВНИК КОРИСТИ ПОСТУПКЕ  ВРЕДНОВАЊА КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА,  

2.7. НАСТАВНИК СТВАРА ПОДСТИЦАЈНУ АТМОСФЕРУ ЗА РАД  НА ЧАСУ 

 

ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 % 2 % 3 % 4 % 

2.5. НАСТАВНИК ЕФИКАСНО УПРАВЉА ПРОЦЕСОМ 

УЧЕЊА 

 

        

1.Професор држи уводни, главни и завршни део часа и 

добро повезује све делове 

/ / 2 7,15 18 57,57 8 37,27 

2. Професор ефикасно користи све делове часа   5 17,85 7 30,15 17 52 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

204 
 

3. Професор успешно одржава дисциплину на часу, 

поштујући договорена правила 

1 3,57 4 14,28 9 32,15 14 50 

4. Професор успешно користи сва расположива 

наставна средства (табла, касетофон, прибор) 

 

1 3,57 1 3,57 16 41,70 15 51,14 

5. Професор подстиче тимски рад ученика како би 

учење било ефикасније. 

1 3,57 4 10,73 10 35,70 13 50 

6. Професор јасно дефинише циљеве часа и увек 

провери да ли су они постигнути. 

1 3,57 4 12,28 11 39,29 14 42,87 

2.6. НАСТАВНИК КОРИСТИ ПОСТУПКЕ  

ВРЕДНОВАЊА КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ 

УЧЕЊА 

        

7. Професор нас оцењује у складу са унапред 

утврђеним правилима. 

1 3,57 1 3,57 15 46,43 11 46,43 

8. Професор прилагођава захтеве различитим  

могућностима ученика. 

/ / 3 10,73 11 39,27 14 50 

9.Професор  похвали ученике који напредује и / / 2 7,15 4 14,28 22 78,57 
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показују знање. 

10. Професор нам даје јасне информације о нашем 

раду на часу и напредовању. 

/ / 3 10,73 8 28,56 17 60,71 

11. Професор нас учи да процењујемо своје 

напредовање. 

/ / 6 21,43 10 35,70 12 42,87 

2.7. НАСТАВНИК СТВАРА ПОДСТИЦАЈНУ 

АТМОСФЕРУ ЗА РАД  НА ЧАСУ 

        

12.Професори нас поштују. 1 3,57 2 7,15 6 21,42 19 67,85 

13.Професори показују разумевање за проблеме са 

којима се сусрећемо. 

2 7,15 2 7,15 6 21,43 18 64,27 

14..Професори реагују на прави начин када се ученици 

међусобно неуважавају.  

/ / 2 7,15 6 21,43 20 71,42 

15. Професори се труде да нас мотивишу. / / 3 11,28 7 42,86 11 44 

 7 ученика није одговорило  на ово питање         

16. Професори нам пружају прилику да постављамо 

питања и дискутујемо у вези са предметом часа. 

/ / 3 10,71 4 19,04 15 71,41 
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*6 ученика није одговорило на ово питање         

ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

2.1. НАСТАВНИК ПРИМЕЊУЈЕ  ОДГОВАРАЈУЋА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКА  РЕШЕЊА НА ЧАСУ 

1 % 2 % 3 % 4 % 

1.Наставник јасно истиче циљеве часа.     6 30 14 70 

2.Наставник нам даје јасна упутства и објашњења.   2 10 7 35 11 55 

3.Наставник истиче кључне појмове које треба да научимо.     5 25 15 75 

4.Наставник користите различите методе да би реализовао циљ на 

часу. 

  4 20 10 50 6 30 

5.Наставник нам прво поставља једноставнија а затим све сложенија 

питања. 

  2 10 8 40 6 50 

2.2. НАСТАВНИК УЧИ УЧЕНИКЕ РАЗЛИЧИТИМ ТЕХНИКАМА 

УЧЕЊА НА ЧАСУ 

        

6.Наставник вас учи да користите различите начине за решавање   7 25 10 48 5 25 
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задатака или проблема. 

7.Да ли вас наставник учи да повезујете нова градиво са претходно 

наученим? 

  1 5 9 45 10 50 

8.Наставник вас учи да повежете градиво са примерима из 

свакодневног живота. 

    2 10 18 90 

9.Наставник вас учи да приликом учења повезујете садржаје из 

различитих области. 

  5 25 9 45 6 30 

10.Наставник нас подстиче да постављамо себи циљеве у учењу.   2 10 10 50 8 40 

2.3. НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА 

        

11. Тежина задатака на часу увек је прилагођена могућностима 

ученика 

  5 25 7 35 8 40 

12. Предавања на часу нису ни превише брза ни превише спора   1 5 8 40 11 55 

13. Наставни материјали из којих се учи прилагођени су свим 

ученицима 

  3 15 8 40 9 45 

14. Професор поклања пажњу свим ученицима на часу   2 10 7 35 11 55 
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15. Професор припрема посебне материјале за ученике којима је 

потребна додатна подршка у учењу  

 

  6 30 10 50 4 20 

2.4. УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ         

16. Атмосфера је радна на свим часовима.   10 50 9 45 1 5 

17.Сви ученици су укључени у рад на часу.   5 25 12 60 3 15 

18.Професор јасно предаје, па већина ученика разуме то што се учи.   7 35 9 45 4 20 

19.Ученици користе различите изворе за учење (књиге, интернет)   9 45 8 25 40 49 

20.Ученици пажљиво слушају професоре и користе повратне 

информације за решавање задатака 

 

  4 20 9 45 7 35 

21. Ученицима се пружа прилика да сами процене тачност својих 

одговора 

    12 60 8 40 

22.Ученици умеју да објасне начин на који су решили задатке.   5 25 11 51 4 24 
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Резултати анкете говоре у прилог следећим чињеницама које су позитивне:, Професор поклања пажњу свим ученицима на 

часу  55% испитаника се у потуности слаже.наставници поштују ученике( 65 % испитаника), Ученици користе различите 

изворе за учење (књиге, интернет 40 испитаника. Ученицима се пружа прилика да сами процене тачност својих одговора 40% 

испитаника). 

 

 

 

Резултати анкете указују и на следеће чињенице које је потребно кориговати:  Професор припрема посебне материјале за 

ученике којима је потребна додатна подршка у учењу 20%, Наставник вас учи да користите различите начине за решавање 

задатака или проблема 30%. 

 

 

АНКЕТА НАМЕЊЕНА ПРОФЕСОРИМА 

Анкетe су  спровпђене у периоду од 1. Октобра до 30 јуна.2018. године. 
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Путем  анкете обрађено је 7  критеријуми квалитета који се односе на наставу и учење: наставник примењује 

одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу, наставник учи ученике различитим техникама учења, наставник 

прилагођава рад на часу образовноваспитним потребама ученика, наставник ефикасно управља процесом учења на часу, 

наставник ефикасно управља процесом учења, наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења, 

наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

У продужетку се налазе резултати анкете намењене наставницима. 

 

 

ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 % 2 % 3 % 4 % 

2.5. НАСТАВНИК ЕФИКАСНО УПРАВЉА ПРОЦЕСОМ 

УЧЕЊА 

 

        

1.Професор држи уводни, главни и завршни део часа и добро 

повезује све делове 

/ /   8 30 12 70 

2. Професор ефикасно користи све делове часа   2 10 1 50 8 40 

3. Професор успешно одржава дисциплину на часу,     8 30 12 70 
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поштујући договорена правила 

4. Професор успешно користи сва расположива наставна 

средства (табла, касетофон, прибор, пројектор) 

 

  10 50 5 25 5 25 

5. Професор подстиче тимски рад ученика како би учење 

било ефикасније. 

    10 50 10 50 

6. Професор јасно дефинише циљеве часа и увек провери да 

ли су они постигнути. 

  3 15 9 45 8 40 

2.6. НАСТАВНИК КОРИСТИ ПОСТУПКЕ  ВРЕДНОВАЊА 

КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА 

        

7. Професор нас оцењује у складу са унапред утврђеним 

правилима. 

    5 29 15 71 

8. Професор прилагођава захтеве различитим  

могућностима ученика. 

  4 20 8 40 8 40 

9.Професор  похвали ученике који напредује и показују 

знање. 

    5 29 15 71 

10. Професор нам даје јасне информације о нашем раду на   3 15 9 45 8 40 
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Резултати анкете говоре у прилог следећим чињеницама: наставници јасно организују час на уводни, главни и завршни део и 

повезују све делове 70 % испитаника се у потпуности слаже,Наставници настоје да  похвали ученике који напредује и 

показују знање71%,Наставници   пружају прилику да ученици постављају питања и дискутују у вези са предметом часа 

50%.Наставници поштују ученике сви испитаници се апсолутно слажу са овом тврђњом. 

часу и напредовању. 

11. Професор нас учи да процењујемо своје напредовање.   7 32 10 50 3 18 

2.7. НАСТАВНИК СТВАРА ПОДСТИЦАЈНУ АТМОСФЕРУ 

ЗА РАД  НА ЧАСУ 

        

12.Професори нас поштују.       20 100 

13.Професори показују разумевање за проблеме са којима се 

сусрећемо. 

    11 55 9 45 

14.Професори реагују на прави начин када се ученици 

међусобно неуважавају.  

  3 12 8 40 9 45 

15. Професори се труде да нас мотивишу. / / 7 35 9 45 4 20 

16. Професори нам пружају прилику да постављамо питања 

и дискутујемо у вези са предметом часа. 

/ / / / 10 50 10 50 
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Поред овога, наставници су се изјаснили за одређене тврдње којима би требало посветити додатну пажњу : . Наставници  

настоје да ученици сами процењују своје напредовање  18%, Професори се труде да мотивишу ученике 20%. 

Након спроведених анкета и разговора које је Тим за самовредновање обавио са  ученицима, представницима родитеља и 

Ђачког парламента, донети су следећи закључци: 

- Заједнички закључци су да : насставници поштују ученике, похваљују ученике за напредак, подстичу дискусију везано за 

тему. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ    

 

 

2.1. Планирање и 

програмирање у школи 

међусобно је 

усклађено. 

2.1.1.  Наставник је јасно истакао циљевe часа. +   

2.1.2.  Наставник даје упутства и објашњења која су 

јасна ученицима.                                                                                  
+   

2.1.3.  Наставник је истакао кључне концепте које 

ученици треба да науче. 
+   

2.1.4.  Наставник користи наставне методе које су 

ефикасне у односу на циљ часа. 
 0  

2.1.5.  Наставник поступно поставља све сложенија 

питања/задатке/захтеве. 
 0  

2.1.6.  Наставник даје потпуну и лако разумљиву 

повратну информацију ученицима о њиховом раду. 
+   

2.2.Наставник је 

подучавао ученике 

различитим 

стратегијама учења на 

часу. 

2.2.1.  Наставник је показао ученицима како да 

користе различите начине/приступе за решавање  

задатака/проблема. 

 0  

 
2.2.2.  Наставник подучава ученике како да ново 

градиво повежу са претходно наученим. 
+   

 

2.2.3.  Наставник подучава ученике  како да у процесу 

учења повезују наставне садржаје са садржајима из  

свакодневног живота. 

+   

 
2.2.4.  Наставник подучава ученике како да у процесу 

учења повезују садржаје из различитих области. 
+   

 

2.2.5.  Наставник подучава ученике да постављају 

себи циљеве у учењу, у складу са узрастом и њиховим  

способностимa. 

 0  

 
2.2.6.  Наставник подучава ученике како да процењују 

свој напредак. 
 0  

2.3. Наставник је 

прилагодио рад на 

часу потребама 

ученика. 

2.3.1.  Наставник прилагођава задатке способностима 

ученика. 
 0  

 

2.3.2.  Наставник прилагођава темпо рада различитим 

потребама ученика. 
  - 

2.3.3.  Наставник прилагођава начин оцењивања 

различитим способностима ученика. 
+   

2.3.4.  Наставник посвећује време ученицима у складу 

са њиховим образовним потребама. 
 0  

2.3.5.  Наставник региструје и похваљује сваки 

образовни напредак ученика. 
+   

2.4. Ученици су 

изградили знања на 

2.4.1.  Ученици пажљиво прате рад на часу /показују 

заинтересованост на часу. 
 0  
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часу. 

 

2.4.2.  Ученици су истрајни у раду на часу.   - 

2.4.3.  Активности /радови ученика показују да су 

разумели предмет учења на часу. 
 0  

2.4.4.  Ученици користе доступне изворе знања.  0  

2.4.5.  Ученици користе повратну информацију да 

реше задатак/унапреде учење. 
+   

2.4.6.  Ученици процењују тачност одговора/решења.  0  

2.4.7.  Ученици умеју да изложе како су дошли до 

решења. 
  - 

2.5. Наставник је 

ефикасно управљао 

процесом учења на 

часу. 

2.5.1.  Наставник ефикасно структурира и повезује 

делове часа. 
+   

 

2.5.2.  Наставник ефикасно користи време на часу. +   

2.5.3.  Наставник на  конструктиван начин успоставља 

и одржава дисциплину у складу са договореним   

правилима. 

 0  

2.5.4.  Наставник функционално користи наставна 

средства. 
 0  

2.5.5.  Наставник усмерава интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији учења (користи 

питања,  

идеје, коментаре ученика за рад на часу). 

 0  

2.5.6.  Наставник проверава да ли је успешно 

управљао процесом учења/проверава да ли су 

постигнути  

циљеви часа 

+   

2.6. Наставник je 

ствoрио пријатну 

атмосферу за рад на 

часу за све ученике. 

2.6.1. Наставник показује поштовање према свим 

ученицима. 
+   

 
2.6.2. Наставник исказује емпатију према свим 

ученицима. 
+   

 
2.6.3. Наставник показује да прихвата личност 

ученика 
+   

 
2.6.4. Наставник адекватно реагује на међусобно 

неуважавање ученика. 
   

 
2.6.5. Наставник користи поступке мотивисања 

ученика/подстицајна питања/задатке/захтеве. 
 0  

 

2.6.6. Ученици слободно постављају питања, 

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења 

на часу. 

+   
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3. ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Координатор: Валентина Вукојичић – Стефановић, педагог 

Чланови: Верољуб Бојичић, професор историје; Ивана Живковић – професор 

економске групе предмета; Весна Срећковић – секретар; Катарина Чарапић - директор 

Време 

реализа

ције 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активнос

ти 

Евалуација  

август Конституисање  Тима 

запраћење и 

развојшколскогпрогра

ма 

 

 

Формиранстручни тим  Директор 

Чланови 

тима 

Евиденција 

о раду 

Тимаза 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

август Поделазадужењачлано

вима Тима 

 

 

 

 

 

Извршенаподелазадуж

ењаизмеђудиректора, 

секретара и педагога и 

осталих чланова  

Директор  

Чланови 

актива 

Евиденција 

о раду Тима 

запраћење и 

развојшколс

когпрограма 

септемб

ар 

УсвајањеАкционогпла

на Тима зашколску 

2017/ 2018. годину  

Усвојен предложен 

Акциони план за 

школску 2017/ 2018. 

годину 

Директор  

Чланови 

тима  

Евиденција 

о раду Тима 

за праћење и 

развој 

школског 

програма 

септемб

ар 

Одређивањeмогућност

изаунапређењешколск

огпрограма 

Имплементација 

индивидуалних 

образовних планова 

 

 

 

Одржанисастанциса 

Тимом 

заразвојнопланирање 

и Тимом за 

самовредновање и 

Тимом за инклузивно 

образовање 

Имплементирани 

индивидуални 

Руководи

оци 

актива и 

тимова 

Анекс 

школском 

програму 

Евиденција 

о 

радуСтручно

г актива 

Евиденција 

о раду 
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образовни планови  педагошког 

колегијума, 

актива и 

тимова 

октобар Упознавање са новим 

Законом о основама 

система образовања и 

васпитања  

Чланови актива 

упознати са ЗОСОВ ( 

''Сл. гласник РС'' бр. 

88/17 ) 

Секретар  Евиденција 

о радуактива 

октобар  Педагошко – 

инструктивни рад 

директора и педагога – 

план посета часовима  

Ангажовање екстерног 

саветника 

 

Сачињен план посета 

часовима за октобар и 

новембар 

Обезбеђен 

саветодавни рад 

екстерног педагошког 

саветника 

Директор 

Педагог  

Евиденција 

о раду 

актива 

октобар 

новемба

р 

Праћење реализације 

школског програма – 

посете часовима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посећени часови, 

извршена заједничка 

анализа са 

предметним 

наставницима, дате 

препоруке за 

унапређење рада 

Директор 

Педагог  

Евиденција 

о раду 

директора 

Евиденција 

о раду 

педагога  
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новемба

р 

Праћењереализацијеш

колскогпрограма – 

праћењенапредовања и 

постигнућаученика 

Имплементација ИОП 

–а/ 2 

 

Одржанисастанцисаст

ручнимактивомзаразв

ојнопланирање, 

Тимом за 

самовредновање и 

Тимомзаинклузивнооб

разовање 

Имплементиран ИОП 

-2 

 

 

Руководи

оци 

актива и 

тимова 

Анекс 

школском 

програму 

Евиденција 

о 

радуСтручно

г актива 

Евиденција 

о раду 

актива  и 

тимова 

новемба

р 

Упознавање са 

Законом о средњем 

образовању и 

васпитању  

Чланови актива 

упознати са изменама 

и допунама Закона о 

средњем образовању и 

васпитању ( ''Сл. 

гласник РС'' бр. 55/13, 

101/17  

 

 

 

Секретар  Евиденција 

о раду 

актива 

јануар Реализацијашколскогп

рограма – 

радстручнихвећа 

 

 

 

 

 

 

Одржансастанаксарук

оводиоцима Стручних 

већа 

Чланови 

Стручног 

актива и 

руководи

оци већа 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива 

Евиденција 

о раду 

Стручних 

већа 
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јануар Анекс школском 

програму (Програм 

међупредметних 

компетенција и 

Програм обезбеђивања 

квалитета и развоја 

школе ) Анекс 

Годишњем плану рада 

школе  (планови рада 

Тима за 

међупредметне 

компетенције и Тима 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

школе)  

 

 

 

Одржана седница 

Школског одбора на 

којој је извршено 

усвајање докумената 

Директор 

Секретар  

Записник са 

седнице 

Школског 

одбора 

Анекс 

школском 

програму 

Анекс 

Годишњем 

плану рада 

школе 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива 

фебруар  Имплементација 

индивидуалних 

образовних планова 

 

 

 

 

Имплементирани 

индивидуални 

образовни планови   

Педагог  Анекс 

школском 

програму 

Евиденција 

о раду 

Стручног 

актива 

фебруар Евалуација рада Тима 

за праћење и развој 

школског програма 

Извршена анализа 

рада актива и сарадње 

са активима, тимовима 

и већима 

Тим  Евиденција 

о раду 

актива 

фебруар Израда полугодишњег 

извештаја о раду 

Стручног актива за 

праћење и развој 

школског програма 

Сачињен 

полугодишњи 

извештај о раду Тима 

Тим  Полугодиш

њи извештај 

о раду 

актива 
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март 

април 

Педагошко – 

инструктивни рад 

директора и педагога – 

план посета часовима  

 

 

 

 

Сачињен план посета 

часовима за март и 

април 

Директор  

Педагог  

Евиденција 

о раду 

стручног 

актива 

Евиденција 

о раду 

директора 

Евиденција 

о раду 

педагога 

март 

април 

Праћење реализације 

школског програма – 

посете часовима 

 

 

 

 

 

 

Посећени часови, 

извршена заједничка 

анализа са 

предметним 

наставницима, дате 

препоруке за 

унапређење рада 

Директор  

Педагог  

Евиденција 

о раду 

директора 

Евиденција 

о раду 

педагога 

април Праћењереализацијеш

колскогпрограма – 

праћењенапредовања и 

постигнућаученика 

 

Одржанисастанциса 

Тимомзаразвојноплан

ирање, Тимом за 

самовредновање и 

Тимомзаинклузивнооб

разовање 

 

Руководи

оци 

актива и 

тимова 

Записник са 

састанка 

актива 

Евиденција 

о раду 

стручних 

актива и 

тимова 

април Упознавање са 

Приручником о 

полагању матурског 

испита у образовном 

профилу туристички 

техничар  

Примена упутстава из 

Приручника за 

полагање матурског и 

завршног испита 

Праћење реализације 

плана припреме, 

организовања и 

спровођења матурског 

испита за ученике 

завршних разреда 

средње стручне школе 

у складу са Законом 

Тим  Евиденција 

о раду 

Актива 

јун Реализацијашколскогп

рограма – 

Одржансастанаксарук

оводиоцимаСтручнихв

Чланови 

Тима и 

Евиденција 

о раду Тима 
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радстручнихвећа 

 

ећа руководи

оцивећа 

Евиденција 

о 

радуСтручн

ихвећа 

јун Годишња 

евалуацијарада Тима 

запраћење и 

развојшколскогпрогра

ма 

Извршенаанализарада

актива и 

сарадњесаактивима, 

тимовима и већима 

Тим Евиденција 

о раду 

стручног 

актива 

јун Израда 

Годишњегизвештаја о 

раду Тима запраћење и 

развојшколскогпрогра

ма 

Сачињенгодишњиизве

штај о радуТима 

Тим  Годишњи 

извештај о 

раду 

стручног 

актива за 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

 

 

4. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ 

У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Одговорно лице: Ивана Чолић, библиотекар 

Чланови Тима: Катарина Чарапић, директор, Весна Срећковић, секретар 

 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 
Задаци планирање, 

организација, 

прикупља 

информације, 

процењује и прати 

психолошко стање и 
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Током школске 2017/ 2018. 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 

 

5. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 

Предлагач плана:  Тим за промоцију школе 

 

Одговорно лице: Александар Павловић – професор куварства , координатор тима  

 

Остали чланови тима:  Небојша Пешовић, Милутин Стојановић, Дејан Ђурић, 

Катарина Бељић 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

Носиоци 

активност

и 

 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализациј

е 
 

Планирано 

 

 

 

 

Септембар 

Формирање 

тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

Формирање 

тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

Директор 

школе 

 

 

Тим за 

Записник са 

Наставничког већа 

 

Извештај са састанка 

тима за маркетинг 

праћење и 

евалуација након 

кризног догађаја 

проверава, 

селекционише и 

дистрибуира 

информације  

потребе чланова 

институције. 

Процењује потребу  

ангажовања 

мобилног тима 

Нису 

реализоване 

током 2017/ 

2018. године 

 

Временска 

динамика 

одмах по сазнавању 

проверених 

информација 

интервенција током 

кризне ситуације 
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2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2017. – 

јануар  2018. 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2017. 

маркетиншких 

активности 

 

Израда акционог 

плана рада 

Стручног тима 

за маркетинг 

школе 

 

Подела 

задужења за 

маркетиншке 

активности 

унутар тима за 

маркетинг 

маркетиншких 

активности 

 

Израда акционог 

плана рада 

Стручног тима 

за маркетинг 

школе 

 

Подела 

задужења за 

маркетиншке 

активности 

унутар тима за 

маркетинг 

маркетинг 

 

 

 

 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови 

тима за 

маркетинг 

 

Координатор 

тима  

 

 

Израђен акциони 

план рада тима за 

маркетинг школе 

 

Извештај са састанка 

тима за маркетинг 

 

Уредно истакнута 

сва обавештења о 

активностима 

 

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  

 

Такмичења, 

фотографисање,  

објављивање на 

интернету 

    

 

Октобар 

2017. 

 

 

 

Обележавање 

дечје недеље. 

Учествовање у 

организацији, 

Обележавање 

дечје недеље. 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање 

Тим за 

маркетинг, 

остали 

школски 

тимови, 

Приредбе, 

такмичења... 

објављивање на 

интернету 
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 фотографисање 

 

ученици, 

ђачки 

парламент, 

директор 

 

 

Новембар 

2017.  

 

 

 

Екипа 

телевизије“Вуји

ћ“ из Ваљева је 

радила  ауторску 

емисију, две 

епизоде у 

трајању од пола 

сата , у сарадњи 

са локалном 

самоуправом. 

Тема је била 

дуално 

образовање 

наше школе, 

даљи планови и 

стратегија уписа 

и саарадња са 

локалним 

привредницима.  

 

 

Екипа 

телевизије“Вуји

ћ“ из Ваљева је 

радила  ауторску 

емисију, две 

епизоде у 

трајању од пола 

сата , у сарадњи 

са локалном 

самоуправом. 

Тема је била 

дуално 

образовање 

наше школе, 

даљи планови и 

стратегија уписа 

и саарадња са 

локалним 

привредницима.  

 

Тим за 

маркетинг, 

остали 

школски 

тимови, 

ученици, 

ђачки 

парламент, 

директор 

Учешће у 

организацији емисије 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

 

Децембар-

Јануар  2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда у 

основним 

школама у 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу,  

Мионици, 

Лајковцу и 

Боговађи  

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда у 

основним 

школама у 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу, 

Мионици, 

Лајковцу и 

Боговађи 

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  

 

 

Прослава 

 

 

Прослава 

 

 

Кординатор 

 

Учешће у 

организацији, 
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 школске славе 

„Свети Сава“  

Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

 

 

 

 

школске славе 

„Свети Сава“ 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови 

тима за 

маркетинг 

 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

Април, Мај  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда у 

основним 

школама у 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу,  

Мионици, 

Лајковцу и 

Боговађи 

 

Промоција 

школе и њених 

смерова 

ученицима 

осмог разреда у 

основним 

школама у 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Брежђу, 

Рајковићу, 

Мионици, 

Лајковцу и 

Боговађи 

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 

 

 

 

 

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, 

представници

ма цркве, 

колегама и 

ученицима 

наше школе. 

 

Мај 

 

 

 

Дан отворених 

врата 

Дан отворених 

врата 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови 

Промоција 

школе и 

њених 

смерова 

ученицима 
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тима за 

маркетинг 

 

осмог разреда 

у 

просторијама 

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 , 

фотографисањ

е и 

објављивање 

прилога на 

интернету, 

сајту школе и 

фб страници 

школе.  

 

Јун 

 

Учествовање у 

емисији  

«Жикина 

шареница» на 

телевизији пинк 

која је гостовала 

у Бањи Врујци  

Учествовање у 

емисији  

«Жикина 

шареница» на 

телевизији пинк 

која је гостовала 

у Бањи Врујци 

Кординатор 

тима 

Александар 

Павловић и 

директор 

школе 

Катарина 

Чарапић, 

професори 

Небојша 

Пешовић, 

Милутин 

Стојановић, 

Милош 

Стојановић, 

Марија 

Милиновић, 

са 

ученицима 

наше школе 

Гостовање у 

емисији , 

фотографисањ

е и 

објављивање 

прилога на 

интернету, 

сајту школе и 

фб страници 

школе.  
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6. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

Одговорно лице: Валентина Вукојичић – Стефановић, педагог 

Чланови тима: Слађана Јевремовић, професор српског језика; Александар Павловић, 

професор куварства; Ненад Јешић, родитељ; Катарина Чарапић, директор школе 

 
Времере

ализаци

је 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци активности Евалуација  

септемба

р 

 

 

 

 

 

 

 

Формирање 

Тима за 

инклузивноо

бразовање и 

израдаАкци

оногпланаТ

имазашколс

ку 2017/ 

2018. годину 

 

ФормиранТимза 

ИО 

Формирани 

тимови за 

пружање додатне 

подршке сваком 

ученику 

појединачно 

СачињенАкциони

планТима за ИО 

 

 

 

 

 

Чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

 

 

 

 

Годишњи 

план рада 

школе 

Акционипла

нрадатимаза

инклузивноо

бразовање 

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

 

 

 

септемба

р 

Израда 

ИОП-а 

заученике у 

првој, 

другоји 

трећојгодин

ирадапо 

ИОП-

узапрвополу

годиштешко

лске 2017/ 

2018. 

Сачињен ИОП – 1 

заученицу у 

трећојгодинирада  

по ИОП – у за 

прво 

полугодиште 

Сачињен ИОП – 1 

заученицу у 

другојгодинирада

по ИОП - у 

запрвополугодиш

те 

Одељенскестарешине

Предметнинаставниц

и Педагог 

Досијеи 

ученика 

Евиденција 

рада 

наставника 

Евиденција 

рада 

педагога 

Дневницира

да 

Записник са 

састанка 
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Године 

Израда ИОП 

– а 1 за 

ученика у 

првој 

години рада 

по ИОП – у 

до решења 

ИРК 

 

Покретањеп

редлогазаут

врђивањепр

авана ИОП 

и 

давањесагла

сностиродит

ељазарадуче

никапо ИОП 

– у 

 

Прослеђива

њезахтеваИ

нтерресорно

јкомисијина

процену 

 

 

Сачињен ИОП – 2 

за 1 ученици у 

другој години 

рада по ИОП – у 

за прво 

полугодиште 

Сачињен ИОП – 1 

за 1 ученика у 

првој години рада 

по ИОП – у за 

период септембар 

– новембар до 

решења ИРК 

 

Постигнута 

сагласност 

родитеља на рад 

ученика по ИОП 

– у 

Дефинисан 

педагошки 

профил 

Упућен захтев 

ИРК за додатном 

образовном 

подршком за 

ученика 

 

Тима за ИО 

септемба

р 

Достављање 

ИОП – а 

Педагошком 

колегијуму 

на усвајање 

Усвојени ИОП – 

и на састанку 

Педагошког 

колегијума 

Педагошки колегијум Записник са 

Педагошког 

колегијума 

септемба

р 

Уградња 

ИОП – а као 

анекса 

Школском 

програму 

ИОП је саставни 

део Школског 

програма 

Школски одбор 

Директор школе 

Записниксас

еднице 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива за 

праћење и 
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развој 

школског 

програма 

Школскогод

бора 

Извештај о 

раду 

директора 

новемба

р 

Праћењераз

војаи 

напредовањ

аученикасак

ојимасереал

изују ИОП – 

1 и ИОП - 2 

Утврђенстепенна

предовања; 

Саученицом 3 -2 

сереализује и 

даље ИОП – 1, 

са1 ученицом 2-2 

сереализује ИОП 

– 1 и са 1 

ученицом 2 – 2 се 

реализује ИОП - 2  

Према решењу 

ИРК за ученика 1 

– 2 у првој 

години рада по 

ИОП – у 

реализоваће се 

ИОП – 2 

Сачињен ИОП – 2 

за ученика за 

период децембар 

– јануар 

Одељенске старешине 

Предметни 

наставници  

Педагог 

Записник са 

седницаОде

љењског и 

Наставничко

г већа  

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

новемба

р 

Учешће у 

састанцимас

апредставни

цимаИнтерр

есорнекомис

ије 

Одржани 

састанци 

Педагог 

Родитељ 

РешењеИнте

рресорнеком

исије 

дасесаучени

комреализуј

е ИОП – 2 

 

новемба

р 

Достављање 

ИОП – а 

Педагошком

колегијумун

Усвојен ИОП – 2 

за ученика 1 – 2 

на састанку 

педагошког 

Педагошки колегијум Записник са 

састанка 

педагошког 

колегијума 
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аусвајање 

 

колегијума 

новемба

р 

Уградња 

ИОП – а 

каоанексаШ

колскомпрог

раму 

ИОП 

јесаставнидеоШк

олскогпрограма 

ШколскиодборДирект

оршколе 

Записниксас

едницеШкол

скогодбора 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива за 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

Извештај о 

радудиректо

ра 

фебрауа

р 

Подношење

полугодишњ

егизвештаја 

о 

реализацији 

ИОП – а 

заученикеса

којима су 

ИОП – 1 и 

ИОП – 2 

реализовани 

у 

токупрвогпо

лугодишта 

Сачињениизвешт

аји о 

напредовању и 

развојуученикаса

којимасуреализов

ани ИОП – 1 и 

ИОП – 2 у 

првомполугодиш

ту 

Тим за ИО 

Тимови за пружање 

додатне подршке за 

сваког ученика 

појединачно 

Документац

ија ученика 

Евиденцијар

адапедагога 

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 
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фебруар Самовредно

вањерадаТи

маза ИО 

Утврђеннивопру

женеподршкеуче

ницамапрекореал

изованихактивнос

ти у 

оквируАкционогп

лана 

 

 

Тимза ИО Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

фебруар Идентифико

вање 

ученице у 1. 

разреду 

којој је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршка у 

другом 

полугодишт

у 

Обезбеђен 

квалитет подршке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за ИО 

Одељенски 

старешина 

Предметни 

наставници 

Педагошка 

документац

ија 

Записници 

са ОВ и НВ 

фебруар Дефинисање 

педагошког 

профила 

ученице 

Могућности, 

потребе, 

способности 

/ јаке и 

слабе стране 

 

 

Дефинисан 

педагошки 

профил 

 

 

 

 

 

Одељенски 

старешина  

Педагог  

База 

података 
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фебруар Покретањеп

редлогазаут

врђивањепр

авана ИОП 

и 

давањесагла

сностиродит

ељазарадуче

ницепо ИОП 

- у 

 

 

 

 

Покренутпредлог 

Постигнутасаглас

ностродитељанар

адученикапо 

ИОП - у 

Одељенскистарешина 

Педагог 

Досијеучени

ка 

Евиденцијар

адапедагога 

и Тимаза ИО 

 

фебруар Израда 

ИОП-а 

заученике у 

првој, 

другоји 

трећојгодин

ирадапо 

ИОП-

узадругопол

угодиштешк

олске 2017/ 

2018. године 

 

Сачињен ИОП – 1 

заученицу 3 – 2 у 

трећојгодинирада

по ИОП – у за 

друго 

полугодиште 

Сачињени ИОП – 

1 и ИОП – 2 

заученице 2 - 2 у 

другојгодинирада

по ИОП - у 

задругополугоди

ште 

Сачињен ИОП – 2 

заученика 1 – 2 у 

првојгодинирадап

о ИОП – у за 

друго 

полугодиште 

 

Одељенскестарешине

Предметнинаставниц

и 

Педагог 

Досијеиучен

ика 

Евиденцијар

аданаставни

ка 

Евиденцијар

адапедагога 

Дневницира

да 

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

фебруар Достављање 

ИОП – а 

Педагошком

колегијумун

аусвајање 

Усвојени ИОП – 

и 

насастанкуПедаго

шкогколегијума 

Педагошки колегијум Записник са 

Педагошког 

колегијума 
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фебруар Уградња 

ИОП – а 

каоанексаШ

колскомпрог

раму 

ИОП 

јесаставнидеоШк

олскогпрограма 

ШколскиодборДирект

оршколе 

Записниксас

едницеШкол

скогодбора 

Записник са 

састанка 

стручног 

актива за 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

Извештај о 

радудиректо

ра 

 

 

фебруар Израда 

полугодишњ

ег извештаја 

о раду Тима 

за 

инклузивно 

образовање 

Сачињен 

полугодишњи 

извештај о раду 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

Тим за ИО Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

 

 

 

 

април Праћењераз

воја и 

напредовањ

аученика 

сакојимасер

еализују 

ИОП – 1 и 

ИОП - 2 

Утврђен степен 

напредовања: 

Са ученицом 3 – 2 

се реализује и 

даље ИОП – 2; са 

ученицама 2 – 2 

се реализују ИОП 

– 1 и ИОП – 2; са 

учеником 1 – 2 се 

реализује ИОП - 2 

Одељенске старешине 

Предметни 

наставници 

Педагог  

Записници 

са седница 

одељенских 

већа  

Записник са 

седнице 

наставничко

г већа 

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

јун Подношење

годишњегиз

вештаја о 

реализацији 

ИОП – а 

заученике 

Сачињениизвешт

аји о 

напредовању и 

развојуученика 

сакојимасуреализ

овани ИОП – 1 и 

Тимза ИО 

Тимовизапружањедод

атнеподршкезасваког

ученикапојединачно 
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сакојимаје 

ИОП 

реализован 

у токупрвог 

и 

другогполуг

одишташкол

ске 2017/ 

2018. године 

ИОП – 2 у 

првоми другом 

полугодишту 

школске 2017/ 

2018. године 

јун Самовредно

вање рада 

Тима за ИО 

Вреднован рад 

Тима за ИО 

Утврђеннивопру

женеподршкеуче

ницамапрекореал

изованихактивнос

ти у 

оквируАкционогп

лана Тима за ИО 

Утврђеннивооств

ареностициљева у 

пружањудодатне

подршкеученица

ма са 

којимасуреализов

ани ИОП – 1 и 

ИОП – 2 

токомшколске 

2017/ 2018. 

године 

 

Тим за ИО Записниксас

астанкаТима

за ИО 

јун Израдагоди

шњегизвешт

аја о 

радуТимаза 

ИО 

Утврђен ниво 

остварености 

активности 

предвиђених 

акционим планом 

Тима за ИО за 

школску 2017/ 

2018. годину 

Сачињен 

годишњи 

Тимза ИО  

Тимовизапружањедод

атнеподршкесвакомуч

еникупојединачно 

Записнициса

седница НВ, 

СР и ШО 

Записник са 

састанка 

Тима за ИО 

Годишњи 

извештај о 

раду Тима за 

ИО  
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извештај о раду 

Тима за ИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

Подносилац извештаја:Тим за сарадњу са локалним институцијама_ 

Одговорно лице:_Александар Марковић_ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НЕПЛАНИРАНИ  

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ  

ЕВАЛУАЦИЈА 

СЕПТЕМБАР Формирање 

Тима за сарадњу 

са локалним 

институцијама 

 

  Реализоване су 

све планиране 

активности 
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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, 

 

 

 

 

ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Продајни 

објекат Средње 

школе 

''Мионица'' 
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конобар 

 

 

Почетак 

сарадње средње 

школе 

''Мионица'' са 

локалним 

листом Билтен 

 

 

 

 

 

Директор 

школе, уредник 

Билтена 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 
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Предавање на 

тему ''Борба 

против сиде'' 

 Ученици – 

волонтери 

Црвеног крста 

све планиране 

активности 

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 

Брежђу, 

Рајковићу. 

 ОШ ''Милан 

Ракић'' 

ОШ „Војвода 

Живојин 

Мишић“ 

 

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 
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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'' 

 

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 

 Национална 

служба за 

запошљавање 
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школе за 

ученике 

 

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 

изложбеног 

штанда и 

продају брзе 

хране 

 Средња школа 

''Мионица'' 

Локална 

самоуправа 

АВГУСТ Наградно 

летовање за 

 Средња школа 

''Мионица'' 

Реализоване 

планиране 
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ученике са 

одличним 

успехо из свих 

наставних 

предмета 

ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Локална 

самоуправа 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Одговорно лице: Ратко Алексић, професор француског језика 

Чланови тима: Светлана Лазаревић, професор географије; Александра Јагодић, 

професор биологиje 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

СЕПТЕМБАР Израда плана 

реализације 

програма Тима за 

Сачињен план 

реализације 

активности за 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

Евиденција о 

раду Тима за 

заштиту 
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заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

школску 2016/ 

2017. годину 

злостављања и 

занемаривања 

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 

обележен 

Међународни дан 

борбе против 

насиља над 

женама 

Ученици Средње 

школе 

''Мионица'' 

Сарадници Дома 

здравља 

Мионица 

Евиденција о 

раду Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

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 
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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 

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 

Наставници и 

ученици, 

учесници 
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9. ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ 

Одговорно лице: Ивана Стефановић, професор енглеског језика 

Чланови Тима: Катарина Бељић – професор економске групе предмета; Александар 

Павловић – професор куварства; Катарина Чарапић - директор 

 

време 

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

Септембар  Израда Плана 

рада Тима 

Израда Плана 

рада Тима 

Чланови Тима Израђен и 

усвојен план 

Новембар - 

децембар 

Праћење 

пројеката који 

Праћење 

конкурса, 

Чланови тима Израљен 

пројекат за 

''Сремушијади'' у 

Доњем Таору 

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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се појављују 

на интернету и 

за које је 

добијена 

информација 

од других 

извора 

прикупљање 

пројектне 

документације 

и израда 

пројеката 

реновирање 

ђачког кутка 

Аплицирање 

на пројекте 

који су 

процењени као 

изводљиви 

Аплицирање на 

конкурс 

Чланови тима Послата 

пројектна 

документација 

Децембар - 

април 

Праћење 

пројеката који 

се појављују 

на интернету и 

за које је 

добијена 

информација 

од других 

извора 

Прикупљање 

документације 

и израда 

пројекта за 

опремање 

школе 

Чланови Тима Израђен 

пројекат за 

опремање 

школе 

 

 

 

 

10. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Координатор тима. Ивана Чолић 

Остали чланови тима: Катарина Чарапић, Валентина Вукојичић – Стефановић, Ивана 

Томашевић 

Време 

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

 

септембар Усвајање плана 

рада Тима за 

стручно 

реализовано Координатор, 

чланови тима 
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усавршавање 

Подела 

задужења 

члановима тима 

реализовано Координатор, 

чланови тима 

 

Планирање 

реализације 

стручног 

усавршавања 

запослених и 

договор око 

начина 

евидентирања 

реализовано Координатор, 

чланови тима 

 

Анализа личних 

планова 

стручног 

усавршавања 

реализовано Координатор, 

чланови тима 

 

Израда плана 

угледних часова 

реализовано Чланови тима  

    

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање 

Већа о 

појединостима 

договореним на 

нивоу Тима  

реализовано координатор  

Праћење 

каталога 

семинара за 

школску 

2017/2018. 

реализовано Координатор, 

чланови тима 

 

Организација 

семинара за 

запослене 

реализовано координатор  

новембар 

 

 

 

 

 

 

Реализација 

стручног 

усавршавања 

ван наставе и 

евидентирање 

истог 

Није 

реализовано 

Координатор, 

чланови тима 

 

Обележавање реализовано Црвени крст  
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месеца борбе 

против болести 

зависности 

''Мионица'' 

Обележавање 

Међународног 

дана борбе 

против насиља 

над женама 

Није 

реализовано 

  

децембар Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

сиде 

Реализовано 

 

Црвени крст 

''Мионица'', 

Александра 

Јагодић, 

професор 

биологије 

 

Јануар, фебруар Прављење 

пресека и 

евалуација рада 

Тима у току 

првог 

полугодишта, 

израда 

полугодишњег 

извештаја 

реализовано Координатор, 

чланови тима 

 

Давање 

предлога 

за рад 

Тима у 

наредно

м 

полугоди

шту 

реализовано Координатор, 

чланови Тима 

 

март Заштита и 

очување 

реализовано Дом здравља 

''Мионица'' 
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репродук

тивног 

здравља 

Реализација 

семинара за 

запослене 

реализовано ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Мионица 

 

април Обележавање 

Светског дана 

Рома 

реализовано ОШ ''Милан 

Ракић'' 

Мионица 

 

мај Реализација и 

евидентирање 

стручног 

усавршавања 

запослених 

реализовано Координатор, 

чланови Тима 

 

јун Евалуација рада 

Тима на крају 

школске године, 

израда 

Годишњег 

извештаја рада 

Тима 

реалозовано Координатор, 

чланови Тима 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ТИМ ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Подносилац извештаја:  Тим за ваннаставне активности 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 
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Одговорно лице:  Слађана Јевремовић (професор српског језика и књижевности) 

(председник, координатор,руководилац..) 

Чланови тима : Ивана Стефановић (проф.енглеског језика), Ратко Алексић (проф.француског језика), 

Душко Перић (вероучитељ), Слободан Недић (проф.музичког васпитања). 

 

Време  

реализације 

Планиране активности Реализоване 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Евалуација 

Септембар - Састанак Тима и 

расподела 

задужења; 

- Конституисање 

културно-

уметничке секције 

и хора; 

- Формирање 

чланова истих; 

      -     Организовање 

изложбеног дана 

Лагуниних књига; 

 

 

- Одржан 

састанак Тима 

(7.9.2017);   

Конституисана 

културно-

уметничка 

секција и хор; 

- Формирани 

чланови секције 

и хора; 

- Организован 

изложбени дан 

Лагуниних 

књига 

(14.9.2017); 

Чланови 

Тима; 

- Извештај 

Тима; број 

ангажованих 

ученика и 

садржај рада 

налазе се у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

посећеност 

изложбеног 

дана 

Лагуниних 

књига; 

Октобар - Састанак Тима; 

- Подела задужења 

члановима 

секција; 

- Рад  драмске, 

рецитаторске и 

језичке секције; 

- Рад  хорске 

секције; 

- Формирање 

чланова новинске 

секције; 

- Посета Сајму 

књига; 

- Одржан 

састанак Тима 

(12.10.2017); 

- Расподељена 

задужења 

члановима 

секција; 

- Реализован 

рад драмске, 

рецитаторске, 

језичке и 

хорске секције; 

Чланови 

Тима и 

ученици; 

- Извештај 

Тима; 

Извештај са 

Сајма књига, 

фотографије; 

- Број 

ангажованих 

ученика за 

секције, 

садржај рада 

истих налази 

се у 
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      -    Припрема за 

такмичење из енглеског 

језика; 

- Посећен Сајам 

књига; 

- Реализоване 

припреме за 

такмичење из 

енглеског 

језика; 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

Новембар - Састанак Тима; 

- Рад секција; 

- Припрема 

материјала за 

новинску секцију 

и уређење паноа у 

холу школе; 

       -   Припрема за 

такмичење из енглеског 

језика; 

- Одржан 

састанак Тима 

(2.11.2017); 

- Припремљен 

материјал за 

новинску 

секцију и 

паное; 

- Реализоване 

припреме за 

такмичење из 

енглеског 

језика; 

Чланови 

Тима и 

ученици; 

- Извештај 

Тима; број 

ангажованих 

ученика за 

секције, 

новински 

материјал, 

панои; 

Децембар - Састанак Тима; 

- Рад секција; 

- Излагање 

новинског 

материјала на 

паное; 

- Припрема за 

Савиндан; 

- Припрема за 

такмичење из 

енглеског језика; 

- Организовање 

новогодишњег 

квиза; 

      -    Посета Сајму 

науке; 

- Одржан је 

састанак Тима 

(14.12.2017); 

- Изложен 

новински 

материјал на 

паноима; 

- Реализоване 

припреме за 

Савиндан, као и 

за Светосавски 

конкурс; 

- Нису 

реализоване 

припреме за 

такмичење из 

енглеског 

језика(ученица 

Чланови 

Тима и 

ученици; 

- Извештај 

Тима; 

иложени 

панои; број 

ангажованих 

ученика за 

секције и 

светосавску 

приредбу; 

литерарни и 

ликовни 

радови за 

Светосавски 

конкурс; 
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одустала од 

истог); 

- Није посећен 

Сајам 

науке(односно 

Стручно веће 

језика није) 

због стручног 

усавршавања; 

Јануар - Састанак Тима; 

- Припрема за 

такмичење из 

енглеског језика; 

- Рад секција; 

-    Програм за 

Савиндан; 

- Одржан 

састанак Тима 

(11.1.2018); 

- Нису 

реализоване 

припреме за 

такмичење из 

енглеског 

језика због 

поменутих 

разлога; 

- Реализован 

рад секција; 

- Реализован 

програм за 

Савиндан; 

Чланови 

Тима и 

ученици; 

- Извештај 

Тима; број 

ангажованих 

ученика и 

садржај рада 

који се 

налази у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

Светосавска 

приредба, 

број 

ангажованих 

ученика, 

фотографије,

победници 

конкурса, 

похвалнице и 

награде; 

Фебруар - Састанак Тима; - Одржан 

састанак Тима 

(22.2.2018); 

Чланови 

Тима 

- Извештај 

Тима; 

 - Рад секција; - Реализован 

рад секција; 

Чланови 

Тима и 

ученици 

- Садржај 

рада и број 

присутних 

ученика 

налази се у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Припрема за 

такмичење 

рецитатора; 

- Реализоване 

припреме за 

такмичење 

рецитатора; 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

- Садржај 

рада и број 

присутних 

ученика 
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налази се у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Школско 

такмичење из 

енглеског језика; 

- Није 

реализовано, 

јер је ученица 

одустала од 

истог. 

 

         / 

 

        / 

 - Организовање 

трибине поводом 

Међународног 

дана матерњег 

језика (21. 2. 

2018); 

- Реализован 

заједнички 

угледни час 

(српски, 

енглески и 

француски 

језик) за више 

одељења 

поводом Дана 

матерњег 

језика; 

Ивана 

Стефанови

ћ, Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

- Извештај са 

угледног 

часа и 

организоване 

трибине; 

 - Посета Сајму 

туризма; 

- Реализован, 

али нико од 

чланова Тима 

није био 

присутан; 

 

        / 

 

           / 

Март - Састанак Тима; - Одржан 

састанак Тима 

(15. 3. 2018); 

Чланови 

Тима 

- Извештај са 

састанка 

Тима; 

 - Рад секција; - Реализован 

рад секција; 

Чланови 

Тима и 

ученици 

- Садржај 

рада и број 

присутних 

ученика 

налази се у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Општинско 

такмичење из 

енглеског језика; 

- Није 

реализовано из 

горе поменутих 

разлога; 

 

        /   

 

 

           / 

 - Општинско 

такмичење 

рецитатора; 

- Успешно 

реализовано 

Општинско 

такмичење 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

- Извештај са 

Општинског 

такмичења 

рецитатора; 
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рецитатора у 

КОЦ-у 

19.4.2018. 

 - Излагање радова 

новинске секције; 

- Изложени 

поједини 

радови који су 

махом писани 

за Запис; 

Ивана 

Стефанови

ћ 

- Изложени и 

објављени 

радови, 

краћи 

текстови са 

сликама; 

 - Организовање 

посете позоришту; 

- Није 

реализовано; 

       /           / 

Април - Састанак Тима; - Одржан 

састанак Тима 

(12. 4. 2018); 

Чланови 

Тима 

- Извештај са 

састанка 

Тима; 

 - Рад секција; - Реализован 

рад секција; 

Слађана 

Јевремовић 

и ученици 

- Садржај 

рада и број 

присутних 

ученика 

налази се у 

дневницима 

предвиђеним 

за то; 

 - Окружно 

такмичење 

рецитатора; 

- Реализовано 

Окружно 

такмичење 

рецитатора у 

КОЦ-у 26. 4. 

2018. 

____ // ____ - Извештај са 

Окружног 

такмичења, 

диплома и 

награда; 

 - Окружно 

такмичење из 

енглеског језика; 

- Није 

реализовано из 

већ поменутих 

разлога; 

 

        / 

 

          / 

 - Припреме за Дан 

школе; 

- Извршене 

припреме за 

Дан школе; 

Чланови 

Тима и 

ученици 

 

Мај - Састанак Тима; - Одржан 

састанак Тима 

(10. 5. 2018); 

Чланови 

Тима 

- Извештај са 

састанка 

Тима; 

 - Програм за Дан 

школе; 

- Реализован 

успешно Дан 

школе (24. 5. 

2018); 

Чланови 

Тима и 

ученици 

- Извештаји, 

фотографије; 

 - Излагање радова 

новинске секције 

поводом 

- Изложени 

радови на 

паноу поводом 

____ // ____ - Саме 

изложене 

слике на 
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Доситејевих 

мајских дана; 

Доситејевих 

дана; 

паноима, 

извештај; 

Јун - Састанак Тима; - Одржан 

састанак Тима 

(7. 6. 2018); 

Чланови 

Тима 

- Извештај са 

састанка 

Тима; 

 - Организовање 

приредбе поводом 

завршетка 

школске године; 

- Није 

реализовано, 

одложено за 

почетак 

школске 

године; 

 

       / 

 

         / 

 - Уређење паноа; - Уређени 

панои у холу; 

____ // ____ - Изложени 

панои; 

 

 

12. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

Подносилац извештаја Тим за каријерно вођење и саветовање ученик 

 

Одговорно лице_Ивана Живковић_, 

 

Остали чланови тима/већа: Марија Максимовић, Катарина Бељић, Ивана Томашевић и 

Катарина Чарапић 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализова

но 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планиран

и, а 

урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешност

и од 

стране 

тима или 

особе 

задужене 

за 

евалуациј

у 

Време 

реализаци

је 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Формирање 

тима за 

каријерно 

вођење и 

  
Формирање тима и 

подела задужења 
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саветовање 

ученика 

 

октобар 

Организовањ

е састанака 

тима   

Заказивање термина, 

припрема 

материјала, сарадња 

са директором и 

школским педагогом 

 

Вођење 

евиденције о 

раду тима 

  
Записник о састанку 

тима 

Радионице за 

ученике 

(уводне 

радионице) 

  

Извештај са 

радионица. 

Мотивисање 

ученика за наставак 

укључивања у нове 

радионице и 

активности. 

Испитивање 

интересовањ

а ученика о 

даљим 

активностим

а и 

радионицама 

  

Попуњавањем  

анкетних листића 

изражавају своја 

интересовања 

 

новембар 

Укљичивање 

у пројекат 

Средње 

школе 

„Мионица“ 

за виртуелни 

сајам 

занимања 

  

Објављивање 

извештаја и 

материјала на сајту о 

организованој 

активности 

 

Презентације 

стручног 

усавршавања 

на тему 

«Каријерног 

вођења и 

информисањ

а» 

  

Евиденција 

присутних и 

припрема за 

реализацију 

активности. 

Мотивација 

наставника за 

укључивање у рад 

 

 

децембар 

Повезивање 

са 

социјалним 

партнерима 

  

Сарадња са 

социјалним 

партнерима 
 

Повезивање   Повезивање са 
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са 

Национално

м Службом 

за 

запошљавањ

е 

Националним 

службом за 

запошљавање ради 

сарадње у II 

полугодишту 

јануар Вођење 

евиденције о 

раду тима 
  

Записник о састанку 

тима 

 Израда 

полугодишњ

ег извештаја 

о раду тима  

  

Полугодишњи 

извештај о раду тима 

за каријерно вођење 

и саветовање 

 

фебруар 

Организовањ

е састанака 

тима   

Заказивање термина, 

припрема 

материјала, сарадња 

са директором и 

школским педагогом 

Вођење 

евиденције о 

раду тима 

  
Записник о састанку 

тима 

Објављивање 

спроведених 

активности 

тима на 

школском 

сајту 

  

Мотивисање 

ученика за 

укључивање у 

овакав вид 

активности. 

Мотивација 

наставника за 

укључивање у рад 

Повезивање 

и сарадња са 

социјалним 

партнерима 

  

Сарадња са 

социјалним 

партнерима 

 

март 

Сарадња са 

Национално

м службом за 

запошљавањ

е 

  

Посета Националној 

служби за 

запошљавање 

Посета Сајму 

запошљавањ

а 

  

Информисање 

ученика о потребама 

тржишта рада 

април 

Стручне 

посете 

фирмама 

  

Извештај о посети и 

списак. Упознавање 

ученика са начином 

организације 

предузећа и 
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упознавање са 

занимањима 

Организација 

посета 

факултетима 

и вишим 

школама 

  

Информисање 

ученика о наставку 

школовања 

мај 
Организовање 
радионица за 

ученике о 

темама 

везаним за 
каријерно 

вођење и 

саветовање 

  

Подстицање ученика 

да размишљају о 

професионалном 

развоју и планирању 

каријере.Информиса

ње ученика о 

могућности наставка 

школовања и 

запошљавања 

Објављивање 

спроведених 

активности 

тима на 

школском 

сајту  

  

Мотивисање 

ученика за 

укључивање у 

овакав вид 

активности. 

Мотивација 

наставника за 

укључивање у рад 

јун Израда 

извештаја о 

спроведеним 

активностим

а 

  Писани извештај 

Израда 

извештаја 

Директору, 

Школском 

одбору, 

Савету 

родитеља, 

Наствничком 

већу и 

Ученичком 

парламенту 

  Писани извештај 
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9. Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Координатор: Ивана Чолић 

Време 

реализације 

Активности 

 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар  Конституисање 

парламента 

реализовано Координатор, 

ученици 

 

Информисање 

ученика о 

делокругу рада 

Ученичког 

парламента у 

средњој школи 

реализовано Координатор  

Избор 

пре4дседника, 

заменика 

председника и 

записничара 

реализовано Координатор  

Договор око 

активности у 

оквиру пројекта 

''Млади су 

закон'' 

реализовано Координатор, 

ученици 

 

Договор око 

организације 

Дечије недеље 

реализовано Координатор, 

ученици 

 

октобар Обележавање 

Дечије недеље 

реализовано Координатор, 

ученици 

 

Сарадња са 

локалним 

листом Билтен 

реализовано Чланови 

парламента 

 

Разговор на 

тему: ''Култура 

понашања – 

будимо пример 

другима'' 

Није 

реализовано 

Координатор, 

ученици 

 

Додговор око 

пројекта 

''Образовањем 

до здравља'' 

реализовано Координатор, 

ученици 

 

Постављање 

справе за 

реализовано Координатор, 

ученици 

 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

260 
 

згибове у 

дворишту 

школе 

новембар Радионица на 

тему ''Методе и 

технике 

успешног 

учења'' 

реализовано Координатор  

Решавање 

проблема 

везаних за 

употребу 

мобилних 

телефона на 

часу 

реализовано Координатор, 

чланови 

Парламента 

 

Реализација 

пројекта 

''Спортски. 

Здраво. 

Безбедно. 

Искорачи и ти'' 

реализовано Ученички 

парламент, 

Министарство 

омладине и 

спорта, ОШ  

''Милан Ракић'' 

 

децембар Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

сиде 

реализовано Наставник 

биологије, 

чланови 

парламента 

 

Договор око 

израде паноа о 

количини 

шећера у храни 

и пићу 

реализовано Наставник 

куварства, 

чланови 

парламанта, 

ОШ ''Милан 

Ракић'' 

 

јануар Припрема 

активности за 

прославу Светог 

Саве 

реализовано Чланови 

парламента 

 

фебруар Евалуација 

реализованог 

плана у првом 

полугодишту и 

израда 

полугодишњег 

извештаја 

реализовано Координатор  

Припреме за 

екстерну 

евалуацију 

Реализовано Координатор, 

директор 

 



       Годишњи извештај о раду за 2017/18.                                        Средња школа ''Мионица''   

 
  

261 
 

Март Предлози и 

реализација 

радионица у 

сарадњи са 

локалним 

канцеларијама 

реализовано Координатор, 

чланови 

парламента 

 

април Разговор на 

тему ''Књига 

или друштвене 

мреже'' 

реализовано Координатор, 

чланови 

Парламента 

 

Припрема 

активности за 

обележавање 

Дана школе 

реализовано Координатор, 

чланови 

Парламента 

 

мај Гласање за ђака 

генерације 

реализовано чланови 

Парламента 

 

јун Предлози 

ученика за 

награде и 

похвале 

најбољим 

ученицима 

Реализовано чланови 

Парламента 

 

Анализа рада 

Парламента у 

протеклој 

школској 

години 

реализовано Координатор, 

чланови 

Парламента 
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10. Извештај о спољашњем вредновању рада школе 

Дана 22. 2. 2018. извршено је спољашње вредновање рада школе од стране представника 

Школске управе Ваљево. Као јаке стране школе истакнуте су области: настава и учење, 

стручна пракса, руковођење, добра сарадња са родитељима и локалном самоуправом, 

међуљудски односи, добро функционисање Ученичког парламента. Посебно смо поносни 

на чињеницу да је школа пријатна и безбедна средина за ученике. Предлози за побољшање 

односе се на повећање броја секција и огледних часова, на боље структурисање школске 

документације, на већу примену образовних стандарда, на прављење плана спречавања 

осипања ученика из школе и на хитну потребу отварања школског ресторана. Од 29 

стандарда, школа је остварила ниво остварености 21. 
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ПЛАН  ЗА ПОБОЉШАЊE (ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА) 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:1. Школски програм и годишњи план рада 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 

Општи и 

специфични  

Захтеване 

методе и 

активности  

Трошкови и 

неопходни 

ресурси  

Одговорно 

лице за 

спровођење 

активности  

Прекретниц

е за интерно 

праћење  

Датум до кога 

ће циљеви 

бити 

испуњени  

Мерљиви 

индикатори за 

постизање 

циљева  

Одговорно 

лице* за 

евалуацију 

постигнућа 

циљева   

Садржајно и 

временско 

усклађивање 

програма 

наставних 

предмета у 

оквиру сваког 

образовног 

профила 

 

Стручна већа 

врше 

међусобно 

усклађивање 

програма 

сродних 

наставних 

предмета 

Људски 

ресурси 

Педагог  

Руководиоци 

стручних 

већа 

Предметни 

наставници 

 

Септембар 

2018.  

Јануар 2019. Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

Записници са 

састанака 

Стручних већа 

Евиденција рада 

педагога 

Педагог 

Руководиоци 

стручних већа 

Усклађивање 

годишњих и 

оперативних 

планова рада 

наставних 

предмета 

 

Предметни 

наставници 

врше 

усклађивање 

годишњих и 

оперативних 

планова рада 
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Коришћење 

јединственог 

обрасца за 

планове рада са 

потребним 

елементима 

(циљ, садржаји, 

начин 

остваривања 

садржаја, 

стандарди ) 

Израда и 

употреба 

јединственог 

обрасца за 

годишње и 

јединственог 

обрасца за 

оперативне 

планове рада 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:2.Настава и учење 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 

Садржајно 

повезивање 

области 

наставних 

предмета – 

корелација у 

циљу развоја 

међупредметних 

компетенција 

 

Предметни 

наставници 

повезују 

сродне области 

више 

наставних 

предмета у 

виду 

организовања 

тематских дана 

и/ или  примене 

интегративне 

наставе  

Људски 

ресурси 

Предметни 

наставници 

Руководиоци 

стручних 

већа 

Педагог  

Новембар 

2018. 

Фебруар 2019. Записник са састанка 

педагошког колегијума 

Записници са састанака 

стручних већа 

Евииденција рада педагога 

Педагошки 

колегијум   
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Примена 

разноврсних 

метода, облика и 

средстава рада у 

наставном 

процесу 

 

Предметни 

наставници 

обогаћују 

наставни рад 

разноврсним и 

иновативним  

методама, 

средствима и 

облицима рада   

Примена 

диференцираног 

рада са 

ученицима 

 

 

 

Предметни 

наставници 

примењују 

диференциране 

захтеве у раду 

према 

објективним 

могућностима 

ученика 

Унапређење 

вођења 

документације о 

постигнућима 

ученика 

Документација 

о постигнућима 

ученика се 

редовно води, 

потпуна је и 

садржи 

повратну 

информацију  

      

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:3. Образовна постигнућа ученика 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 
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Школа 

континуирао 

доприноси 

већој 

успешности 

ученика 

 

 

Континуирано 

праћење 

постигнућа 

ученика 

Људски 

ресурси 

Педагог 

Предметни 

наставници  

Током 

године 

 

Фебруар 

2019. 

Јун 2019. 

Иницијални 

тестови 

Евиденција о 

осталим 

облицима 

образовно – 

васпитног рада  

Директор  

Педагог  

Повећање 

обухвата 

наставних 

предмета и 

броја ученика 

допунском и 

додатном 

наставом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

одржавају 

часове допунске 

и додатне 

наставе са 

ученицима 

којима је 

потребан 

допунски 

образовно - 

васпитним рад и 

са ученицима 

заинтересованим 

за додатни 

образовно – 

васпитни рад 
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Повећање 

разноврсности 

ваннаставних 

активности/ 

секција 

 

Наставници 

организују 

ваннаставне 

активности/ 

секције за 

заинтересоване 

ученике 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 4.Подршка ученицима 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 

Школа 

континуирано 

доприноси 

подршци 

ученика из 

осетљивих 

група/ сарадња 

са Домом 

здравља, ЦСР, 

основном 

школом и 

педагошким 

асистентом 

 

 

Подстицање 

развијања 

комуникацијск

их и  

социјалних 

вештина 

ученика 

 

Саветодавни рад 

са ученицима и 

њиховим 

родитељима у 

циљу 

спречавања 

прекида 

школовања 

(ромска деца, 

девојчице ) 

 

 

 

 

 

Педагог у 

сарадњи са 

одељењским 

старешинама и 

Ученичким 

парламентом 

организује 

радионице у 

Људски 

ресурси 

Директор  

Педагог 

Одељењске 

старешине 

Ученички 

парламент 

 

Током 

године 

Јун 2019.  Евиденција рада 

директора, 

педагога, 

одељењског 

старешине и 

Ученичког 

парламента 

Директор  
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циљу развоја 

животних 

вештина 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 5.Етос 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 

Пружање 

стручне 

континуиране 

подршке 

новопридошли

м ученицима и 

наставницима  

 

 

 

Прилагођавање 

простора 

потребама 

ученика са 

сметњама у 

развоју 

Саветодавни рад 

са ученицима  

Сарадња са 

наставницима, 

посебно 

приправницима 

 

 

 

 

Према потреби у 

школи се 

обезбеђује 

простор 

прилагођен 

ученицима са 

сметњама у 

развоју 

 

Људски 

ресурси 

 

Материјално – 

технички 

ресурси 

 

Директор  

Педагог 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

Током 

године  

Адаптивни 

период 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2018. 

Фебруар 2019. 

Април 2019.  

Јун 2019. 

Евиденција 

рада директора, 

педагога, 

одељењског 

старешине 

Директор  

Педагог  

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:6.Организација рада школе и руковођење 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 

Унапређење 

рада школе као 

специфичне 

организационе 

културе   

(повећање 

Обогаћивање 

развојног плана 

школе 

конкретним 

решењима у 

циљу 

Људски 

ресурси 

 

 

Директор  

Педагог  

Током 

године 

Фебруар 2019. 

Јун 2019.  

Евиденција 

рада директора 

Евиденција 

рада педагога 

Записници са 

састанака 

Директор 

Педагог 

Руководилац 

стручног 

актива за 

развојно 
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ефективности и 

ефикасности 

школе у 

кључним 

сегментима 

рада)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективности 

рада школе 

 

Континуиран 

педагошко – 

инструктивни 

рад са 

наставницима, 

посебно 

приправницима 

у циљу 

ефикасности 

наставног рада 

Стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

планирање 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 7.Ресурси 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати:  

Подршка школе 

људским 

ресурсима  

 

 

 

 

 

Побољшање 

материјално – 

техничких 

услова рада 

школе 

 

Унапређење 

рада тима за 

стручно 

усавршавање 

наставника и 

стручних 

сарадника 

 

Обезбеђивање 

грејања школе 

и нове 

столарије 

 

 

Људски 

ресурси 

 

Материјално – 

технички 

ресурси 

Директор  Септрембар 

2018. 

Јун 2019.  Евиденција 

рада директора 

Записници са 

састанака Тима 

за стручно 

усавршавање 

Директор  
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Обезбеђивање 

објекта 

(ресторана) за 

праксу ученика 
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11. Екскурзија ученика 

Екскурзија ученика Средње школе ''Мионица'' реализована је у сарадњи са средњом школом 

''1300 каплара'' из Љига  за ученике прве и друге године. Ученици су са својим професорима 

посетили Будимпешту. Екскурзија је трајала 3 дана и реализована је прве недеље априла, 

односно на пролећном распусту. Ученици одељења 3/1 посетили су Грчку. Ученици одељења 

3/2 и 4/1 нису ишли због недовољног броја пријављених ученика.  Посетили су Атину, Солун, 

Метеоре, пророчиште у Делфима, док су ученици прве и друге године обишли све 

знаменитости Будимпеште. Циљ и задаци екскурзије су остварени .  

 

 

12.Реализација плана материјално-техничких  услова 

 

У школској 2017/2018. дошло је до унапређења материјално – техничких услова у 

неколико сегмената: 

1. Зборница је окречена и опремљена је новим намештајем. 

2. Окречен је хол школе у приземљу и 2 учионице. 

3. Набављен је ситан инвентар за угоститељство. 

4. Набављена је веш машина. 

5. Набављена је машина за сечење меса и сухомеснатих производа. 
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13. Реализација плана стручног усавршавања 

 

Стручно усавршавање ван установе 

Тема/ садржај  Реализатор  Време реализације Учесници  

Посета Сајму књига Средња школа 

«Мионица» 

Октобар 2017. Наставници 

Посета Сајму науке Средња школа 

«Мионица» 

Децембар 2017. Наставници 

Семинар 

''Усавршавање 

компетенција 

наставника за 

савремено праћење и 

вредновање 

постигнућа ученика'' 

РЦ ''Ужице'' Децембар 2017. Наставници, стручни 

сарадници 

Посета Сајму 

туризма 

Средња школа 

«Мионица» 

Фебруар 2018. Наставници 

Семинар ''Како 

помоћи ученицима 

са проблемима у  

понашању'' 

Друштво учитеља 

''Мионица'' 

Март 2018. Наставници 

Семинар '' 

Интегративна 

настава у 

амбијенталним 

учионицама'' 

РЦ ''Чачак'' Март 2018. Наставници 

Двонедељна он-лајн 

обука о примени 

стандарда 

МПНТР Април, мај 2018. Наставници, 

директор, стручни 

сарадници 

Обука учесника у 

завршном испиту на 

крају основног 

образовања и 

васпитања у 

функцији осигурања 

квалитета завршног 

испита 

ЗВКОВ Јун 2018. Александра Јагодић 
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Стручно усавршавање у установи  

Тема/садржај Реализатор  Време реализације Учесници 

Угледни час 

''Рецепцијска 

служба – пријем 

домаћих и страних 

гостију'' 

Ивана Стефановић 

и Марија 

Милиновић 

Октобар  Ученици и 

библиотекар 

Угледни час 

''Утицај 

позајмљеница на 

матерњи језик'' 

Ивана Стефановић, 

Ратко Алексић, 

Слађана Јевремовић 

Март  Директор, 

библиотекар, 

наставници 

Угледни час 

''Правилном 

исхраном и 

физичком 

активношћу до 

доброг здравља'' 

Александар 

Павловић и Ђорђе 

Софронић 

Март  Наставници  

Угледни час 

''Тоталитарни 

режими у Европи'' 

Верољуб Бојичић Мај  наставници 
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14.  Укупна оцена реализације Годишњег плана рада школе у школској 

2017/2018. 

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. реализован је у свим сегментима 

успешно. 
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15. Одлука о усвајању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе      Председник Школског одбора 

__________________      _________________ 
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