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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 161 

Број запослених 34 

Број смена у школи 1 – Прва/Друга 

Језик на коме се изводи настава Српски језик 

Страни језици Енглески, француски 

Подручје рада школе Tрговина, угоститељство и туризам 

Верификовани профили Кувар,конобар, трговац, посластичар, туристичко 

- хотелијерски техничар,економски 

техничар,финансијски техничар, кулинарски 

техничар, угоститељски техничар, пословни 

администратор 

Име и презиме директора школе Катарина Чарапић 

mailto:srednjaskolamionica@gmail.com
http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
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2. Законске основе рада школе 
 

 
1. Закон о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС, број 88/2017. 

и27/2018 – и др. Закони, 10/19) 

2. Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број55/2013,101/2017 и 

27/2018 – др.закон) 

 
1. Статут Средње школе„Мионица“, 

 
2. 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, 14/13,5/14 и 3/15), 

3. 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), 

4. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам («Сл.гласник РС – Просветни 

гласник» бр.8/2014,11/2016,6/2018 и 13/2018) 

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(Сл.гласник РС – Просветни гласник», бр. 16/2015 и 7/2016), 

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

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете заобразовне 
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профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада трговина, 

угоститељство и туризам(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015) 

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

стручних сарадника у средњојшколи („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 организацији и остваривању екскурзије у средњој школи(Сл.гласник РС», 

бр. 30/2019), 

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) 

 

14. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа зa 2018/2019.годину 

 
15. Годишњи извештај о реализацији програма радашколе 

 
16. Правилник о упису ученика у средњу школу („Сл. гласник РС“ бр.23/2018 и 30/2019) 
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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 стручнешколе. 

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

васпитањем се остварује припрема заживот. 

• Обезбеђивање стручне заступљености наставе из свих наставних области у предметној 

настави, уз примену иновација ураду, 

• 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 стиловаживота. 

• 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 

образовнихпрофила. 

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

професионалне оријентације ученика седмих и осмих разреда основних школа са 

територије општинеМионица. 

• 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 

даљешколовање. 

• Посебна пажња је посвећена стручном усавршавањунаставника. 

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

технологије у настави. 

• Организовање сарадње са локалним невладиниморганизацијама. 

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

културног и практичног значаја. 

• Стварање безбедне атмосфере у школи и пријатне атмосфере зарад 

• Неговање добрих међуљудских односа међу наставницима иученицима. 

• Ревизија и унапређење школског развојног плана. 
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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 иЂурђевцу. 

Данас на подручју општине Мионица функционишу две основне школе ОШ ''Милан 

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

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

средње школе у Мионици трају више година. Разлози за отварање средње школе су 

вишеструки, а већина их је у складу са 32. чланом Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

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

подручју где се скоро 70% становништва бави пољопривредном делатношћу. 

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 обављањеделатности. 
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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 десет година рада средње школе и уписане једанаесте генерације ученика, може се 

рећи: потпуно су оправдани сви напори уложени у постављање темеља средњешколском 

образовању у Мионици. Капацитети су пуни, интересовање ученика и њихових родитеља све 

веће, стандарди којим тежимо високи. 

 

4. Материјални и кадровски ресурси школе 

 

4.1. Материјално технички услови 

 
4.1.1. Школски простор и опрема 

 

Објекат школске зграде наменски је грађен осамдесетих година за школу усмереног 

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

у прилогу програма. 

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

рада. Замењени су прозори,офарбана столарија, радијатори,замењени подови, 

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

учионице и кречење и преуређење канцеларије предвиђене за педагога школе. 

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

школе.  

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 замењена 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 просторијупродавнице. 

У току 2016. године опремљена је кухиња за извођење практичне наставе: 
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-Замењене керамичке плочице 

 
-Промењена електрична инсталација 
 

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

машина затесто 
 

-Урађена је вентилација у кухињи 

 
-Набављен тостер за школску продавницу 

 
- У учионицитуристичких техничара направљен пулт за рецепцију у циљу извођења 

практичне наставе  

- Стављене тракасте завесе на свим канцеларијама 

- Једна учионица је преуређена из помоћне просторије у функционалну учионицу 

Током 2017. годинена свим учионионицама са предње стране стављене су фолије за 

заштиту од сунца. 

Једна учионица је преуређена из помоћне просторије у функционалну учионицу. 

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

у приземљу. 

Пулт за извођење вежби из предмета агенцијско и хотелијерско пословање 

пребачен је из учионице IV1 у кабинет информатике. 

Наставничка канцеларија је у потпуности преуређена, промењени су ормарићи за 

наставнике, столови и столице, стављен чивилук. 

Набављено је десет нових школских клупа, 30 столица за канцеларије, висећи 

елементи за кухињу. 

У октобру 2019. године започета је комплетна реконструкција школске зграде. 

Почетком априла 2020. планирано је усељење у реновирану школску зграду, 

међутим, због ванредних околности и преласка на он лајн наставу од 16.03.2020. 

коначно усељење у реновирану школоску зграду планира се за почетак школске 

2020/21. године. 
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Школа располаже са:  

Класична учионица – 7 

Помоћно - припремна учиониоца - 2 

Специјализована учионица за информатику /Специјализована учионица за агенцијско и 

хотелијерско пословање– 1  

Специјализована учионица за рачуноводство/Специјализована учионица за агенцијско и 

хотелијерско пословање– 1  

Кабинет куварства – 1 

Кабинет  услуживања- 1  

Библиотека – 1 

Фискултурна сала – 1  

Зборница – 1 

Администрација – 2  

Канцеларија директора - 1 

Канцеларија за педагога – 1  

Амфитеатар – 1 

Ходници – 2 Санитарни чвор –6/14 

Након реновирања, добијене су још две просторије за које ће накнадно бити одређена намена и 

један тоалет више у приземљу, а поред сале за физичко дозидана су још два нова тоалета. 
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4.1.2. Наставна средства 

 
Све учионице, а укупно их је девет, 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 

иТелекома. 

Школа поседује два фото апарата за сликање свих важних догађаја, као и седам лап топова која 

служе за потребе наставе, један у амфитеатру, 5 у кабинету информатике и један у кабинету 

рачуноводства. 

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 

рачунарскеопреме. 

Почетком 2019. године Теленор је, кроз пројекат, донирао 300 000 рсд од којих је купљено 3 

лед телевизора намењена вежбама куварства у учионицама I2, II2 и III2 и 5 лап топ рачунара 

намени вежбама из агенцијског и хотелијерског пословања, а смештени у кабинет 

информатике. 

Кабинети куварства и услуживања опремљени су неопходном опремом. Набављен је 

нови фрижидер, миксер, месорезница, кухињска вага, два котлића. За помоћну просторију 

купљена је веш машина, усисивач, даска за пеглање, пегла и сушилица за веш. 

Купљена су и два нова пројектора и рутер. 

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 34 

Лап – топ 12 

Штампач 10 

Видео – пројектор 4 

Пројекционо платно 2 

Фотокопир апарат 1 

Телевизор 4 

Фото – апарат 2 

Камера 1 

Скенер 1 

Клима уређај 9 
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4.2. Кадровски ресурси школе 

 
4.2.1. Руководство школе 

 

На руководећем месту је директор Катарина Чарапић, професор српског језика и 

књижевности са 23 годинe радног стажа у области образовно – васпитне делатности. 

 

Школа нема систематизовано место помоћника директора. 

 

Послове секретара обавља дипломирани правник, Весна Срећковић са положеним стручним 

испитом на 50% радног времена, а од школске године 2015/16. школа је добила место 

стручног сарадника педагога на 50% радног времена и библиотекара на 50% радног 

времена. Послове педагога школе и библиотекара обавља дипломирани педагог Ивана 

Костић. 

4.2.2. Наставно особље 

 

У табели се налази приказ ангажованих радника - наставника са утврђеним бројем 

часова и стручном спремом : 

Наставник Звање Норма 

Слађана Јевремовић професор српског 
језика и књижевности 

19 часова, 104,5% 

Ивана Стефановић професор енглеског 
језика 

15 часова, 83,33% 

Јелена Селенић професор француског 
језика 

20 часова, 100% 

Александар Марковић мастер професор 
технике и 
информатике 

19 часова, 102,15% 

Дејан Ђурић дипл. инжењер 
пословне информатике 

8 часова, 40% 

Верољуб Бојичић дипломирани 
историчар 

6 часова, 30% 

Александра Јагодић дипломирани биолог 5 часова, 25% 

Драгана Петровић дипломирани 
инежењер 
пољопривреде 

10 часова  
АиХ ПН,70% 

Марија Милиновић дипломирани 
економиста 

101,54% 

Александар Павловић струковни менаџер 
гастрономије 

20 часова,100% 

Денис Обрадовић дипломирани 20 часова,100% 
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економиста 

Милорад Петровић теолог 7 часова, 35% 

Бојана Текић дипл. економиста 101,42% 

Славиша Шеврт/Марија 
Адамовић 

дипломирани 
политиколог/ 

3 часа,15% 

Катарина Бељић дипломирани 
економиста 

101,54% 

Светлана Лазаревић дипломирани географ 9 часова, 45% 

Ђорђе Софронић професор физичког 
васпитања 

14 часова, 70% 

Милена Гођевац дипломирани 
професор хемије 

3 часа, 15% 

Снежана Васић дипломирани психолог 4 часа, 20 % 

Ивана Миловановић дипломирани 
економиста 

99,2% 

Небојша Пешовић/Кристина 
Недељковић Лукић 

дипломирани менаџер 
гастрономије 

22 часа, 110% 

Милутин Стојановић конобар специјалиста Блок – 60, 
2ч.+п.н.,50,22% 

Милош Стојановић 
 

конобар специјалиста 
 

практ.наст.80,33% 

Душица Ђурковић кувар специјалиста практ.наст.100% 

Марија Ђокић/Марија Гајић наставник ликовне 

културе 

3 часа, 15% 

Слободан Недић магистар хармонике 1 час, 5% 

Немања Јаковљевић дипломирани 

економиста 

ПН, блок, часови 

73,08% 

 

4.2.3. Ненаставно особље 

 
Министарство просвете /одељење у Ваљеву/ дало је сагласност на ненаставно особље 

према следећој табели: 

1. Директор100%, Катарина Чарапић, професор српског језика и књижевности 

2. Секретар, 50% радног времена, Весна Срећковић, диломирани правник 

3. Педагог, 50% радног времена, Ивана Костић, дипломирани педагог 

4. Библиотекар, 50% радног времена, Ивана Костић, дипломирани педагог 

5. Рачуновођа, 50% радног времена, Катарина Матић 

6. Помоћно особље 250%, Светлана Лазаревић, Тања Ускоковић, Милена Максић 

7. Домар 50 % радног времена, Љубивоје Ранковић 
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Одељенске старешине 
 

 

I1 Јелена Селенић 

I2 Небојша Пешовић/Кристина Недељковић Лукић 

II1Ивана Миловановић 

II2Ивана Стефановић 

III1 Катарина Бељић 

III2 Александар Павловић 

IV1 Марија Милиновић 
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5. Ученици 

5.1. Бројно стање по одељењима ипрофилима 
 
Први разред Подручје рада Образовни 

профил 
Број одељења Број ученика 

Трговина, 
угоститељство и 
туризам 

Туристичко – 
хотелијерски 

техничар 

1 26 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

Конобар 1 12 

Кувар 16 

 

 

Други разред Подручје рада Образовни 
профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

Туристичко – 

хотелијерски 

техничар 

1 24 

Трговина, 
угоститељство и 
туризам 

Конобар 1 10 

Кувар 14 

 

 

Трећи разред Подручје рада Образовн

и профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, 
угоститељство и 
туризам 

Туристички 

техничар 

1 25 

Трговина, 

туризам и 

угоститељство 

Конобар 1 11 

Кувар 8 

 

 
 

Четврти разред Подручје рада Образовни 
профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, 
туризам и 
угоститељство 

Туристички 
техничар 

1 20 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица'' 

21 

 

 

 

Одељењ е Образо

вни 

профи

л 

Број 

уписан

и х 

ученик

а на 

почетку 

школск

е 

године 

Број 

ученик

а који 

су се 

исписа

л и у 

току 

школс

к е 

године 

Број 

учени

к а 

који су 

се 

уписал 

и у 

току 

школс

к е 
године 

Број 

ученика 

на крају 

другог 

полугоди

ш та 

Број 

ученика 

из 

осетљиви

х 

друштвен

и х група 

Број 

ученика 

са 

сметња

м а у 

развоју 

1/1 Турист

ичко – 

хотелиј

ерски  

технич

ар 

26 2 1 24 / 1(ИОП1) 

1/2 Кувар/ 
конобар 

28 1 / 27 / 1(ИОП2) 

2/1 Туристи
чко – 
хотелије
рски 
техничар 

25 3 / 22 / / 

2/2 Кувар/ 
конобар 

25 1 / 24 / 1IOP2 

3/1 Туристи
чк 
итехнича
р 

26 1 / 25 / / 

3/2 Кувар/ 
конобар 

19 / / 19 / 1ИОП2 

4/1 Туристи
чки 
техничар 

21 1 / 20 / / 

Укупно 170 9 1 161  4 
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5.2. Успех ученика по одељењима 
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Резултати након обављених поправних, ванредних и матурских испита у августовском испитном 

року 

 
Након обављених поправних испита у августовском испитном року, од којих је 1 ученик из 1/1 био упућен на 

поправни из предмета основи економије код наставника Иване Миловановић и 6 ученика из српског језика и књижевности (1 

ученик из 2/1 и 5 ученика из ½), два ученика нису положила поправни испит. Ученик Саша Радоњић из одељења 2/1  пао је 

српски језик, и ученик Небојша Гајић из ½ пао је испит из српског језика и књижевности.  

Ванредни матурски испит у августовском испитном року положили су ученици Ђорђе Недељковић и Јелена Ранковић, 

и ванредна ученица Јелена Крсмановић положила је један испит. 
 

16 
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5.3. Резултати ученика на матурском и завршном испиту 

 

 
Резултати ученика на завршном и матурском испиту 2019/ 2020 . године 

 

Редни 

број 

Име и презиме 

ученика 

Српски  

језиик и 

књижевност 

Провера 

Стручно 

–

теријских 

знања 

Матурски 

практични 

рад 

 

Матурски 

испит 

оцена 

1. Јелена 

Дамњановић 

3 4 4 4 (3,67) 

2. Урош Дикић 2 4 4 3 (3,33) 

3. Никола 

Добривојевић 

3 4 3 3 (3,33) 

4.  Милица Илић 3 2 3 3 (2,67) 

5. Стефан Јеремић 2 3 3 3 (2,67) 

6.  Ђорђе Крстић 4 5 4 4 (4,33) 

7. Александра 

Милисављевић 

2 2 3 2 (2,33) 

8. Александра 

Миловановић 

5 4 4 4 (4,33) 

9. Бојан 

Милосављевић 

4 4 5 4 (4,33) 

10. Сава Несторовић 3 4 3 3 (3,33) 

11. Ивана Николић 4 5 4 4 (4,33) 

12. Милица 

Петровић 

3 4 5 4 (4,00) 

13. Александра 

Петровић 

2 4 4 3 (3,33) 
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14. Бојана 

Радосављевић 

3 4 4 4 (3,67) 

15. Јована 

Радосављевић 

3 4 4 4 (3,67) 

16. Андријана 

Секулић 

3 4 5 4 (4,00) 

17. Александра 

Урошевић 

3 4 5 4 (4,00) 

18. Ускоковић Ивана 2 5 5 4 (4,00) 

19.  Цмиљанић 

Тијана 

3 4 4 4 (3,66) 

 

Табела 1. Оцене ученика IV1 смер туристички техничар на матурском испиту по 

предметима и оцене успеха 2019. године. 

Средња просечна оцена одељења на матурском испиту  је:  вр.добар  3,57 

Ученик Ђорђе Недељковић није положио други део практичног матурског испита 

(задатак ,,Б“-Обављање рецепцијских послова и комуникација на страном језику, па се 

упућује на поправни испит из поменутог дела матурског испита. Остварен успех: Српски 

језик и књижевност- довољан 2, Провера стручно –теоријских знања –вр.добар 4; 
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График 1. Успех ученика IV1 матурском испиту 2020. године 
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График 2. Успех ученика IV1 из свих предмета на матурском испиту 2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020. одличан врлодобар добар довољан недовољан Просечнаоцена 

кувар 2 4 2 0 0 4,00 

конобар 0 3 6 1 0 3,20 

 

Табела 3. Успех ученика III2 на завршном испиту 2019/20. године 
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График 4. Успех ученика III2 на завршном испиту 2019/2020 године 

 

 

 
График 4а. Успех ученика III2 на завршном испиту 2019/20. године –кувари 
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График 4б. Успех ученика III2 на завршном испиту 2019/20. године –конобари 
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6. Организација образовно – васпитног рада у школској 

2019/2020. 

 

6.1. Општа организација 
 

 

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

целокупној делатности школе. 

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

свих предмета. Са редовном наставом почело се 2.09. 2019. Истог дана ученицима је 

издиктиран распоред часова који је усвојен на Наставничком већу. 

Због реконструкције школске зграде,  настава је од 14.10.2019. почела да се одвија у 

просторијама Основне школе «Милан Ракић» у поподневној смени. Часови почињу од 12:45 

часова и трају 40 минута. 

 

Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета 

 

Табеларни преглед часова по предметима – недељни и годишњи фонд 

часова 

 
Први разред – образовни профил Туристичко - хотелијерски техничар I - 1 

 

 
Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 99 

Енглески језик 2 66 

Француски језик 3 99 

Физичко васпитање 2 66 

Математика 2 66 

Рачунарство и 

информатика 

2 66 

Историја 2 66 

Физика 2 66 

Географија 1 33 

Хемија 2 66 

Биологија 2 66 
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Основи туризма и 

угоститељства 

2 66 

Основи економије 2 66 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - вежбе 

4 132 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - блок 

 90 

Професионална пракса  30 

Верска настава/Грађанско 
васпитање 

1 33 

 

 

 

Први разред – образовни профил Кувар/ конобар I – 2 

 
 
 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 102 

Енглески језик 2 68 

Француски језик 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 

 

Куварство ( смер кувар ) – блок  60 
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Исхрана ( смер кувар ) 2 68 

Професионална пракса (смер 

кувар) - блок 

 30 

Услуживање ( смер 

конобар ) - вежбе 

6 204 

Услуживање ( смер 

конобар ) – практична 

настава 

6 204 

Услуживање ( смер 

конобар ) – блок 

 60 

Професионална пракса 

(смер конобар) - блок 

 30 

Верска настава 1 34 

 

 

 

Други разред – образовни профил Туристичко - хотелијерски техничар II – 1 

 

 
Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 96 

Енглески језик 2 64 

Француски језик 3 96 

Физичко васпитање 2 64 

Математика 2 64 

Историја 2 64 

Географија 2 64 

 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - вежбе 

5 160 

Агенцијско ихотелијерско 

пословање –практ.настава 

6 192 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица'' 

33 

 

 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - блок 

 120 

Економика и организација 

туристичких предузећа 

2 64 

Професионална пракса  30 

Исхрана – изборни предмет 2 64 

Верска настава/Грађанско 
васпитање 

1 32 

 

Други разред – образовни профил Кувар / конобар II - 2 
 

 
Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 2 64 

Енглески језик 2 64 

Француски језик ( смер 

конобар ) 

2 64 

Физичко васпитање 2 64 

Математика 2 64 

Екологија и заштита 

животне средине 

1 32 

Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 

1 32 

Туристичка географија 1 32 

Куварство ( смер кувар ) – 

вежбе 

12 384 
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Куварство ( смер кувар ) – 

практична настава 

6 192 

Куварство ( смер кувар ) – 

блок 

 90 

Професионалнапракса 

(смер кувар ) - блок 

 60 

Познавање животних 

намирница ( смер кувар / 

изборни предмет ) 

2 64 

Услуживање ( смер 

конобар ) - вежбе 

6 192 

Услуживање ( смер 

конобар ) – практична 

настава 

6 192 

Услуживање ( смер 

конобар ) - блок 

 90 

Професионална пракса 

(смер конобар) - блок 

 60 

Исхрана ( смер конобар ) 2 64 

Основе куварства ( смер 

конобар ) 

2 64 

Барско пословање ( смер 

конобар/ изборни предмет ) 

2 64 

Верска настава 1 32 
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Трећи разред – образовни профил Туристички техничарIII – 1 
 

 
Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и 
књижевност 

3 93 

Енглески језик 3 93 

Француски језик 2 62 

Физичко васпитање 2 62 

Математика 2 62 

Туристичка географија 2 62 

Психологија у туризму 2 62 

Финансијско пословање 2 62 

Маркетинг у туризму и 
угоститељству 

2 62 

Историја уметности 3 93 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 
– вежбе 

4 124 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 
– блок 

 120 

Пословна 

кореспонденција – вежбе 

2 62 

Пословна информатика у 

туризму и угоститељству 
- изборни 

2 62 

Професионална пракса  60 

Верска настава 1 31 
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Трећи разред – образовни профил Кувар/ конобар III – 2 

 

 
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 

Предузетништво ( вежбе ) 2 60 

Основе услуживања ( смер 

кувар ) 

1 30 

Куварство ( смер кувар ) - 

вежбе 

10 300 

Куварство ( смер кувар ) – 

практична настава 

6 180 

Куварство ( смер кувар ) – 

блок 

 120 

Националне кухиње ( смер 

кувар ) – вежбе 

2 60 

Основе услуживања ( смер 

кувар ) 

1 30 

Свечани пријеми ( смер 

конобар ) - вежбе 

3 90 

Свечани пријеми ( смер 

конобар ) - блок 

 30 

Услуживање ( смер 5 150 
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конобар ) - вежбе   

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 

Маркетинг у туризму 

и угоститељству ( 

кувар, конобар ) – 

изборни 

2 60 

Пословни енглески - 
изборни 

2 60 

Верска настава 1 30 

 

 

 

Четврти разред – образовни профил туристички техничар 

 
Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 90 

Енглески језик(први страни 

језик) 

2 60 

Француски језик(други 

страни језик) 

3 90 

Физичко васпитање 2 60 

Математика 2 60 

Музичка култура 1 30 

Социологија са правима 

грађана 

2 60 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање(вежбе) 

4 120 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање(практична 

настава) 

6 180 
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Агенцијско и хотелијерско 

пословање(блок) 

 120 

   

Туристичка географија 2 60 

Предузетништво 2 60 

Барско пословање - изборни 2 60 

Верска настава 1 30 

 

 

 

6.2. Подела предмета на наставнике за школску 2019/2020. 

годину 

 
Име и презиме Одељења Број часова Предмет 

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

III2, IV1 

19 Српски језик 

Ивана Стефановић I1, I2, II1, II2, 
III1,III2(кон. – 
изборни), 

IV1 

15 Енглески језик 

Jeлена Селенић I1, I2(кон.),II1, 
II2(кон.), III1, 
III2(кон.), IV1 

18 Француски језик 
Грађанско васпитање 

Слободан Недић IV1 1 Музичко  

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

III2, IV1(мат.) 

I1(физика) 

III1(пос.инф) 

III1(спк) 

17 Математика  

Физика 

Пословна информатика у 

туризму и угоститељству 

Пословна 

кореспонденција 

ДејанЂурић I1, I2 8 Информатика 

Верољуб Бојичић I1, II1, III2 6 Историја 

Александра Јагодић I1, I2, II2 5 Екологија и заштита 

животне средине 

Здравствена култура 

Биологија 
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Драгана Петровић I2(кув.), II1(изб.), 
II2(кон) ,IV1 
I1, III1 ПН 

9 Исхрана 
Грађанско васпитање 
Барско пословање 
Економика и организација 
туристичких предузећа 
ПН 

Марија Милиновић I1, III1,IV1 Блок, ПП, 
часови 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

Снежана Васић III1, III2 4 Психологија у туризму и 
угоститељству 

Небојша 
Пешовић/Кристина 
Недељковић Лукић 

II2, III2 22 Куварство - вежбе,  

Куварство – вежбе 

 

Денис Обрадовић I2, II2, III2 20 Услуживање - вежбе 

Свечани пријеми - вежбе 

Милорад Петровић I1, I2, II1, II2, III1, 

III2, IV1 

7 Веронаука 

Ивана Миловановић I1, II1,III1 Часови, ПН, 
ПП, блок 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

Финансијско пословање, 

Пословна 

кореспонденција, Основи 

економије 

Бојана Текић I1, I2, III1,III2 Блок, часови Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

Основи туризма и 

угоститељства, 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

Славиша Шеврт/Марија 
Адамовић 

III2, IV1 3 Социологија са правима 
грађана 

 

 
Светлана Лазаревић I1, I2, II1, II2,III1,IV1 9 Географијa 

Туристичка географија 

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

III2, IV1 

14 Физичко васпитање 
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Милена Гођевац I1, I2 3 Хемија 

Катарина Бељић I1, III1,IV1  Блок, часови, 
ПН, ПП 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

Милутин Стојановић I2, II2, III2,IV1(изб) Блок - 60, 
ПН, 4 изб. 

Барско пословање 

Практична настава 

услуживање 

Александар Павловић I2, II2, III2 20 Куварство – вежбе 

Националне 

кухиње(кув.), Основе 

куварства(кон.), 

Познавање животних 

намирница(изб. - кувар), 

Основе 

посластичарства(кон.), 

Основе услуживања(кув.) 

Милош Стојановић 
 

I2, II2, III2 
 

ПН, блок – 90, 

ПП – 60, 

св.пријеми - 

30 

Практична наставa 
услуживање 

Свечани пријеми 

 

Душица Ђурковић 

 

I2, II2, III2 

 
Блок – 60, ПП 

– 30, ПН, блок 

– 90, ПП - 60 

Практична настава 

куварство 

Марија Ђокић/Марија 

Гајић 
 

III1 

 
3 Историја уметности 

Немања Јаковљевић II1, II2, III2,IV1 

 
Часови, ПН, 

блок 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање, 

Предузетништво, 

Економика и организација 
предузећа 
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7. Распоред блок и практичне наставе у школској 2019/2020. 
 

БЛОК НАСТАВА 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ УКУПНО 

НЕДЕЉА 

ДАТУМ ПРОФЕСОР 

I1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

3 1. 13-17.1.2020. Бојана Текић 

2. 6-10.4.2020. 

3. 1-5.6.2020. 

I2 кувар/ конобар Куварство / 

Услуживање 
2 1.9-13.12.2019. Милутин 

Стојановић 

Душица 

Ђурковић 

2. 4-8 .5.2020. 

II1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 1. 23-27.12.2019. Ивана 

Миловановић 

Немања 

Јаковљевић 

2. 9-13.3.2020. 

3. 11-15.5.2020. 

4. 8-12.6.2020. 

II2 кувар/ 

конобар 

Куварство / 

Услуживање 
3 1. 7-11.10.2019. Милош Стојановић 

Душица Ђурковић 2. 24-28.2.2020. 

3. 6-10.4.2020. 

III1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 1.18-22.11.2019. Катарина 

Бељић 

Марија 

Милиновић 

2. 17-21.3.2020. 

 

3. 11-15.5.2020. 

4.25. 5.- 29. 5. 2020. 

III2 кувар Куварство 4 1. 4-8.11.2019. Душица Ђурковић 

2. 28-31.1.2020. 

3. 23-27.3.2020. 

4. 18-22.5.2020. 

III2 конобар Услуживање 3 1. 4-8.11.2019. Милош Стојановић 

 
2. 28-31.1.2020. 

3. 23-27.3.2020. 
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 Свечани пријеми 1 1. 18-22.5.2020. Милош 

Стојановић 

IV1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 1. 2-6.12.2019. 

2. 20-24.1.2020. 

3. 30.3.-3.4.2020. 

4. 4-8.5.20120. 

Катарина Бељић 

Марија 

Милиновић 

 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПОСЛЕДЊИ 

НАСТАВНИ ДАН 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПРАКСА 

I1 12. ЈУН Од 15. 6. – 19.06. 

I2 12. ЈУН Од 15. 6. – 19.06. 

II1 12. ЈУН Од 15. 6. – 19.06. 

II2 5. ЈУН Од 8.6. – 19.06. 

III1 5. ЈУН Од 8.6. – 19.06. 

III2 24. МАЈ / 

IV1 31. МАЈ / 

 
 
 

Обавезе наставника практичне наставе: 
 

- Да прати остваривање и реализацију практичне наставе у 

складу санаставним планом 

- Да у дневнику рада евидентира присуство ученика и оцењује њиховрад 

- Да води рачуна о важности санитарних књижица и обавштава 

директора школео потреби организовања санитарнихпрегледа. 
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7.1. Објекти за образовно – васпитни рад ван школске зграде 

 

Практичну наставу ван школског објекта кувари и конобари су реализовали у 

хотелу „Врујци“, вртићу „Невен“, ОШ „Милан Ракић“, кафеу „Кнез“и кафеу 

„Гарден“. 

 

Туристички техничари наставу су реализовали  у хотелу «Црни врх», Дивчибаре, 

Центар дечијих летовалишта, Дивчибаре, хотелу „Хеба“ Дивчибаре, хотелу 

„Бања Врујци“ и Туристичкој организацији Мионица. 
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7.2. Динамика образовно – васпитног рада у школској 2019/2020. 
 

7.2.1. Ритам радног дана 
 

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

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

траје 25 минута. 

Од 14.11.2019., због реконструкције школске зграде настава се одвија у згради Основне школе 

«Милан Ракић»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

у другој смени.  

 

Часови почињу у 12:45 часова и трају 40 минута. 

 

Прва смена 

1. Час 07:45 – 08:30 

2. Час 08:35 – 09:20 

3. Час 09:45 – 10:30 

4. Час 10:35 – 11:20 

5. Час 11:25 – 12:10 

6. Час 12:15 – 13:00 

7. Час 13:05 – 13:50 

Друга смена 

 

1. Час 12:45 – 13:25 

2. Час 13:30 – 14:10 

3. Час 14:35 – 15:15 

4. Час 15:20 – 16:00 

5. Час 16:05 – 16:45 

6. Час 16:50 – 17:30 

7. Час 17:35 – 18:15 
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7.2.2.  Распоред дежурства 
 

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

Дежурство наставника траје од 7:20  до 14:00 часова.  

 

СПИСАК ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 

за школску 2019/20. 

 

Обавезе дежурних наставника: 

Два дежурна наставника сваки дан почињу дежурство у 7.30 часова. 

Три дежурна наставника дежурају на малим одморима и великом одмору распоређени 

у ходницима и дворишту школе. 

Два дежурна наставника завршавају дежурство од 12.00 до 14.00 часова. 

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

компјутер, спакују дневнике и оставе канцеларију уредну. 

  

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

 

1. 1.Ђорђе 

Софронић 

2. 2.Верољуб 

Бојичић 

3. 3.Немања 

Јаковљевић 

4. 4.Јелена Селенић 

 

  1. Бојана 

Текић  

2.  Милутин 

Стојановић 

  3. Дејан Ђурић 

  4. Денис 

Обрадовић 

 

 

1. Ивана 

Миловановић 

2. Драгана 

Петровић 

3. Светлана 

Лазаревић 

4. Небојша 

Пешовић 

 

 

1. Александар 

Марковић 

2. Александар 

Павловић 

3. Милена 

Гођевац 

4. Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

1. 1.Ивана Стефановић 

2. 2.Милорад Петровић 

3. 3.Марија Милиновић 

4. Катарина Бељић 
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РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА У ДРУГОЈ СМЕНИ, ОШ»МИЛАН 

РАКИЋ» 

 
ПОНЕДЕЉАК  

1. Верољуб Бојичић- Улаз 1 ( Главни улаз, централни за ученике) 

2. Немања Јаковљевић –Улаз 2  ( Улаз поред хале) 

3. Јелена Селенић – Школско двориште 

4. Ивана Стефановић –Улаз 1 (Главни улаз, централни за ученике ) 

5. Александар Марковић – Ходници, наставничка канцеларија 

УТОРАК 

1. Бојана Текић - Улаз 2  ( Улаз поред хале) 

2. Милутин Стојановић - Улаз 1 ( Главни улаз, централни за ученике) 

3. Дејан Ђурић - Школско двориште 

4. Александра Јагодић - Улаз 1 (Главни улаз, централни за ученике ) 

5. Снежана Васић – Ходници, наставничка канцеларија 

СРЕДА 

1. Ивана Миловановић – Улаз 1( Главни улаз, централни за ученике) 

2. Драгана Петровић–Улаз 2  (Улаз поред хале) 

3. Светлана Лазаревић – Школско двориште 

4. Небојша Пешовић – Улаз 1 (Главни улаз, централни за ученике ) 

5. Милош Стојановић – Ходници, наставничка канцеларија 

 

ЧЕТВРАК 

1. Ђорђе Софронић Улаз 1(Главни улаз, централни за ученике) 

2. Милена Гођевац–Улаз 2 (Улаз поред хале) 

3. Александар Павловић - Школско двориште 

4. Денис Обрадовић - Улаз 1 (Главни улаз, централни за ученике ) 

5. Марија Адамовић – Ходници, наставничка канцеларија 

ПЕТАК 

1. Слађана Јевремовић - Улаз 1( Главни улаз, централни за ученике) 

2. Милорад Петровић –Улаз 2  ( Улаз поред хале) 

3. Марија Гајић - Школско двориште 

4. Катарина Бељић - Улаз 1 (Главни улаз, централни за ученике ) 

5. Марија Милиновић – Ходници, наставничка канцеларија 
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7.3. Календар за школску 2019/2020. 
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7.4. Календар значајних активности за школску2019/2020. 

 

Септембар 2019. 

• 2. 9 – Почетак наставе у новој школској години, одржан молебан за почетак – 

свештеник Живота Новитовић 

• 2. 9 – Од ове школске године почеo je да ради нови наставник економске групе 

предмета Немања Јаковљевић 

• 5.09. – Састанак Педагошког колегијума 

• 6.09. – Састанак са представником туристичке агенције Ректеатива, договор око 

екскурзије 

• 10.09. – Одржана прва седница Наставничког већа у новој школској години 

• 11.09. – Прва седница Савета родитеља у новој школској години 

• 12.09. – Прва седница Школког одбора у новој школској години 

• 15.09. – Посета групе наших ученика манастиру Тумане са вероучитељем 

Милорадом Петровићем 

• 17.09. – Присуство групе ученика наше школе на предавању о безбедности у 

саобраћају у организацији Општине Мионица 

• 27.09. – Обележен светски дан туризма на Тргу Војводе Живојина Мишића слањем 

поруке пријатељства наших ученика у свет 

 

   Октобар 2019. 

 

• 3. и 5.10. – Посета наших ученика и наставника Сајму туризма у Новом Саду  

• 7. – 11. 10. – Обележена  Дечја недеља у нашој школи 

• 7.10. – Одржан први круг квиза у организацији Ученичког парламента, први круг 

такмичења 

• 8.10. – Посета Планетаријуму у ОШ»Милан Ракић» - ученици прве године 

• 9.10. – Одржано полуфинале и финале квиза, победници – одељење 3/1 

• 10.10. – Одржан спортски дан – Турнир у фудбалу, организатор – наставник 

физичког васпитања Ђорђе Софронић 

• 9. 10 – Одржана седница Наставничког већа 
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• 14.10. – Пресељење у ОШ „Милан Ракић“ због реконструкције зграде средње 

школе 

• 18.10. – Наши ученици, кувари конобари добили нове униформе 

• 19.10. снимање емисје на РТС – у, практична настава наших ученика 

• 24.10. – Заједнички родитељски сасатанак за родитеље ученика одабране за 

путовање у Пољску преко Еразмус + пројекта 

• 24.10. – Реализована радионица за учеснике завршних разреда на тему „Каријерно 

вођење и саветовање“, Ивана Стефановић и Ивана Костић 

 

  Новембар 2019. 

 

• 7.11. – Почела да ради Кристина Недељковић Лукић, замена за Небојшу Пешовића, 

одељенски старешина 1/2 

• 12. 11 – Радионица медијске писмености за наше ученике у организацији «Слободне 

Зоне Јуниор» 

• 12.11. – Одржано Одељенско и Наставничко веће за крај првог класификационог 

периода 

• 20.11. – Одржана седница Школског одбора 

 

  Децембар 2019. 

 

 

• 3.12. – Предавање Црваног крста за све ученике школе на тему ХИВ и АИДС 

• 3.12. – Презентација Универзитета Сингидунум за ученике завршног разреда смера 

туристички техничар 

• 4. 12 – Трибина на тему «Наркоманија» одржана у амфитеатру школе у 

организацији Црвеног крста Мионица 

• 9.12. – Радионица на тему «Насиље на интернету» у одељењу 1/1, у реализацији 

Црвеног крста Мионица 

• 16.12. - Округли сто на тему “Коришћење мобилних телефона“ у организацији ОШ 

„Милан Ракић“ – учешће педагога школе Иване Костић и ученица Ане 

Милинковић и Тијане Лекић 

• 16.12. - Караоке средње школе у Културном центру 
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• 23.12. – Седница савета родитеља 

• 23.12. – Свечани ручак у школској кухињи за представнике општине, учеснике 

наградне игре у току Мишићевих дана, чланове савета родитеља у којој су 

учествовали полазници курса куваества и услуживања у организацији Образовног 

центра Мионица 

• 25.12. – Промоција војног позива за ученике 4/1 и 3/1 од стране представника Војне 

академије из Београда 

• 30.12. – Реализација волонтерске акције Ученичког парламента «ШтаНамТешко» 

кроз учешће у пројекту организације «Млади су закон», сређивање и опремање 

школског дворишта столовима, клупама и тујама 

 

   Јануар 2020. 

 

• 9. 1 – Наши кувари и конобари припремили и послуживали на свечаном ручку за 

прославу крсне славе Св.Архиђакон Стефан, библиотеке ''Милован Глишић'' 

• 23.01. – Предавање о репродуктивном здрављу за све ученике наше школе у 

културном центру, предавач Марија Стајић  

• 27. 1 – Прослава Савиндана и проглашење победника шестог Светосавског 

конкурса, додела захвалница и представљање најбољих радова 

• 31. 1 – Крај првог полугодишта 

 

                                                   Фебруар 2020. 

  

• 5.02. – Снимање прилога за Јутарњи програм РТС – а, наши кувари спремају 

Качамак 

• 20. 2 – 21.02. - Ученици и наставници смера туристички техничар посетили су 

Сајам туризма у Београду 

• 24. 02 – Почетак наставе у другом полугодишту – продужен распуст за једну 

недељу због епидемије грипа 
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 Март 2020. 

 

 

• 2.03. – Промоција наше школе у ОШ »Миле Дубљевић» у Лајковцу 

• 3.03. – Друга по реду радионица о репродуктивном здрављу у школској кухињи, 

предавач Марија Стајић 

• 3.03. – Промоције наше школе у основним школама у Рајковићу, Брежђу,  

• 6.03. – Предавање на тему «ХИВ» и «Значај добровољног давања крви» одржале су 

представнице Црвеног крста Мионице, Сандра Рангелов и Катарина Атић 

• 16.03. – Прелазак на он лајн наставу због проглашења ванредне ситуације у земљи због 

вируса Корона 

 

  Април 2020. 

 

• Реализован он лајн састанак E Twinning пројекта 

 

 Мај 2020. 

 

          Јун 2020. 

 

• 5. и 6.06. – Завршни испити за куваре и конобаре 

• 8.,9. и 10.06. – Матурски испити за туристичке техничаре 

• Реализован он лајн астанак E Twinning пројекта 

• 12.06. – Седница Наставничког већа 

 

    Јул 2020. 

20.07. – Успешно завршена професионална пракса наших ученика у хотелима Црни врх», 

Хеба и Центар дечијих летовалишта на Дивчибарама, као и у Хотелу «Врујци» 

 

 

 Август 2020. 

 

4.08. – објављен текст о нашој школи у часопису К12 Дигест, престижном светском 

часопису о образовању 

19.08. – Учешће наставника и ученика наше школе у емисији «Прело у мом сокаку» на 

Хепи телевизији 

 

20.08. – Седница наставничког већа 

 

28.08. – Седница наставничког већа
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7.5. Допунска и додатна настава 
 

 
Наставни предмет Наставник Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Број часова Број 

ученика 

Француски језик Јелена Селенић I/1, I/2, II1, II/2, 
III1, III/2,IV1 

 40 11 

Услуживање  I/2  30 4 

Услуживање Денис Обрадовић I/2,II/2, III/2  25,26,22 6,5,5 

Куварство Александар 

Павловић 

II/2, III/2 II/2, III/2   

Основи туризма и 

угоститељства 

 I/1, I/2  30 5 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Катарина Бељић  III/1 15 3 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Катарина Бељић III/1  10 2 

Хемија Милена Гођевац I/1, I/2  4,3 6,7 

Хемија Милена Гођевац  I/1, I/2 3,2 3,2 

Економика и 

Организација 

туристичких и 

угоститељских 

предузећа 

 II/1, II/2  29 19 

 Немања 

Јаковљевић 

  2  

Исхрана Драгана Петровић I/2, II1, II/2  10,7,10 6,2,3 

Српски језик Слађана 

Јевремовић 

I/2, II/2, III1, III/2,  11,6,6,6 12,12,12,10 

Српски језик Слађана 

Јевремовић 

II1,IV1 17,17  1,1 
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Биологија Александра 

Јагодић 

I/1  3  

Здравствена култура Александра 

Јагодић 

I/2  3  

Екологија и заштита 

животне средине 
Александра 

Јагодић 

II/2  2  

Биологија Александра 

Јагодић 

 I/1 4  
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7.6. Секција 

 
 

 
Наставни предмет Наставник Секција Број часова Број ученика 

Физичко васпитање 
(стони тенис) 

Ђорђе Софронић I/1, I/2, II/1, II/2, 

III/1, III/2, IV/1 

36 6 

Куварство  Александар 

Павловић 

I/2, II/2, III/2 38 9 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Катарина Бељић III/1 20 4 

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

IV/1 

35 13 

 Немања Јаковљевић  15  

Секција за правилну 
исхрану 

Драгана Петровић I/2,II/1, II/2 7,7,7 2,2,2 

Рецитаторска секција Слађана Јевремовић I/1, II/1 15,19 1,1 

 

 

  



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица'' 
 

 

8. Реализација планова 

8.1. Наставничко веће 

 
 

Извештај рада Наставничког већа за школску 2019/20.годину 

Подносилац извештаја: Ивана Костић 

Наставничко веће 

Време 
реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 
активности 

Евалуација 

Август Избор председника 
стручних већа, 

координатора 

тимова и 

одељенских 

старешина за 

школску 2019/20. 

Избор председника 
стручних већа, 
координатора тимова 
и одељенских 
старешина за школску 
2019/20. 

Директор  

Извештај о упису 
ученика у 1. разред 
школске 2019/20. 

Извештај о упису 
ученика у 1. разред 
школске 2019/20. 

Директор  

Усвајање извештаја о 
резултатима 
обављених испита у 
августовском року 

Усвајање извештаја о 
резултатима 
обављених испита у 
августовском року 

Чланови 
Наставничког већа 

 

Разматрање и 

усвајање извештаја 

о оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини за 

први, други и 

трећи  разред 

смера 

кувар/конобар и 

туристичко – 

хотелијерски 

техничар након 

обављене 
професионалне праксе 

 Чланови 
Наставничког већа 

Секретар школе 

представио нову 

комисију за упис 

ученика, 

доквалификацију и 

преквалификацију 

Расподела предмета 
између запсолених 

и проценат наставе 

који имају у СШ 

Расподела предмета 
између запсолених 
и проценат наставе 
који имају у СШ 
''Мионица'' 

Директор  
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''Мионица'' 

Припрема за израду 
наставних планова 
рада наставника 

Припрема за израду 
наставних планова 
рада наставника 

Педагог, чланови 
Наставничког већа 

 

Информације о 
извођењу додатне и 
допунске наставе 

 Чланови 
Наставничког већа 

 

Информације о 

извођењу 

изборних 

предмета 

Информације о 
извођењу изборних 
предмета 

Директор Директорка је 

прочитала изборне 

предмете за ову 

годину:2/1 Исхрана, 

3.год  Пословна 

информатика, 4.год 

Туристичке 

дестинације света 

Септембар Разматрање 
Годишњег плана рада 
школе 

Разматрање 
Годишњег плана рада 
школе 

Педагог  

Подела задужења и 
реализација 

активности 

предвиђених 

Годишњим планом 

рада школе за 

2019/20. годину 

Подела задужења и 
реализација 
активности 
предвиђених 
Годишњим планом 
рада школе за 
2019/20. годину 

Директор Усвојен распоред 

часова,40 – о часовна 

радна недеља, 

најављенореновирање 

школске зграде, 

утврђени лични 

планови стручног 

усавршавања 

наставника, усвојени 

глобални планови 

наставних предмета 

Разматрање 
Годишњег извештаја о 
раду за претходну 
годину 

Разматрање 
Годишњег извештаја о 
раду за претходну 
годину 

Педагог Катарина Бељић је 

представила извештај 

за самовредновању 

рада школе, Ивана 

Миловановић 

представила извештај 

о остваривању 

развојног плана 

за2018/19. 

Планирање и 
организација 
различитих облика 
ваннаставних 
активности 
ученика 

Планирање и 
организација 
различитих облика 
ваннаставних 
активности 
ученика 

Директор Директорка је 

представила план за 

ову школску годину 

кад је у питању 

учешће у пројектима 

е Твининг и Еразмус 
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Утврђивање 

предлога 

програма 

извођења 

наставе и 

екскурзије 

Утврђивање предлога 
програма извођења 
наставе и екскурзије 

Директор, 

одељенске 

старешине 

Предлог је изнет за 

Словенију, два 

ноћења 

Октобар Доношење одлуке о 
организацији 
допунске, додатне и 
припремне наставе 

Доношење одлуке о 
организацији 
допунске, додатне и 
припремне наставе 

Педагог Усвојен распоред 

додатне, допунске и 

припремне наставе и 

постављен на сајт 

школе 

Усвајање распореда 
блок наставе за 1., 2., 
3. и 4. разред 

Усвајање распореда 
блок наставе за 1., 2., 
3. и 4. разред 

Директор Усвојен распоред 

блок наставе и 

постављен на сајт 

школе 

Одређивање ментора 
за школску 2019.20 
годину и термина за 
проверу савладаности 
програма за полагање 
испита за лиценцу 

Одређивање ментора 
за школску 2019.20 
годину и термина за 
проверу савладаности 
програма за полагање 
испита за лиценцу 

Директор Ове школске године у 

процедуру за 

добијање лиценце 

треба да уђу 

Александар 

Марковић и Душица 

Ђурковић 

Доношење одлуке о 
извођењу студијског 
путовања 

Доношење одлуке о 
извођењу студијског 
путовања 

Директор Директорка јеистакла 

да смо у процедури 

добијања позивног 

писма из неке 

словеначке школе 

Евиденција предавања 
оперативних 
планова 

Евиденција предавања 
оперативних 
Планова 

Педагог  

Пресељење у зграду 
ОШ «Милан Ракић»до 
краја реновирања 
зграде средње школе 

Директор  Изложен детаљан 

план и организација 

пресељења 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

Разматрање и 
усвајање извештаја о 
оствареним 
резултатима у успеху 
и дисциплини на крају 
1. класификационог 
периода 

Разматрање и 
усвајање извештаја о 
оствареним 
резултатима у успеху 
и дисциплини на крају 
1. класификационог 
периода 

Одељенске 
старешине 

Представљени 

извештаји свих 

одељења 

Предлагање мера за 
побољшање успеха 

Предлагање мера за 
побољшање успеха 

Педагог  Директорка 

закључила да 
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ученика ученика ученици могу 

додатно да се 

мотивишу преко 

пројеката – најбољи 

ученици путују у 

Пољску преко 

Еразмус пројекта 

Информације о 
републичким 
такмичењима у оквиру 
Заједнице за школску 
2019.20. годину 

 Директор  Закључено да је рано 

за ову тему 

 
Текући пројекти 
 

Директорка Предложена секција е 

Твининг, 

Носиоци 

културолошке 

припреме за 

путовање у Пољску 

изложили свој план 

Децембар Изрицање васпитно – 
дисциплинских мера 

 Одељенске 
старешине 

У децембру није 

одрана ни једна 

седница наставничког  

већа 

Договор и подела 
задужења за 
организацију прославе 
школске славе Свети 
Сава 

 Директор   

Анализа реализације 
осталих облика 
образовно –васпитног 
рада у школи 

 Педагог  

Евиденција предавања 
оперативних планова 

 Педагог   

Јануар Извештај са прославе 
школске славе 
Свети Сава 

 Директор  

Утврђивање начина 
полагања 
матурског испита 

 Предметни 
наставници 

 

Разматрање и 
усвајање извештаја о 
оствареним 
резултатима у успеху 
и 
дисциплини на крају I 
полугодишта 

Разматрање и 
усвајање извештаја о 
оствареним 
резултатима у успеху 
и 
дисциплини на крају I 
полугодишта 

Одељенске 
старешине 

Усвојени извештаји 
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Извештај о 
остваривањунаставног 
плана и програма за 
Iполугодиште 

Извештај о 
остваривањунаставног 
плана и програма за I 
полугодиште 

Директор Директорка је изнела 

закључак да је за ово 

полугодиште 

наставни план и 

програм реализован 

по плану без обзира 

на потешкоће у 

реализацији због 

пресељења у зграду 

основне школе. 

Изрицање васпитно - 
дисциплинских 
мера 

Изрицање васпитно - 
дисциплинских 
мера 

Чланови 
Наставничког већа 

Ивана Стефановић је 

предложила Гордану 

Атић за 3 из владања 

и веће је изгласало тај 

предлог. 

Анализа 

реализације 

осталих облика 

образовно - 

васпитног рада у 

школи 

Анализа 

реализације 

осталих 

облика 

образовно - 

васпитног 

рада у школи 

Носиоци 

активности 
Закључак је да стање 

није баш 

задовољавајуће, да се 

на томе треба 

додатно радити и та 

област унапредити. 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

оствареним 

резултатима у раду 

тимова и стручних 

већа у току I 

полугодишта 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

раду тимова и 

стручних већа у 

току I 

полугодишта 

Координатори 

Тимова и 

председници 
Стручних већа 

Директорка је 

заказала састанак 

координатора тимова 

у току распуста како 

би пренела 

информације са обуке 

коју су похађале 

директорка школе, 

педагог и наставник 

Ивана Миловановић 

о самовредновању и 

раду свих тимова на 

нивоу школе. Циљ је 

унапређење рада свих 

тимова и боља 

организација. 

Разматрање и 
усвајање извештаја о 
сталном стручном 
усавршавању 
запослених у 

оквиру 

установе у I 

полугодишту 

Разматрање и 
усвајање извештаја о 
сталном стручном 
усавршавању 

запослених у оквиру 

установе у I 

полугодишту 

Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

Извештај стручног 

усавршавања за прво 

полугодиште текуће 

школске године 

изнела је 

координатор Бојана 

Текић. Предлог је да 

сваки наставник 
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достави Бојани 

информације о 

реализованим 

активностима 

стручног 

усавршавања ван и у 

установи. 

Припремање 
календара такмичења 
ученика 

Припремање 
календара такмичења 
Ученика 
 
 
 
 
 
 

 

Предметни 
наставници 

Предлог директорке 

је да се код 

туристичких 

техничара планира и 

припремају ученици 

за неко такмичење јер 

кувари  конобари ове 

године нису у 

прилици да учествују. 
 

Усељење у нашу 
школску зграду 

Директор Директорка је 

пренела информацију 

да ће усељење у нашу 

школу бити до 1. 

априла, биће 8 

учионица за 8 

планираних одељења, 

кабинет куварства и 

услуживања, треба 

направити 

спецификацију 

намештаја потребног 

за све учионице, 

канцеларије, 

библиотеку и 

рачуноводство до 10. 

фебруара. 

 

Март 

 
Организација рада 

наше школе у 

новонасталој ванредној 

ситуацији у земљи 
 

Директор, чланови 
наставничког већа 

Донети закључци о 

начину организовања 

наставе он лајн 

Јун 

 

 

 

 

 
Утврђивање предлога 

чланова Школског 

одбора из реда 

запослених 

Секретар  Изабрани исти 

чланови школског 

одбора као претходне 

године 
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Формирање испитне 

комисије за полагање 

матурског и завршног 

испита 

Секретар  Формиране испитне 

комисије 

Утврђивање распореда 

полагања разредног, 

поправног, матурског и 

завршног испита за 

матуранте 

Секретар Утврђен распоред 

Предлагање ученика за 

избор ђака генерације 

Одељенске 
старешине 
завршних разреда 

Марија Милиновић 

предложила 

Александру 

Урошевић из 4/1, 

ученица вуковац, 

учествовала на 

једном такмичењу, 

била примеран ђак  

Договор око прославе 

матурске вечери 

 

Директор Дат предлог за 

прославу, али да се 

размотри и пред 

Август 

 
Гласање за директора 

школе 

Секретар Реализовано тајно 

гласање и пребројани 

гласови од стране 

комисије  
Разматрање и усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за 1.,2., и 

3. 

разред након обављене 

професионалне праксе 

 
 

Извештај о упису 
ученика у 1.разред за 
школску 2020/21. 
годину 

Извештај о упису 

ученика у 1.разред за 

школску 2020/21. 

годину 

Секретар Поднет извештај о 

броју ученика 

уписаних у 1.годину, 

први пут уписано 

треће одељење 

првака, смер конобар 
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Организација и 
спровођење 
разредног, поправног 
и матурског испита у 
августовском 
испитном року 

Одређивање датума 

уписа у августовском 

испитном року 

Директор  

 
Одређивање датума 

поправних и разредних 

испита у августовском 

испитном року 

Доношење одлуке о 

моделу наставе за 

почетак школске 

2020/21.године 

Директор Донета одлука да се 

ради по Б моделу, јер 

се велика већина 

родитеља и ученика 

одлучила за тај модел 

Усвајање извештаја о 
резултатима 
обављених испита у 
августовском 
испитном року 

Усвајање извештаја о 

резултатима 

обављених испита у 

августовском 

испитном року 

Педагог Усвојен извештај 

Избор председника 
стручних већа, 
координатора тимова 
и одељенских 
старешина 

Избор председника 

стручних већа, 

координатора тимова и 

одељенских старешина 

Педагог Председници 

стручних већа и 

координатори тимова 

остали исти као и 

прошле године, 

Катарина Бељић 

предложила да се 

промени координатор 

тима за 

самовредновање 

Припрема за израду 
наставних планова 
рада наставника 
(глобалних и 
оперативних) 

Припрема за израду 

наставних планова 

рада наставника 

(глобалних и 

оперативних) 

Педагог  

Информације о 
извођењу изборних 
предмета 

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 

Директор  
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8.2. Одељенско веће 
 
Извештај Одељенског већа за школску 2019/20. годину 

 

Одговорно лице: Ивана Костић 

 

Време 

реализа

ц ије 

Планиране 

активност

и 

Реализов

а не 

активнос

т 

и 

Носиоци 

активнос

т и 

Циљн

а 

група 

Критеријум 

и 

успешност

и 

Евалуат

о р 

Септемб Усвајање реализова Одељенск Наставниц Усвојен је Директор 

ар плана и но е и, план и  

 програма рада  старешин ученици, програм  

 за школску  е родитељи рада  

 2019/20      

 Органозовање реализова одељенск ученици Ученици су Одељенс 

 образовно – но е  упознати са ки 

 васпитног  старешин  начином стареши 

 рада у  е  рада на 

 одељењу      

 Прорада реализова Одељ. Ученици, Ученицима Директор 

 кућног реда но старешин родитељи је  

   е  представље  

     н кућни ред  

 Утврђивање реализова наставниц ученици Ученици су Педагог 

 распореда но и  упознати са  

 писмених и    распоредом  

 контролних      

 вежби      

 Предлог реализова Директор, Ученици, Програм је Директор 

 програма но наставниц родитељи представље  

 екскурзије  и  н  

     ученицима  
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 Укључивањ

е ученика у 

рад секција 

реализова 

но 

наставниц 

и 

ученици Ученици 

упознати са 

постојећим 

секцијама 

Директор 

Oктобар Идентифик

овање 

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 

Новембар Анализа 

успеха са 1. и дисциплине на крајупрвог 

тромесечја 

реализова 

но 

Директор, 

наставниц 

и, 

старешин 

е 

Ученици, 

родитељи 

Родитељи 

су упознати 

са успехом 

ученика 

Директор 

Изостанци 

и васпитно 

– 

дисциплинс

ке мере 

реализова 

но 

Наставни 

ци, 

одељенск 

е 

старешин 

е 

ученици Изрекнуте 

су васпитно 

– 

дисциплинс 

ке мере 

Директор 

Реализација 

фонда

 час

ова наставе 

реализова 

но 

Одељенск 

е 

старешин 

е 

наставниц 

и 

Часови су 

успешно 

реализовани 

Директор 

Мере
 
за 

побољша

ње 

успеха 

реализова 

но 

наставниц 

и 

ученици Ученици су 

упознати са 

начинима 

побољшања 

успеха 

Директор 

Јануар Анализа 

успеха и дисциплине на крајупрвог 

полугодишт

а 

реализова 

но 

Наставни 

ци, 

педагог, 

директор 

ученици На Већу је 

анализиран 

успех 

ученика 

Директор 

Реализација реализова Предметн ученици Дискутован Директор 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица'' 
 

 

 

 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 

матуранте) 

реализова 

но 

Наставни 

ци, 

директор, 

педагог 

Одељенск 

о веће 

Наставници 

су упознати 

са успехом 

ученика 

Директор 
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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 

крајушколске 

године 

реализова 

но 

Одељенск 

е 

старешин 

е 

Одељенск 

о веће 

Веће је 

упизнато са 

успехом 

сваког 

одељења 

директор 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020.ГОДИНУ 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ   2019/2020.   ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће I/1______________________________________ 

 

 

Одговорно лице:Јелена  Селенић 

 

 

Остали чланови већа:Слађана Јевремовић, Александра Марковић, Светлана Лазаревић, Верољуб 

Бојичић,Ивана Стефановић,,Бојана Текић ,Ђорђе Софронић, Милорад Петровић, Александра  

Јагодић,Дејан Ђурић,Ивана  Миловановић,Милена Гођевац 

 

 

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

неоправданим  изостанцима ученика одељења I/1 

 

Одељење I-1 чини 26 ученика, 14 девојчица и 12 дечака. Сви ученици као први језик уче 

Енглески  језик а као други језик Француски језик.Пет ученика учи немачки или руски у 

зависности од тога који језик су учили у основној школи и они овај предмет полажу на крају 

школске године . 

 Верску наставу , као изборни предмет похађа  22 ученика  док преостала три ученика иду на 
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часове  Грађанског  васпитања. 

Ученици похађају 14 обавезних предмета и Верску наставу  и Грађанско васпитање  као 

изборне обавезне предмете.Планом и програмом су предвиђена три блока праксе од којих је 

један реализован у периоду од 13.01-17.01.2020.године,а преостала два се предвиђају за 

период од 6-10.4.2020. и 1-5.06.2020.године. 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализов

ано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржај

и који 

нису 

планира

ни, 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 

реализац

ије 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

септемба

р 

Упознавање 

чланова ОВ 

са структуром 

одељења 

  

Наставници упознати са 

структуром одељења 1-1, 

бројем ученика, успехом, 

социјалном структуром и 

породичном структуром, 

здравственим стањем. Све се 

налази у свесци ос и дневнику 

рада одељења. 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

првом 

квалификацио

ном периоду 

  

Примерно владање остварило 

је свих 25ученика. 

Позитиван успех остварило је 

7ученика (28 % ) а негативан 

успех остварило је 18 ученика 

(72%). Са 1 недовољном 

оценом је 3 ученика, са 2 

недовољне оцене је 5 ученика, 

са 3 недовољне оцене је 5 

ученика, са 4 недовољне 

оцене је 1ученик, са 5 

недовољних оцена је 1 

ученица,са 6  недовољних 

оцена  је 1 ученица,са 7 

недовољних оцена је 1 

ученица и са 9 

недовољнихоцена је 1 ученик. 

Укупан број изостанака је 394 

оправданих 392 а 

неоправданих. 

По предметима највећи број 

недовољних оцена је из 

Математике и Основа 

економије. 

 

   Екскурзија ученика  
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Екскурзија 

ученика 

 

планирана је за мај 2020. 

Године.  

 

 

Фебруар 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

  

Позитиван успех остварило је 

15ученика,док је недовољан 

успех остварило 6ученика,5 

ученика је неоцењено због 

другог страног језика,руског 

или француског који полазу 

на крају године.Међу 

неоцењеним ученицима 3 

ученика има и већи број 

јединица. Одличан успех 

остварила је ученица  Тања 

Станојевић. и она је за труд и 

рад похваљена. 

Са једном недовољном 

оценом је два ученика,са две 

недовољне оцене је 3 

ученика,са 5 један ученик  и 

са 6 недовољних оцена такође 

један ученик.Примерно 

владање има 19 ученика док 

преосталих 7 има владање  

врло добар 4.Реч је о 

следећим ученицима:Марко 

Богдановић,Немања 

Добривојевић,Милош 

Нешковић,Лука 

Качаревић,Дејан 

Вујић,Александар 

Новаковић.Код ових 6 

ученика разлог смањења 

оцена на врло добар 4 јесте 

велики број напомена које 

говоре о ометању професора у 

извођењу наставе.Ученици 

Тијани Миловановић је 

смањена оцена због 5 

неоправданих 

изостанака.Укупан број 

изостанака је 1436,од којих је 

1317 оправданих и 43 

неоправдана,55,3 по 

ученику.Највећи број 

недовољних оцена је из 

следећих оцена:Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање(6),математика(4),ф

изика(4) и основи 

економије(6). 
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Jун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Организација 

и реализација 

професионалн

е праксе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

крају другог 

полугодишта 

 

 

  

Ученици су наставу завршили 

12.јуна након чега су према 

унапред утврђеном распореду 

похађали професионалну 

праксу. На планини 

Дивчибаре ученици су 

распоређени  у одмаралиште 

Центар дечјих летовалишта 

Београд. У Бањи Врујци 

ученици су распоређени у 

хотел“Врујци“ и турист биро  

Туристичке организације 

Мионица,као и турист биро 

бање Врујци. 

 

 

 

 

 

 

 

Позитиван успех остварило је 

23 ученика, 1 ученик  ,Дејан 

Вујић,полаже поправни испит 

из основа економије у 

августовском року,а два 

ученика,Тијана Миловановић 

и Душан Ђукић  понављају 

разред. Што се остатка 

одељења тиче,23 ученика 

остварило је позитиван 

успех.Одличан успех 

остварила је само једна 

ученица,Тања Станојевић и то 

са просеком 5,00 што чини 

3,8% одељења.Врло добар 

успех остварило је 9 

ученика,што је 34,6% 

одељења,добар успех има 13 

ученика,односно 

50%одељења.Укупан број 

изостанака је 1597,од тога 

1543 оправданих,односно 

59,35 % по ученику и 54 

неоправдана 

изостанка,односно 2,08% по 

ученику.Примерно владање 

имају сви ученици.Наиме,на 

крају првог полугодишта 

било је 7 ученика са врло 

 

 

Сви 

ученици 

професиона

лну праксу 

обавили 

према 

предвиђено

м 

распореду. 

Екстерни 

сарадници 

задовољни 

су радом 

ученика 

одељења 1-

1 . 

Када је реч 

о 

блоковима 

праксе они 

су 

реализован

и у 

утврђеним  

временским 

интервалим

а. 
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добрим владањем али 

обзиром да смо од 15.марта 

били у ванредним 

околностима и да смо радили 

помоћу онлајн наставе 

,разредни стрешина је донео 

одлуку да сви ученици имају 

примерно 

владање.Наиме,ученици су у 

овом виду комуникације били 

изузетно коректни,није било 

вербалних 

прекршаја,професионална 

пракса је сасвим коректно 

испоштована те се стога и 

понашање ученика подводи 

под категорију примерно. 

Школска екскурзија није 

реализована због епидемије 

изазване корона вирусом  која 

је иначе и условила наставу 

на даљину ,успешно окончану 

према утврђеном школском 

календару. 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 

ШКОЛСКУ____2019/2020__ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:______Одељенско веће I2___________________________ 

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

 

 

Одговорно лице:__________Кристина Недељковић Лукић____________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

Делокруг  реализованог рада (укратко): ___________________Праћење и анализа успеха и 

владања одељења I2 _____________________ 

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

владањем одељења I2:_______________________ 
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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 

Кристина 

Недељковић 

Лукић 

На првом 

квалификационом 

периоду, од 

укупног броја 

ученика њих 3 је 

оствраило 

позитиван успех. 

Недовољних 

ученика је 26 (са 

касније 

исписаним 

Душаном 

Јефтовић) 

Укупан број 

изостанака на 

нивоу одељењаа 

је 287 што је око 

10 изостанака по 

ученику. 

Неоправданих 

изостанака је 5 

што је 0,8 по 

ученику. 
Владање: Сви 

ученици имају 

примерно владање. 

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера 
Укор тадашњег 

одељенског 

старешине Небојше 

Пешовић - Ђорђе 

Станковић, Немања 

Миловановић и 

Мирослав 

Марковић, али 

оцена из владања 

није смањена на 
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првом тромесечју. 

Ученици су добили 

смањене оцене због 

уписаних напомена 

и непримереног 

понашања. 

 

Разно 

 

  

Разговори о 

професионалној 

орјентрацији 

 

 

Јануар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

првом 

квалификационом 

периоду 

Кристина 

Недељковић 

Лукић 

На крају првог 

полугодиштта, 

бројчано стање се 

променило , 

Ученик Душан 

Јефтовић се 

исписао 

13.1.2020.  

Валадање и 

васпитно -

дисциплинске 

мере 

Примерно 

валадање има 21 

ученик, 4 

ученика( са врло 

добрим успехом,) 

2 ученика (добар) 

и 

незадовољавајућу 

оцену из владања 

има један ученик, 

Ђорђе Станковић. 

(изгласано на 

полугодишњем 

Већу)  

Успех ученика на 

крају првог 

полугодишта 
Одличан успех има 

0 ученика, вр.добар 

4 ученика, добар 

успех има 3 

ученика, довољан 

успех има 1 ученик 

и недовољан успех 

има 19 ученика 

Број ученика који 

има негативан 
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Март, мај, 

јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

успех је 19. 

Највећи број 

јединица има 

Маријана 

Апостоловић, 

Ђорђе Станковић и 

Наталија Тришић 

са по четири и пет 

јединица. 

 

Онлајн настава, 

учење на даљину, 

размена 

информација и 

решавање спорних 

ситуација везаних 

за нов начин 

учења. 

 

 

 

 

 Реализована 

професионална 

пракса у 

предвиђеним 

угоститељским 

објектима. Након 

одрађене праксе,  

свим ученицима је 

закључена 

позитивна оцена из 

предмета 

„Професионална 

пракса“  

 

Одличних ученика 

нема, врло добар 

успех остварило 8 

ученика. Добар 

успех остварило 14 

ученика( средња 

оцена одељења 

3,00), довољан 

успех – један 

ученик и 

недовољан успех 

остварило 5 

ученика са по 

једном јединицом 

из српског језика и 
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књижевности. На 

поправном испиту 

оцену је поправило 

4 ученика: Милена 

Војиновић, 

Мирослав 

Марковић, Срђан 

Ристић и Никола 

Томашевић док 

ученик Небојша 

Гајић није 

задовољио основне 

критеријуме и није 

положио испит. 

 

Ученици са 

примерним 

владањем – 25; 

Ученици са врло 

добрим владањем – 

2; 

Ученици са добрим 

владањем – 0; 

Ученици са 

задовољавајућим 

владањем – 1 

ученик; 

Недовољних из 

владања нема. 

 

Подела књижица и 

сведочанстава и 

упис уз поштовање 

препоручених 

мера. 

 

 

 

 

 

 

Разно   

Анализа успеха 

ученика са 

радитељима и 

ученицима 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА II/1 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће II1 

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

 

Одговорно лице: Ивана Миловановић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања одељења II 1. 

  

 

Остварени циљеви (укратко):Упознавање Одељенског већа са успехом и владањем одељења II 1. 

 

 

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 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

тромесечја 

шк. 2019 / 

2020. године 

  

У одељењу је 24 

ученика, 15 

девојчица и 9 

дечака. Једна 

ученица је исписана 

у току месеца 

новембра. 

Позитиван успех 

има 9 ученика, 5 

ученика је 

неоцењено због 

другог страног 

језика на који 

ученици излазе на 

разредни испит, 

негативан успех има 

10 ученика ( са 1 

недовољном оценом 

има 6 ученика, са 2 

недовољне оцене 2 

ученика, са 3 

недовољне оцене 

има 2 ученика - 

Бојан Јанковић и 

Саша Радоњић ) 

 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица'' 

77 

 

 

 

Владање 
  

20 ученика има 

примерно владање, 3 

ученика има Укор 

одељенског 

старешине ( Бојан 

Јанковић, Матија 

Јовановић, Саша 

Радоњић ), док један 

ученик има Укор 

одељенског већа ( 

Лука Драгићевић ) 

Изостанци    

 

Разно   

На Већу је било 

речи о побољшању 

успеха, какве мере 

предузети да би се 

тренутно стање 

недовољних оцена 

поправило. 

Одлучено је да 

током следеће 

недеље буду 

одржани 

родитељски 

састанци. 

 

 

 

јануар 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

шк. 2019/2020. 

године 

  

На крају првог 

полугодишта 

ученици одељења 

II1 остварли су 

следећи успех:  

15 ученика је 

остварило позитиван 

успех ( 3 ученика је 

одлично, 5 ученика 

је врло добро, 7 

ученика је добро ), 5 

ученика је 

неоцењено због 

другог страног 

језика који полажу 

као разредни испит 

и 4 ученика је са 

недовољним 

успехом ( 2 ученика 

има 1 недовољну, 1 

ученик има 2 
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недовољне и 1 

ученик има 4 

недовољне оцене)  . 

Највише 

недовољних оцена 

ученици имају из 

математике - 6, из 

француског - 2, док 

из српској језика, из 

енглеског језика и из 

географије имају по 

једну недовољну 

оцену.  

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

  

Примерно владање 

има 20 ученика док 

4 ученика има Укор 

одељенског 

старешине. 

Одељенско веће је 

поправило оцену 

ученику Луки 

Драгићевић који је 

има Укор 

одељенског већа. 

Изостанци   

Укупан број 

оправданих 

изостанака је 1160, а 

неоправданих 

изостанака је 25 

 

 

Разно   

На Већу је било 

речи и о мерама 

побољшања успеха, 

јер је мањи број 

ученика поправило 

негативне оцене са 

тромесечја. Такође 

су и похваљени они 

ученици са добрим 

успехом, као и деца 

која су учествовала 

у програму за 

Савиндан. Ученице 

Тања  Симовић је 

освојила прву 

награду на 

Светосавском 

конкурсу док је 

ученица Кристина 

Грујичић оствојила 
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друго место.  

Родитељски 

састанак одржан је 

4.2.2020. 

 

 

август Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

шк. 

2019/2020. 

године 

   На крају другог 

разреда у одељењу 

II1 било је 24 

ученика, одтога 9 

дечака и 15 

девојчица.Ученик 

Саша Радоњић је 

понављао разред 

јер није прошао 

поправни испит из 

српског језика и 

књижевности. 

Ученик је изразио 

жељу да жели да 

настави 

школовање на 

смеру конобар. 

Ученица Тијана 

Лекић је по молби 

родитеља 

исписана из школе 

због премештаја у 

другу школу.Тако 

да је  трећи разред 

уписало 22 

ученика.Сви 

ученици уче први 

страни језик 

енглески, док њих 

18 учи други 

страни језик 

француски, дво 

ученика учи руски, 

двоје немачки и 

једна ученица учи 

шпански. Сви 

ученици имају 

примерно владање. 

Петоро ученика је 

остварило одличан 

успех, 12 ученика 
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врло добар, 6 

ученика добар, док 

је 1 ученик послат 

на поправни испит 

из српског језика и 

књижевности. Број 

оправданих на 

нивоу одељења је 

1291, док је укупан 

број неоправданих 

27. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА II/2 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ____2019/2020.__ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће II2 

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

 

 

Одговорно лице: Ивана Стефановић 

(председник, координатор,руководилац ) 

 

 

Остали чланови тима/већа :   

 

Сарадници у писању извештаја:  / 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања одељења II2. 

  

 

Остварени циљеви (укратко):Упознавање Одељенског већа са успехом и владањем одељења II2. 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани, 

а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 
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јануар 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

шк. 

2019/2020. 

године 

  

На крају 1. 

полугодишта успех 

одељења је био 

следећи : 

 

* ОДЛИЧНИХ – 0 

ученика (* ВРЛО 

ДОБРИХ - 1 ученик 

(Јелена Благојевић) 

* ДОБРИХ - 8 

ученика (Иван 

Васиљевић, Љубомир 

Недељковић, Никола 

Трифуновић,Иван 

Гајић, Милорад 

Ивановић, 

Александра 

Николиш,Никола 

Пантелић, Драгица 

Перић) * 

ДОВОЉНИХ 1 

ученик (Ђорђе 

Димитријвић) 

- Укупно 10 ученика 

са позитивним 

успехом. 

- Са недовољним 

оценама је 14 

ученика, и то : 

* СА 1 

НЕДОВОЉНОМ 6 

ученика (Катарина 

Јешић, Ружица 

Вујчић,Гордана Атић, 

Сања 

Јовановић,Жељана 

Мијатовић, Љубивоје 

Пантић) 

* СА 2 НЕДОВОЉНЕ 

ОЦЕНЕ - 7 ученика 

(Милица Богдановић, 

Александар 

Васић,Алекса 

Тешановић,Марија 

Ранисављевић,Вељко 

Томашевић, Матија 

Урошевић) 

* СА 3 НЕДОВОЉНЕ 

ОЦЕНЕ - 1 ученик 

(Никола Ускоковић) 

- Укупно 23 

 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица'' 

82 

 

 

недовољне оцене. 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

  

Од укупно 24 ученика 

15-оро је остварило 

примерно владање, а 

9 ученика има врло 

добро владање и Укор 

одељенског 

старешине због броја 

неоправданих 

изостанака – Матија 

Урошевић(9), Алекса 

Тешановић(11), 

Жељана 

Мијатовић(9), 

Гордана 

Атић(10неоправданих 

и 33 нерегулисаних), 

Вељко 

Томашевић(11), 

Милорад 

Ивановић(7), 

Александар Јевтић(7), 

Катарина Јешић(10). 

Нема ученика код 

којих је покренут 

васпитно-

дисциплински 

поступак. 

Изостанци   

Укупан број 

изостанака је 1595, од 

тога оправданих је 

1446 ( 60 по ученику) 

и неоправданих 112 и 

нерегулисаних 37. 

 

Разно   

На Већу је било речи 

и о мерама 

побољшања успеха, 

јер је мањи број 

ученика поправило 

негативне оцене са 

тромесечја и о мерама 

за смањење 

неоправданог 

изостајања. 

Усвојен је предлог да 

се ученици Гордани 

Атић смањи оцена из 

владања на добр 3, 

уколико 

блеговремено не 

оправда нерегулисане 
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изостанке. 

 

 

 

 

август 

Анализа 

успеха на 

крају 

школске. 

2019/2020. 

године 

  

На крају школске 

године успех 

одељења је био 

следећи : 

 

* ОДЛИЧНИХ – 0 

ученика (* ВРЛО 

ДОБРИХ - 5 ученик 

(Јелена Благојевић, 

Иван Гајић, Драгица 

Перић, Никола 

Трифуновић и 

Александра 

Николиш) 

* ДОБРИХ - 17 

ученика (Иван 

Васиљевић, Љубомир 

Недељковић, 

Милорад Ивановић, 

Матија 

Урошевић,Никола 

Пантелић, Љубивоје 

Пантић, Катарина 

Јешић, Сања 

Јовановић,Жељана 

Мијатовић,Никола 

Ускоковић, 

Александар Васић, 

Александар Јавтић, 

Марија 

Ранисављевић, 

Ружица Вујчић и 

Гордана Атић) * 

ДОВОЉНИХ 2 

ученик (Ђорђе 

Димитријвић и 

Милица Богдановић) 

 

* Ниједан ученик 

нема недовољних 

оцена 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

  

Сви ученици су 

остварили примерно 

владање.  
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Изостанци   

Укупан број 

изостанака на крају 

године је је 1824, 

неоправаних 

изостанака није било 

у другом 

полугодишту. 

 

Разно   

Сви ученици су 

успешно одрадили 

професионалну 

праксу у току јуна и 

јула месеца уз 

продржавање 

прописаних 

епидемиолошких 

мера  и није било 

ниакви примедби на 

њихов рад.  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА III/1 
 

Подносилац извештаја:______Одељенско веће III- 1______________ 

 

Одговорно лице: Kaтарина Бељић  

 

Остали чланови већа:Слађана Јевремовић, Александра Марковић, Светлана Лазаревић, Верољуб 

Бојичић,Ивана Стефановић,Јелена Селенић, Марија Милиновић,Марија Гајић, Ивана 

Миловановић,Снежана Васић, Милорад Петровић,  

  

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

и неоправданим  изостанцима ученика  одељења III-1 

 

Бројчана структура одељења III-1 се променила исписивањем једне девојчице (Тамара 

Милисављевић) тако да сада одељење  чини 25 ученика, 16 девојчица и 9 дечака. Сви 

ученици као први језик уче Француски језик а као други језик Енглески језик. 

Ученици изучавају Верску наставу као изборни предмет и сви су се определили да је 

похађају. Стручни изборни предмет је Пословна информатика у туризму и угоститељству. 

Од стручних предмета ученици поред Агенцијског и хотелијерског пословања изучавају и 

Психологију у туризму, Маркетинг у туризму и угоститељству, Пословну кореспонденцију, 

Финансијско пословање. 
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Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани

, 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 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем 

плану 

септембар 

Упознавање 

чланова ОВ са 

структуром 

одељења 

  

Наставници 

упознати са 

структуром 

одељења 3-1, 

бројем ученика, 

успехом, 

социјалном 

структуром и 

породичном 

структуром, 

здравственим 

стањем. Све се 

налази у 

електронском 

дневнику. 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационо

м периоду 

  

Примерно владање 

остварило је 21 

ученик. док су 

смањену оцену из 

владања на врло 

добар 4 и Укор 

одењенског 

старешине 

остварило 5 

ученика и то: 

Никола Чолић  ( 

због снимања 

мобилним 

телефоном на часу); 

Немања 

Бошњаковић ( због 

непримереног 

понашања на 

часовима); Прокић 

Ивана( због 

учесталих напомена 

наставника на 

непримерено 
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понашање у току 

часа); Марко 

Трифуновић ( због 

учесталих напомена 

наставника на 

ометање наставног 

процеса);  

Позитиван успех 

остварило је 11 

ученика (42,3 % ) а 

негативан успех 

остварило је 15 

ученика (57,7%). Са 

1 недовољном 

оценом је 7 

ученика, са 2 

недовољне оцене је 

5 ученика, са 3 

недовољне оцене је 

1 ученик(Никола 

Милинковић), са 4 

недовољне оцене је 

1 ученик (Чолић 

Никола), са 5 

недовољних оцена 

је 1 ученица 

(Марија Петровић). 

Укупан број 

изостанака је 435, 

оправданих 423 а 

неоправданих 12. 

По предметима 

највећи број 

недовољних оцена 

је из Математике 8  

. 

 

Екскурзија 

ученика 

 

  

Екскурзија ученика 

планирана је за мај  

2020. Године. 

Планирано је 

путовање у 

Словенију. 

 

 

 

Фебруар  
Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

  

 

Позитивануспех 

остварило је 56 % 

одељења - 14 

ученика, а 

недовољан 11 

ученика. 

Одличан успех, 4 

ученице: Бојана 
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Прокић, Ана 

Милинковић, 

Драгана Шарчевић 

и Александра 

Ћировић. 

Александра 

Ћировић освојила је 

3. место на 

Светосавском 

наградном конкурсу 

и похваљена је. 

Са 1 недовољном 

оценом је 5 

ученика, са 2 

недовољне оцене је 

1 ученик, са 3 

недовољне оцене је 

1 ученик, са 4 

недовољне оцене 2 

ученика, са 5 

недовољних оцена 

је 2 ученика( 

Милош Урошевић и 

Никола 

Милинковић). 

Укор одељенског 

старешине због 

непримереног 

владања има 6 

ученика и смањена 

им је оцена из 

владања, а због 

неоправданог 

изостајања из 

школе смањену 

оцену има још 2 

ученице Ангелина 

Павловић и Јована 

Бошњаковић. 

Највећи број 

недовољних је из 

Српског језика(9), 

АиХ пословања (5), 

Финансијског 

пословања (4). 

Укупан број 

изостанака је 1398. 
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Август  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полугодишта 

  

Одељење броји 25 

ученика. Позитиван 

успех остварило је 

свих 25 ученика. Од 

16.марта.2020. 

године у РС је 

програшено 

ванредно стање и 

ученици су наставу 

похађали онлајн 

путем мудл  

платформе. 

Одличан успех 

остварило је 5 

ученика, врло добар 

успех 9 ученика, 

добар успех 11 

ученика. Укупан 

број изостанака је 

1.549, од чега је 

1.489 оправданих а 

60 неоправданих. 

Након укидања 

ванредног стања, 

ученици су 

професионалну 

праксу обавили у 

хотелима „Врујци“, 

„Црни 

врх“,одмаралишту  

„Стеван 

Филиповић“ и у 

оквиру 

ТО“Мионица“. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ____2019/2020.__ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:______Одељенско веће III2_________________________ 

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

 

Одговорно лице:__________Александар Павловић 

____________________________________________________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

Делокруг  реализованог рада (укратко): ___________________Праћење и анализа успеха и 

владања одељења II2 _____________________ 

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

владањем одељења II2:_______________________ 
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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 

Александар 

Павловић 

Позитиван успех 

остварило је 7 

ученика, а 

негативанан 

11,неоцењен 

1(Бошко Јешић) 

Примерно владање 

15 ученика, Укор 

РС 4 ученик 

 

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 10, а са 

негативним их је 

9.Одличан нема , 

Вр. Добро 3, добро 

7 . 

Примерно владање 

13 ученика, 

 шест ученика 

имају четворку из 

владања(Јана Атић, 

Немања Петровић, 

Марко Станковић, 

Александар 

Миловановић, 

Александра 

Милинковић, 

Бошко Јешић) 

Разно    

Мај  Анализа успеха и 

владања ученика на 

Анализа успеха и 

владања ученика 

Александар 

Павловић 

 Позитиван успех 

19 ученика 
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крају трећег 

тромесечја 

на трећем 

квалификационом 

периоду 

Одличан успех 

нема, врло добар 

3, добар 16 

ученика .  

Примерно 

владање 19 

ученика.  

Август  Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају школске 

године 

Александар 

Павловић 

 

 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 

ШКОЛСКУ____2019/2020__ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:______Одељенско веће 

IV1____________________________________________________ 

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

 

 

Одговорно лице:__________Mарија Милиновић 

____________________________________________________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

Делокруг  реализованог рада (укратко): ___________________Праћење и анализа успеха и 

владања одељења IV1 _____________________ 

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

владањем одељења IV1:_______________________ 
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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 

На првом 

квалификационом 

периоду, од укупног 

броја ученика њих 

12 је оствраило 

позитиван успех. 

Недовољних 

ученика је 7 ( 

Добривојевић 

Никола, Илић 

Милица, 

Милисављевић 

Александра, 

Миловановић 

Александра, 

Недељковић Ђорђе, 

Сава несторовић и 

Тијана Цмиљанић). 

Неоцењени ученици 

су: Богатић Маја 

због изостанака и 

Петровић Милица ( 

не учи француски 

језик већ немачки) 

Ученица ће на крају 

школске године 

полагати разредни 

испит из немачког 

језика. 

Укупан број 

изостанака на нивоу 

одељењаа је 721 што 

је 34 изостанака по 

ученику. 

Неоправданих 

изостанака је 5 што 

је 0,8 по ученику. 

Владање: 19 ученика 

има примерно 

владање. Ученик 

Добривојевић 

Никола има укор 
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одељенског 

старешине због 

напомена и Дикић 

Урош има изречену 

усмену опомену 

разредног 

старешине. 

 

Разно 

 

  

Разговори о 

професионалној 

орјентрацији 

 

 

Јануар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mарт-Мај 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

првом 

квалификационом 

периоду 

Марија 

милиновић 

На крају првог 

полигодиштта, 

бројчано стање се 

променило , 

Ученица Маја 

Богатић се исписала 

13.1.2020. из 

здравствених 

разлога. 

Валадање и 

васпитно -

дисциплинске мере 

Примерно валадање 

има 16 ученика, 3 

ученика има укор 

одељенског већа, 

један ученик има 

укор одељенског 

већа ( Недељковић 

Ђорђе) . На овом 

одељенском већу 

изгласано је 

смањење оцене на 

добар 3. 

Успех ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Одличан успех има 6 

ученика, вр.добар 4 

ученика, добар 

руспех има.  

 

Онлајн настава, 

учење на даљину, 

размена 

информација и 

решавање сшпрних 

ситуација везаних за 

нов начин учења. 
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Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација заврсног 

матурског испита. 

На овом испиту 

ученици су полагали 

следеће 

предмете:Српски  

језиик и 

књижевност,Провера 

Стручно –теријских 

знања ;Матурски 

практични рад  

Матурски испит 

порсечна оцена за 

сваког ученика: 

1. Јелена 

Дамњановић 4 

(3,67) 

2. Урош Дикић

  3 

(3,33) 

3. Никола 

Добривојевић 

 3 (3,33) 

4.  Милица 

Илић 3 (2,67) 

5. Стефан 

Јеремић 3 

(2,67) 

6.  Ђорђе 

Крстић  4 

(4,33) 

7. Александра 

Милисављевић 

 2 (2,33) 

8. Александра 

Миловановић 

 4 (4,33) 

9. Бојан 

Милосављевић 

 4 (4,33) 

10. Сава 

Несторовић 

 3 (3,33) 

11. Ивана 

Николић 

 4 (4,33) 

12. Милица 

Петровић 

 4 (4,00) 

13. Александра 

Петровић 
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 3 (3,33) 

14. Бојана 

Радосављевић 4 

(3,67) 

15. Јована 

Радосављевић 

 4 (3,67) 

16. Андријана 

Секулић 

 4 (4,00) 

17. Александра 

Урошевић 

 4 (4,00) 

18. Ускоковић 

Ивана  4 

(4,00) 

19.  Цмиљанић 

Тијана  4 

(3,66) 

  

Средња просечна 

оцена одељења на 

матурском испиту  

је:  вр.добар  3,57 

Ученик Ђорђе 

Недељковић није 

положио други део 

практичног 

матурског испита 

(задатак ,,Б“-

Обављање 

рецепцијских 

послова и 

комуникација на 

страном језику, па се 

упућује на поправни 

испит из поменутог 

дела матурског 

испита. Остварен 

успех: Српски језик 

и књижевност- 

довољан 2, Провера 

стручно –теоријских 

знања –вр.добар 4; 

Разно   

Анализа успеха 

ученика са 

радитељима и 

ученицима 
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8.3. Стручна већа 

 

8.3.1. Извештај о раду стручног већа природних наука за школску 

2019/20. 

 

 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Евалуација 

 

 

 

 

 

август  

2019.год. 

 

 

 

 

Конституисање 

стручног већа, 

сачињавање 

годишњег плана 

рада за 

2019/2020. 

годину, подела 

задужења 

члановима већа 

 

Конституисање стручног 

већа, сачињавање годишњег 

плана рада за 2019/2020. 

годину, подела задужења 

члановима већа 

 

стручно 

веће 

природних 

наука 

 

Конституисано стручно 

већа природних наука, 

направљен плана рада за 

2019/2020. годину, 

планиране активности 

реализоване предвиђеном 

временском динамиком, 

подељена задужења 

 

 

септембар 

2019.год. 

 

 

 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

 

Планирање 

контролних вежби из 

математике 

 

 

Александар 

Марковић 

 

Контролне вежбе из 

математике одражене по 

планираним терминима  

 

септембар 

2019.год. 

 

септембар 

2019.год. 

 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

Обележавање 

16.09.-Дана 

заштите озонског 

омотача 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Обележен 16.09.- Дана 

заштите озонског омотача 

Александар 

Марковић  

 

 

Милена  

Гођевац 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

Ученици I-1 и 1-2 

активно учествовали у 

реализацији; 
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октобар 

2019.год. 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

математике 

 

Планирање писмених 

задатака из математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Писмени задаци из 

математике одржани по 

планираним терминима  

 

 

 

октобар 

2019.год. 

 

Обележавање 

4.октобра-Дана 

заштите 

животиња 

 

Обележен 

Дан заштите животиња 

8.10.2019. 

Александра 

Јагодић 

 

Ученици I-1активно 

учествовали у 

реализацији;  

 

октобар 

2019.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Александар 

Марковић 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

октобар 

2019.год. 

 

Планирање 

контролних 

вежби из физике 

 

Планирање контролних 

вежби из физике 

 

Александар 

Марковић 

 

Контролне вежбе из 

физике одржане по 

планираним терминима  

 

новембар 

2019.год. 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

 

Планирање контролних 

вежби из математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Контролне вежбе из 

математике одржане по 

планираним терминима  

 

новембар 

2019.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

 

 

Обележавање 

 

Обележен месеца борбе 

Александра 

Јагодић 

 

Ученици првог разреда 
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новембар 

2019.год. 

месеца борбе 

против болести 

зависности 

 

против болести зависности  активно учествовали у 

реализацији на часовима 

здравствене културе и 

присуствовали 

трибинама у 

организацији Црвеног 

Крста Мионица 

 

новембар 

2019.год. 

 

Планирање 

контролних 

вежби из физике 

 

Планирање контролних 

вежби 

из физике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Контролне вежбе из 

физике  

одржане по планираним 

терминима  

 

 

 

новембар 

2019.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 

2019.год. 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

математике 

 

 

Планирање писмених 

задатака из математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Писмени задаци из 

математике одржани по 

планираним терминима 

 

 

децембар 

2019.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

 

Александар 

Марковић  

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 
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децембар 

2019.год. 

 

Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

ХИВ - а 

 

 

Обележен Светски дана 

борбе против ХИВ – а 

3.12.2019. 

 

 

Александра  

Јагодић 

 

Организована трибина у 

сарадњи са Црвеним 

Крстом из Мионице; 

Ученици првог разреда 

активно учествовали у 

реализацији;  

 

 

децембар 

2019.год. 

Посета 

Фестивалу науке 

Није реализована посета 

Сајму науке “Разоткривање“ 

у Београду 

 

 

Александра 

Јагодић 

 

Није реализована посета 

Сајму науке 

“Разоткривање“ у 

Београду због 

немогућности 

обезбеђивања превоза 

(али је предметни 

професор посетио Сајам 

са ОШ „Миле Дубљевић“ 

из Лајковца 

 

 

јануар 

2020.год. 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

 

Планирање контролних 

вежби из математике 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Контролне вежбе из 

математике одражене по 

планираним терминима  

 

 

 

јануар 

2020.год. 

 

Реализација 

допунске наставе 

из математике 

 

 

Реализација допунске 

наставе из математике 

 

 

 

Александар 

Марковић  

 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 
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јануар 

2020.год. 

 

Реализација 

додатне  

наставе из 

математике 

 

 

Реализација додатне  

наставе из математике 

 

 

 

Александар 

Марковић  

 

 

 

 

Реализовано  

према плану и 

задужењима 

 

 

 

јануар 

2020.год. Предавање на 

тему развоја 

еколошке свести 

и одговорног 

односа према 

природи 

 

Предавање на тему развоја 

еколошке свести и 

одговорног односа према 

природи није реализовано 

због реконструкције Средње 

школе “Мионица“ и 

недостатка просторија 

. 

 

Александра  

Јагодић 

 

Предавање на тему 

развоја еколошке свести 

и одговорног односа 

према природи није 

реализовано због 

реконструкције Средње 

школе “Мионица“ и 

недостатка просторија; 

Одложено до повратка у 

просторије Средње 

школе 

 

 

јануар 

2020.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  

 

 

 

Друго 

Реализација 

редовне наставе и 

осталих облика 

Редовна настава реализована 

је због проглашења 

ванредног стања у 

стручно 

веће 

природних 

 

Редовна настава 

реализована је у 
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полугодиште 

школске 

2019/2020. 

год. 

 

образовно-

васпитног рада 

 

Републици Србији преко 

платформе за учење 

srednjaskolamionica.online, 

док остали планирани 

облици за друго 

полугодиште нису 

реализовани. 

 

наука 

 

потпуности преко 

платформе за учење 

srednjaskolamionica.online 

(евидентирано у е-

дневник), док остали 

планирани облици ( 

остали облици, излети,  

посете...) за друго 

полугодиште нису 

реализовани. 

током 

2019/2020. 

год. 

 

 

Реализација 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

 

Реализација допунске 

наставе из биологије, 

екологије са заштитом 

животне средине и 

здравствене културе 

 

Александра  

Јагодић 

 

Реализовано је 8 часова 

допунске наставе и 4 часа 

додатне наставе у првом 

полугодишту; 

евидентирано у е- 

дневник  

 

током 

2019/2020. 

год. 

 

 

Стручно 

усавршавање  

наставника 

Семинар " Функционална 

знања-од сна до стварности 

", 30.11.2019. у Лајковцу 

(8сати) 

 

Активно учешће у Еразмус 

плус пројекту СШ 

„Мионица“ са школом из 

Пољске (члан Тима за 

језичко-културолошку 

припрему)  

Учешће на конкурсу за 

избор најбољих примера 

наставе на даљину 2020: 

МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА 

НАСТАВНИКА -у 

организацији НАЛЕД и 

Организације за развој 

 

Александра 

Јагодић 

 

Наставник се 

континуирано стручно 

усавршава и унапређује 

свој рад; Доказ-уверења, 

извештаји о 

реализованим часовима 

са ученицима 

учесницима мобилности 

у Еразмус плус пројекту 
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каријере и омладинског 

предузетништва 

„Connecting“, у сарадњи са 

Министарством просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Заводом за 

унапређивање образовања и 

васпитања и Републичким 

секретаријатом за јавне 

политике у оквиру Пројекта 

јавно-приватног дијалога за 

развој који подржава 

Америчка агенција за 

међународни развој 

(УСАИД); рад #216: 

Подршка наставника развоју 

компетенција ученика 

приликом реализације 

наставе на даљину, 

15.05.2020. 

Вебинар ИК Klett:Савладајте 

вештине израде динамичних 

презентација и задатака уз 

Prezi i Learning Apps 

28.04.2020. – 1 сат 

Вебинар ИК Klett:Примена 

алата Google Classroom у 

реализацији часова и 

тестирању ученика  

5.05.2020. – 1 сат 

Вебинар ИК Klett:Алати за 

електронско тестирање 

Google Forms, 

Kahoot!,Quizizz 12.05.2020. – 

1 сат 

Вебинар ИК Klett:Похвалите 

и критикујте конструктивно 
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13.05.2020. – 1 сат 

 

током 

2019/2020. 

год. 

 

 

Реализација 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

 

 

 

 

Реализација допунске и 

додатне наставе из хемије  

 

Милена  

Гођевац 

 

Реализовано је 7  часова 

допунске наставе и 5 

часова додатне наставе у 

првом полугодишту; 

евидентирано у е-

дневник  

 

током 

2019/2020. 

год. 

 

Стручно 

усавршавање  

наставника 

Семинар "Даровитост у  

предшколској установи 

и школи: препознавање 

и додатна подршка“, 

04. и 05. 10.2019. у 

Поћути  (16 сата) 

• „Обуке запослених у 

основним и средњим 

школама- Развој 

дигиталних 

компетенција“, 

26.10.2019. у Ваљеву 

( 16 сати) 

• Семинар "Примена 

индивидуалне, 

програмиране, 

проблемске и 

егземпларне наставе у 

школи ", 29.11.2019. у 

Ставама  (8сати) 

• Семинар“Наставник на 

делу у превенцији 

вршњачког насиља и 

креирању позитивне 

школске климе „, 

24.02.2020. у Ставама       

(8 сати) 

• Вебинар ИК Klett 

„Управљање временом у 

 

Милена  

Гођевац 

 

Наставник се 

континуирано стручно 

усавршава и унапређује 

свој рад; Доказ-уверење 
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циљу организације часа“, 

12.03.2020. (1 сат) 

• Вебинар ИК Klett „ Како 

подстаћи скривене 

потенцијале ученика“, 

0204.2020. (1 сат) 

• Вебинар ИК Klett „ 

Дигитални часови: 

бесплатни алати и 

платформе“, 11.04.2020. 

(1 сат) 

• Стручни скуп-вебинар         

“ Дигитално образовање 

2020“, 10 и 11.04.2020.      

(4 сата) 

• Стручни скуп-вебинар   „ 

Проговори да видим ко 

си-култура говора и 

усмено изражавање“, 

23.05.2020. (2 сата)            

 

током 

2019/2020. 

год. 

 

 

Стручно 

усавршавање  

наставника 

• On-line семинар " 

Дигитални маркетинг 

у економији, 

угоститељству и 

туризму " ОКЦ, ( 32 

сата) 

• Активно учешће 

пројектима СШ 

„Мионица“: Еразмус 

плус и Е-Twinning  

• Аутор и 

администратор  

платформе за учење 

на даљину  

srednjaskolamionica.on

line 

• Администратор е-

дневника 

 

Александар 

Марковић 

 

Наставник се 

континуирано стручно 

усавршава и унапређује 

свој рад; Доказ-уверење,  
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8.3.2. Ивештај о радустручног већа језика за школску 2019/ 2020. годину 
 

 

 

Председник Стручног већа :  Слађана Јевремовић (професор српског језика и 

књижевности) 

Чланови :  Ивана Стефановић (професор енглеског језика) и Јелена Селенић (професор 

француског језика) 

 

 

САДРЖАЈ РАДА  

 

Време 

реализациј

е 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Евалуација 

Август - Конституисање 

Стручног већа,  

усвајање плана и 

програма Стручног 

већа за школску 

2019/2020.годину; -

Подела задужења 

члановима већа;     - 

Глобални планови 

рада наставних 

предмета, лични план 

професионалног 

развоја, план 

професионалног 

развоја на нивоу 

Стручног већа; 

- Избор из ког 

предмета ће се 

планирати и 

реализовати 

такмичење; 

 

Састанак одржан 

30. 8. 2019. на 

коме је 

конституисано 

Стручно веће 

језика 

(координатор - 

Слађана 

Јевремовић, 

проф.српског 

језика и 

књижевности, 

чланови - Ивана 

Стефановић, 

проф.енглеског 

језика и Јелена 

Селенић, проф. 

француског 

језика), усвојен 

План и програм 

за шк. 2019 / 

2020. и подељена 

задужења међу 

члановима Већа. 

На нивоу Већа 

одлучено да ће 

се у овој шк. 

години 

планирати и 

реализовати 

такмичење из 

српског језика и 

књижевности; 

Стручно 

веће језика 

 - План и програм 
Стручног већа,  

Глобални планови 

наставних предмета, 

Лични планови 

професионалног 

развоја и План 

стручног усавршавања 

на нивоу Стручног 

већауредно предати 

Педагошкој служби; 

 

Септембар - Састанак Већа; - Одржан Стручно -Организација и рад 
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Оперативни план 

рада, план рада 

допунске и додатне 

наставе, распоред 

писмених задатака; 

- 

Стручноусавршавање

; 

- Планови  рада 

секција, план рада 

такмичења из 

књижевности; 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика; 

састанак 

Стручног већа 

(6. 9. 2019) на 

коме је 

продискутован

о о планираним 

активностима; 

- Израђени 

планови 

поменутих 

активности; 

- Утврђен план 

одржавања 

контролних 

вежби;  

- Реализовано 

стручно 

усавршавање 

(семинар – 

Настава 

усмерена на 

исходе – 

пројектна 

настава, из 

енглеског 

језика 21, 22. 9, 

трећи дан 

онлајн и 

постављање 

рада на 

платформу; из 

српског јез. и 

књиж. исти 

одржан након 

завршетка шк. 

године 22. и 23. 

6. 2019); 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Ивана 

Стефановић 

и Јелена 

Селенић 

 

Слађана 

Јевремовић 

и Ивана 

Стефановић 

поменутих 

активности налази се 

у електронском 

дневнику, 

фолдерима  

предвиђеним за то, а 

распоред контролних 

задатака окачен и на 

огласној табли; 

уредно предати 

планови рада; 

сертификати са 

реализованих 

семинара; 

 

Октобар - Састанак Већа; 

- Планирање 

писмених задатака из 

српског, енглеског и 

француског језика; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Реализација  рада 

секција, реализација 

рада такмичења из 

- Одржан 

састанак 

Стручног 

већа(11. 10. 

2019); 

- Утврђен 

распоред и 

реализовани 

писмени 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

- Извештај Стручног 

већа; уредно предати 

оперативни планови; 

садржај и анализа 

реализованих 

писмених задатака 

налази се у рубрици 

у електронском 

дневнику – Распоред 
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књижевности; 

- 

Стручноусавршавање

; 

задаци; 

- Израђени 

оперативни 

планови; 

- Организован 

и реализован 

рад секција; 

- Урађена 

припрема за 

такмичење из 

српског језика 

и 

књижевности; 

- Није 

реализовано 

стручно 

усавршавање; 

 

 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

писаних провера, а 

распоред истих 

уредно окачен на 

огласној табли; 

Садржај рада и број 

ангажованих ученика 

за секције и 

такмичење налази се 

у ел.дневнику; 

Новембар - Састанак Већа; 

- Планирање 

контролних вежби 

из енглеског и 

француског језика; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе; 

- Реализација рада 

секција, 

реализација рада 

такмичења из 

књижевности; 

- Предавање 

оперативних 

планова; 
 

- Анализа успеха 

ученика на крају I 

класификационог 

периода и 

утврђивање мера за 

његово 

побољшање; 

- Припрема за 

такмичење 

- Одржан 

састанак 

Стручног већа 

(8. 11. 2019) на 

коме су 

испланиране 

контролне 

вежбе из 

језика; 

- Реализован 

рад додатне и 

допунске 

наставе; 

- Реализован 

рад секција и 

такмичења из 

срп. јез. и 

књиж. 

- Израђени 

оперативни 

планови; 

- Извршена 

анализа успеха 

на крају 1. 

тромесечја на 

нивоу Већа, где 

су установљене 

подударности 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

Ивана 

Стефановић 

и Јелена 

Селенић 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

- Извештај Стручног 

већа; уредно предати 

оперативни планови; 

резултати 

контролних вежби, 

као и број 

ангажованих ученика 

у допунском и 

додатном раду, раду 

секција и такмичења 

(налази се у ел. 

дневнику); 
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рецитатора; оцена код 

истих ученика 

и у циљу 

побољшања 

успеха 

установљен 

појачан рад 

допунске 

наставе; 

- Реализована 

припрема за 

такмичење 

рецитатора; 

- Није 

реализовано 

стручно 

усавршавање; 

 

Слађана 

Јевремовић 

Децембар 

- Састанак Већа; 

- Планирање 

писмених задатака из 

српског, енглеског и 

француског језика; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Реализација 
угледног часа; 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе из српског, 

енглеског и 

француског језика; 

- Припрема Дана 

Светог Саве; 

- Припрема 

организације 

Светосавског 

литерарног и 

ликовног конкурса; 

- Припрема за 

Школско такмичење 

рецитатора и 

такмичење из 

књижевности; 

- Стручно 

усавршавање; 

 

- Одржан 

састанак Већа 

(6. 12. 2019) на 

коме је утврђен 

распоред 

писмених 

задатака и 

предвиђених 

активности; 

- Реализовани 

писмени 

задаци; 

- Израђени 

оперативни 

планови; 

- Реализовани 

часови додатне 

и допунске 

наставе; 

- Извршене 

припреме за 

Савиндан и 

Светосавски 

литерарни и 

ликовни 

конкурс; 

- Није 

реализован 

угледни час; 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Извештај Већа; 

резултати писмених 

задатака (у ел. 

дневнику) а распоред 

истих окачен и на 

огласној табли; 

садржај рада осталих 

предвиђених 

активности и број 

ангажованих ученика 

(у ел. дневнику); 

уредно предати 

оперативни 

планови;Прикупљен

и радови, изабрана 

комисија за 

прегледање, 

одштампани плакати 

и позивнице; 
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- Није 

реализовано 

стручно 

усавршавање; 

- Реализована 

припрема за 

Школско 

такмичење 

рецитатора и 

такмичење из 

српског језика 

и 

књижевности; 

Слађана 

Јевремовић 

Јануар - Састанак Већа; 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика; 

- 

Реализацијадопунске

и додатне наставе; 

- Школско такмичење 

рецитатора и 

такмичење из 

књижевности 

(Књижевна 

олимпијада); 

- Реализација 

приредбе за Савиндан 

и Светосавски 

конкурс; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Анализа успеха 

ученика на крају I 

полугодишта и 

утврђивање мера за 

његово побољшање; 

 

- Одржан 

састанак Већа 

(10. 1. 2020); 

- Реализоване 

предвиђене 

контролне 

вежбе и 

утврђен 

распоред 

истих; 

- Реализован 

рад допунске и 

додатне 

наставе; 

- Изабрани 

ученици за 

такмичење 

рецитатора и 

такмичење из 

књижевности; 

- Реализована 

приредба за 

Савиндан и 

Светосавски 

конкурс; 

- Израђени 

оперативни 

планови; 

 - Извршена 

анализа успеха 

на крају 1. 

полугодишта и 

утврђене мере 

Стручно 

веће језика 

 

Ивана 

Стефановић 

и Јелена 

Селенић 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

- Извештај Већа; 

 - Резултати 

контролних вежби, 

који се налазе у 

ел.дневнику 

предвиђених 

одељења, а распоред 

истих окачен на 

огласној табли; 

 - Садржај рада и 

број присутних 

ученика за 

планиране 

активности (у ел. 

дневнику);  

- Број ангажованих 

ученика за приредбу 

поводом Светог 

Саве, извештај са 

исте, фотографије, 

дипломе, 

похвалнице, 

ученички радови, 

захвалнице за 

спонзоре конкурса, 

новчане награде за 

победнике – ваучери;  

- Уредно предати 

оперативни планови; 

- Резултати анализе 

успеха  

на крају 1. 

полугодишта (у ел. 
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за његово 

побољшање; 

дневнику); 

Фебруар - Састанак већа; 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика; 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе из српског, 

енглеског и 

француског језика; 

- Припрема за 

Општинско 

такмичење 

рецитатора и 

Књижевну 

олимпијаду; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Одржан 

састанак Већа 

(24. 2. 2020); 

- Израђен план 

контролних 

вежби из 

страног језика; 

- Реализован 

рад допунске и 

додатне 

наставе; 

- Реализована 

припрема за 

Општинско                    

такмичење 

рецитатора; 

- Реализовано 

Општинско 

такмичење из 

књижевности 

(Књижевна 

олимпијада) 29. 

2; 

- Израђени 

оперативни 

планови; 

- Није 

реализовано 

стручно 

усавршавање; 

Стручно 

веће језика 

Ивана 

Стефановић 

и Јелена 

Селенић 

Стручно 

веће језика 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

- Извештај Већа; 

 - Резултати 

контролних вежби, 

који се налазе у 

ел.дневнику 

предвиђених 

одељења, а распоред 

истих окачен на 

огласној табли; 

 - Садржај рада и 

број присутних 

ученика за 

планиране 

активности (у ел. 

дневнику); 

- Резултати 

такмичења (освојено 

2. место); 

- Уредно предати 

оперативни планови; 

Март - Састанак Већа; 

- Планирање 

писмених задатака; 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе; 

- Реализација 

угледног часа; 

- Припрема за 

Окружно такмичење 

рецитатора и 

такмичења из 

књижевности; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Одржан 

састанак Већа 

(13. 3. 2020); 

- Израђен план 

писмених 

задатака; 

- Реализовани 

часови 

допунске и 

додатне 

наставе; 

- Није 

реализован 

угледни час; 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

Стручно 

веће језика 

- Извештај 

Већа; 

- Резултати 

писмених 

задатака, који 

се налазе у 

ел.дневнику 

предвиђених 

одељења, а 

распоред 

истих окачен 

на огласној 

табли; 

-  - Садржај 
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- Предавање 

оперативних планова; 
- Реализована 

припрема за 

Окружна 

такмичења, али 

је реализација 

истих отказана 

због ванредног 

стања; 

- Израђени 

оперативни 

недељни 

планови; 

рада и број 

присутних 

ученика за 

планиране 

активности (у 

ел. дневнику); 

- - Уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

Април - Састанак Већа; 

- Планирање 

контролних вежби; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе; 

- Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из српског 

језика и 

књижевности; 

- Припрема за 

такмичење 

рецитатора и 

Републичко 

такмичење из 

књижевности; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Анализа успеха 

ученика на крају 3. 

класификационог 

периода; 

- Састанак 

реализован 

онлајн преко 

мејла; 

- Реализована 

онлајн 

презентација 

уџбеника Нови 

Логос 8. 4. 

(читанка, 

граматика и 

дигитални 

уџбеник за 1. и 

2. разред); 

- Реализована 

онлајн 

припремна 

настава за 

матурски 

испит из 

српског језика; 

- Нису 

реализовани 

часови додатне 

и допунске 

наставе, као ни 

припрема за 

такмичења 

због ванредног 

стања; 

- Израђени 

оперативни 

недељни 

планови; 

Стручно 

веће језика 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

Потврда о 

испраћеној онлајн 

презентацији; 

 

 

 

 

Садржај рада, који се 

налази у ел. 

дневнику; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уредно предати 

недељни  планови 

(преко мејла); 
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Мај - Састанак Већа; 

- Припрема за даљи 

ниво такмичења 

(рецитатори и 

Књижевна 

олимпијада); 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе; 

- Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из српског 

језика и 

књижевности; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Дискусија са 

члановима 

Већа 

реализована на 

даљину; 

- Реализована 

онлајн 

припремна 

настава за 

матурски испит 

из српског 

језика; 

- Нису 

реализоване 

припреме за 

такмичења, јер 

су иста 

отказана; 

- Израђени 

оперативни 

недељни 

планови; 

Стручно 

веће језика 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Уредно предати 

недељни  планови 

(преко мејла); 

Садржај рада, који се 

налази у ел. 

дневнику; 

Јун - Планирање 

писмених задатака; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Реализација 

матурског испита из 

српског језика и 

књижевности; 

- Реализација 

допунске наставе; 

- Анализа успеха 

ученика на крају 2. 

полугодишта; 

- Нису 

реализовани 

писмени 

задаци, већ 

вежбе из 

писменог 

изражавања 

онлајн; 

- Израђени 

оперативни 

недељни 

планови; 

- Реализован 

матурски испит 

из српског 

језика и 

књижевности 8. 

6. 2020.  

- Реализовано 

усмено 

поправљање 

оцена; 

- Извршена 

анализа успеха 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

Стручно 

веће језика 

Резултати писмених 

радова, који се 

налазе у ел. 

дневнику; 

Уредно предати 

недељни планови 

(преко мејла); 

Резултати са 

матурског испита, 

извештај са истог; 

 

 

Оцене ученика (у ел. 

дневнику); 

Успех матураната, 

резултати анализе на 

крају школске 

године у ел. 

дневнику; 
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матураната на 

крају шк. 

године; 
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8.3.3.Извештај стручног већа економских наука 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА ЗА ШКОЛСКУ2019/ 2020.  ГОДИНУ 

 
 

Предлагач плана:Натавник_Немања Јаковљевић____ СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКИХ 

НАУКА _______ 

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

 

 

Одговорно лице:__ Немања Јаковљевић ________ _________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа:________ Катарина Бељић, Ивана Миловановић, Бојана Текић, 

Марија Милиновић ___________________________________ 

 

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

усавршавања, реализација допунске, додатне и припремне наставе, анализа успеха ученика и 

предлози мера за побољшање, анализа критеријума оцењивања 

 

 

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

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

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активност

и 

 

Циљн

а 

група 

(са 

киме 

се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 
Време 

реализаци

је 

 

Област

и рада 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

Годишњ

и 

планови 

 

Израда 

годишњих 

планова по 

предметима  

 

чланови  

 

чланов

и 

 

Формирани 

годишњи(глобалн

и) планови за све 

предемете 

економске и 

туристичке групе 

предемета 

 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 Избор 

уџбеник

а 

Информисање  

избору и 

набавци 

уџбеника и 

иновацијама у 

настави из 

економске 

чланови чланов

и 

 Руководила

ц већа и 

чланови 
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групе предмета 

 

 

 

 

Подела 

задужења 

члановима 

стручног већа и 

избор 

председника 

чланови чланов

и 

 Руководила

ц већа и 

чланови 

 Доношење 

плана за 

стручна 

усавршавања 

чланови чланов

и 

План посета 

семинарима и 

остали облици 

стручног 

усавршавања 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

Израда плана за 

допунску и 

додатну 

наставу 

чланови чланов

и 

Формиран план 

допунске 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

Организовање 

допунске 

наставе 

чланови чланов

и 

Распоред 

допунске и 

додатне наставе 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

Проналажење 

мотивационих 

поступака за 

постизање 

бољих 

образовних и 

васпитних 

постигнућа 

ученика 

чланови чланов

и 

 Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

Сарадња са 

другим 

стручним 

већима, 

органима 

школе и 

надзорима 

чланови чланов

и 

Корелације на 

часовима, 

Реализација 

угледног часа 

између 

Агенцијкскох и 

хотелијерског 

пословања и 

Енглеског језика. 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на 

крају првог 

класификацион

ог периода 

чланови чланов

и 

Успешност 

ученика из 

еконмске групе 

предмета 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

Откривање 

узрока 

неуспеха 

ученика путем 

анкете и 

дискусије 

чланови чланов

и 

Обављен разговор 

са ученицима о 

побољшању 

успеха 

Руководила

ц већа и 

чланови 

  Одржавање чланови чланов  Руководила
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децембар 

 

 

 

допунске 

наставе 

и ц већа и 

чланови 

 

 

 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања и 

ученичких 

знања и 

способности 

чланови чланов

и 

Форимиран 

критеријум на 

нивоу стручног 

већа. 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

 

Припрема 

школских 

такмичења 

чланови чланов

и 

Разрада плана 

такмичења 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

Утврђивање 

мера за 

побољшање 

успеха и 

квалитета 

знања ученика 

 

 

чланови чланов

и 

Разговор са 

ученицима о 

мерама за 

побољшање 

успеха. 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

Критички осврт 

на рад већа и 

предлагање 

мера за његово 

побољшање 

чланови чланов

и 

 Састанак о 

побољшању рада 

већа. 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

 

 

 

Израда плана 

школских 

такмичења 

 

Чланови 

  Припреме за 

такмичења. 

Руководила

ц већа и 

чланови 

  

Анализа успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

по предметима 

из економске 

групе 

 

чланови чланов

и 

успех ученика из 

економских и 

туристичких 

предмета. 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника, 

информисање и 

покретање 

иницијатриве за 

посету 

семинарима 

 

 

чланови чланов

и 

 Реализација и 

посета семинара 

према 

предвиђеном 

договору. 

Руководила

ц већа и 

чланови 

 

 

Одржавање 

блок наставе 

чланови чланов

и 

Реализација блок 

наставе за 

Руководила

ц већа и 
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 туристичке 

техничаре. 

чланови 

 

 

 

Посета Сајму 

туризма  

20,21,22 

фебруар 2020. 

чланови  Посета Сајма 

туризма у 

Београду. 

Руководила

ц 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  

 

 

 

 

Чланови већа 

 

 

 

 

 

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 Мионицу“ 

у сарадњи са 

Туристичком 

организацијом 

Мионица  

 

Договор око 

реализације 

професионалне 

праксе за 

туристичке 

чланови  Реализација 

програма у 

вези блок 

наставе.  

 

 

 

Формирање 

збирних 

спискова за 

извођење 

феријалне 

праксе. 

Руководилац 

већа и 

чланови.  

 

 

 

 

Чланови већа. 
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техничаре. 

 

 

 

Одржавање 

припремне наставе 

за матуранте 

чланови  План и 

распоред 

припремне 

наставе за 

туристичке 

техничаре за 

матурски 

испит. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

јун 

 

 

 

 

Матурски испит за 

туристичке 

техничаре 

 

Анализа успеха 

ученика из 

економске групе 

предмета 

 

 

 

чланови  Израда 

матурског 

испита, 

преглед и 

анализа. 

Успех ученика 

на крају 

школ.године из 

економске и 

туристичке 

групе 

предмета. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

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

планирање корелације, огледних часова  

Критеријуми успешности су најчешће конкретне цифре неких реализација 

Предлагачи плана могу сами да предложе критеријуме успешности за свој план 

Неке идеје за критеријуме успешности у зависности од области рада  

број седница,број усвојених одлука,број поднетих и усвојених 

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

мера,закључака и др након усвајања 

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

угледних часова,смотре/приредбе/изложбе,уређење простора 

Број организованих предавања/радионица(број учесника на њима) 

Број ваншколских манифестација/прослава/учесника... 

Стручни сараднициброј часова педагошко-инструктивног рада, број сати 

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

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

препорука,број предложених иновација или нових решења... 
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Код допунске и додатне наставе:проценат побољшања успеха ученика који су 

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

плана, реализовани пројекти, резултати провере постигнућа ученика(тест након 

додатног или допунског рада) 

Секције и друге слободне активности број ангажованих ученика,број остварених 

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

излагања урађеног на секцији) 

8.3.4. Извештај стручног већа друштвених наука 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 

ГОДИНУ 
 

 

Предлагач плана: Стручно веће наставника друштвених наука 

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

Одговорно лице: Верољуб Бојичић, професор историје 

(председник, координатор, руководилац..) 

Остали чланови тима/већа: Светлана Лазаревић, професор географије, Снежана Васић, 

професор психологије, Maрија Адамовић, професор социологије и Устава и права грађана  

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

Наставничког већа 

 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституисање 

Стручног већа за 

текућу школску 

годину 

реализовано Чланови Већа Изабрани су 

чланови Стручног 

већа и подељене 

активности и задаци 

Усвајање Плана 

рада Стручног 

већа 

реализовано Чланови Већа Усвојен је Плана 

рада Стручног већа 

за 2019/2020. годину 

Избор уџбеника и 

временско и 

садржајно 

усклађивање 

програма 

 реализовано Чланови Већа Чланови Стручног 

већа изабрали су 

следеће уџбенике за 

своје предмете: 

 

- Историја: 

Драгољуб М. Кочић, 

Историја за први 

разред средњих 
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август 

 

 

 

стручних школа; 

Иван М. Бецић, 

Историја за други 

разред средњих 

стручних школа;  

- Географија: Винко 

Ковачевић, Босиљка 

Младеновић 

Кљајић, Географија 

за први разред 

гимназије;  

Србољуб 

Стаменковић, 

Драгица Гатарић, 

Географија за осми 

разред основне 

школе;  

М. Грчић, С. 

Станковић, Љ. 

Гавриловић, С. 

Радовановић, М. 

Степић, С. Ђурђић, 

Географија за 

трећи разред 

гимназије;  

Стеван Станковић, 

Туристичка 

географија за 

четврту годину;  

- Устав и права 

грађана: Невенка 

Суботић -

Константиновић, 

Босиљка Мијатовић, 

Право за 3. разред 

економске школе; 

Стеван Лилић, 

Светислава Булајић, 

Устав и права 

грађана за 4. разред 
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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, 

Психологија за 

трећи и четврти 

разред трговинских, 

угоститељско-

туристичких и 

школа за личне 

услуге. 

Током школске 

2019/2020. године 

остварена је 

корелација између 

следећих предмета: 

географија – 

историја, биологија, 

агенцијско 

пословање; Устав и 

права грађана – 

историја и 

економска група 

предмета; 

психологија – 

услуживање, 

професионална 

пракса, социологија 

с правима грађана; 

историја – 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица''  

121  

географија, српски 

језик, верска 

настава.   

 

 

 

Израда 

годишњих 

планова рада за 

сваки предмет 

реализовано Чланови Већа Чланови Стручног 

већа израдили су 

Годишње планове 

рада према 

Правилнику о плану 

наставе и учења 

Израда месечних 

планова за сваки 

предмет 

реализовано Чланови Већа Договорено је да 

чланови Већа током 

школске година 

сваког месеца 

предају своје 

месечне планове. 

 

 

септембар 

Доношење плана 

стручног 

усавршавања 

реализовано 

 

 

 
 

Чланови Већа Професорка 

географије 

предвидела је 

следеће облике 

стручног 

усавршавања: “Пут 

до успеха на 

географској 

олимпијади'' – 

стручни семинар бр. 

813 (К2, П3); 

''Интегрисана 

амбијентална 

настава'' – стручни 

семинар бр. 452 (K2, 

П3); ''Мапе ума као 

иновативно 

средство за 

усвајање 

представа, појмова 

и законитости 

приликом 

изучавања 

географских 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
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садржаја'' 

 – стручни семинар 

бр. 810 (K2, П3). 

Професор историје 

Верољуб Бојичић 

предвидео је 

следеће облике 

стручног 

усавршавања: ''Нова 

историографска 

истраживања и 

настава историје. 

Методички 

приступ’’– стручни 

семинар бр. 225 (K1, 

П3)''; ''Од игре до 

уметности – драмски 

метод у настави'' – 

стручни семинар бр. 

830 (К1, П3); 

''Драмско васпитање у 

превенцији 

вршњачког насиља'' – 

стручни семинар бр. 

24 (К3, П4); 

уређивање блога 

''Историја, наука о 

садашњости''; 

угледни часови 

''Србија и Црна Гора 

у Првом светском 

рату'' (2. разред) и 

''Култура и религија 

на почетку новог 

века'' (1. разред). 

Професорка 

психологије 

Снежана Васић 

предвидела је 

следеће облике 

стручног 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=283
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=992
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=992
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=992
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=992
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=992
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=992
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1402
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1402
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1402
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1366
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1366
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1366
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усавршавања: 

''Даровито дете у 

разреду – од 

скривеног талента 

до ИОП-а 3'' – 

стручни семинар бр. 

193 (К3, П2); 

''Јачање 

професионалне 

улоге психолога у 

школи'' – стручни 

семинар бр. 7 (К1, 

П4); ''Награда и 

казна – педагошки 

избор или нужност'' 

– стручни семинар 

бр. 41 (К3, П4); 

излагања и 

извештаји са 

стручних 

усавршавања, рад са 

приправницима, 

присуствовање и 

дискусија на 

угледним и 

огледним часовима, 

реализација 

угледног часа, 

председник и члан 

Интерресорне 

комисије за 

Општину Мионица. 

 

 

октобар 

 

 

 

Доношење плана 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

реализовано чланови Већа Професор историје 

Верољуб Бојичић 

планирао је по 10 

часова додатног и 

допунског рада 

током текуће 

школске године.   

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=430
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=430
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=430
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=430
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Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

реализовано чланови Већа Чланови Стручног 

већа делимично су 

задовољни успехом 

ученика. У настави 

су претежно 

примењивали рад у 

групи, 

индивидуални и 

фронтални облик 

рада, затим        

дијалошки, 

монолошки, 

демонстративни, 

илустративни метод 

рада, као и метод 

рада на тексту. 

Формативно 

оцењивање 

присутно је у 

значајној мери. 

Ваннаставне 

активности су 

спровођене у оквиру 

предмета 

Психологија 

(трибина 

„Самостално дете-

успешно дете“, 

обука „Управљање 

пројектним 

циклусом“, мој 

пример добре 

праксе "Путеви 

образовања и 

каријере-трибина", 

уврштен у допуњено 

издање приручника 

и базе активности 

КВиС, Шеста 

Euroguidance 
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новембар 

конференција 

"Каријерно вођење и 

саветовање у 

Републици Србији и 

Европи" Фондација 

Темпус; угледни час 

„ Развој 

потрошачког 

понашања ученика 

кроз пројектну 

наставу“).  

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). 

 Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске наставе 

реализовано чланови Већа Наставници 

сматрају да додатни 

и допунски рад са 

ученицима 

доприносе 

побољшању 

њиховог успеха, али 

нису применили 

конкретне 

инструменте за 

испитивање учинка 

ових видова наставе. 
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децембар Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

реализовано чланови Већа Чланови Већа 

Светлана Лазаревић 

и Верољуб Бојичић 

ће током децембра, 

јануара и фебруара 

текуће школске 

године учествовати 

у припреми ученика 

који учествују у 

Еразмусовом 

пројекту ''Нови 

изазови''. Светлана 

Лазаревић је 

ученике упознала са 

географским 

обележјима Пољске, 

државе коју ће 

делегација наше 

школе посетити у 

марту, и одржала 

предавање о 

рудницима сребра и 

соли у околини 

Кракова. Она ће 

такође припремати 

ученике за 

представљање 

Србије и општине 

Мионица пољским 

домаћинима. 

Професор историје 

Верољуб Бојичић 

одржао је 

ученицима 

предавања о 

Аушвицу и Кракову, 

а током фебруара ће 

их информисати о 

животу младих у 

савременој Пољској.    
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јануар 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

реализовано чланови Већа Чланови Стручног 

већа констатовали 

су да су у првом 

полугодишту 

реализовани 

наставни планови и 

програми остали 

облици образовно-

васпитног рада. 

Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

реализовано чланови Већа Наставница 

географије сматра 

да су ученици првог 

разреда и одељења 

II2 остварили 

изузетно лош успех; 

ученици нису 

заинтересовани за 

градиво и не уче. 

Бољи резултати 

остварени су са 

другим, трећим и 

четвртим разредом 

образовног профила 

''туристички 

техничар''.  

Наставница Устава 

и права грађана и 

Социологије с 

правима грађана 

задовољна је 

успехом ученика; 

већина ученика је 

успешно савладала 

градиво предвиђено 

за прво 

полугодиште, осим 

неколико 

незаинтересованих 

ученика за које у 

другом 
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полугодишту 

наставник 

наведених предмета 

планира 

реализовање 

допунске наставе. 

Наставница 

психологије 

изузетно је 

задовољна успехом 

ученика трећег 

разреда образовног 

профила 

''туристички 

техничар''; с друге 

стране, ученици 

трећег разреда 

образовног профила 

''конобар, кувар'' се, 

по њеном 

мишљењу,  

задовољавају 

минималном 

позитивном оценом, 

нису 

заинтересовани за 

шира знања, 

завршна су година 

трећег степена 

средњег образовања, 

просечног или 

исподпросечног 

општег успеха и 

општег образовања. 

Наставник историје 

углавном је 

задовољан успехом 

ученика; ученици 

првог разреда 

(образовни профил: 
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туристички 

техничар) донели су 

солидно предзнање 

из основне школе, и 

прилично су 

активни на 

часовима; ученици 

другог разреда 

(образовни профил: 

туристички 

техничар) су такође 

заинтересовани за 

учење историје; 

ученици трећег 

разреда (образовни 

профили: конобар и 

кувар) 

незаинтересовани су 

за учење и показују 

жељу да усвоје само 

најосновнија знања 

из предмета. 

 Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске наставе 

реализовано чланови Већа Чланови Већа 

констатовали су да 

су слабији ученици 

поправили свој 

успех захваљујући 

допунској настави, 

док је додатна 

настава утицала на 

развијање 

инетересовања за 

предмет и за 

истраживачки рад 

код ученика. 

 Извештаји 

професора који 

су присуствовали 

програмима 

стручног 

реализовано чланови Већа Светлана Лазаревић, 

професорка 

географије: 

присуство Програму 

обуке наставника за 
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усавршавања реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења; 

учешће у раду 

стручног семинара 

''Пут до успеха на 

географској 

олимпијади''. 

Снежана Васић, 

професорка 

психологије: 

организација 

стручне трибине 

„Самостално дете-

успешно дете“, 

обука „Управљање 

пројектним 

циклусом“, мој 

пример добре 

праксе "Путеви 

образовања и 

каријере-трибина", 

уврштен у допуњено 

издање приручника 

и базе активности 

КВиС, Шеста 

Euroguidance 

конференција 

"Каријерно вођење и 

саветовање у 

Републици Србији и 

Европи" Фондација 

Темпус; угледни час 

„ Развој 

потрошачког 

понашања ученика 

кроз пројектну 

наставу“, учешће у 

раду стручног 

семинара ''Уметност 
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васпитања – кључ 

успеха у образовању 

и сарадњи са 

родитељима''. 

Професор историје 

уређивао је блог 

''Историја, наука о 

садашњости''. 

Присуствовао је 

Програму обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 Припремање 

календара 

такмичења 

ученика и 

обезбеђивање 

услова за њихово 

припремање 

реализовано чланови Већа Планирано је да се 

школско такмичење 

из историје за 

ученике првог и 

другог разреда 

одржи 24. фебруара 

2020. године. Такође 

је предвиђено 

учешће ученика на 

републичком 

такмичењу из 

географије.   

 Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

реализовано   

фебруар Школско 

такмичење 

ученика 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 

март Општинско 

такмичење 

ученика 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 
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април 

Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

реализовано чланови Већа Ученици одељења   

I-1 су из географије 

постигли известан 

напредак у учењу, 

док су ученици I-2 

одељења постигли 

успех у складу са 

својим 

могућностима. У 

оквиру истог 

предмета, нарочито 

лош успех постигли 

су ученици другог 

разреда - образовни 

профил туристички 

техничар. 

Наставница је 

задовољна успехом 

одељења III-1.  

Наставница Устава 

и права грађана и 

Социологије с 

правима грађана 

задовољан је 

успехом ученика; 

већина ученика је 

успешно савладала 

предвиђено градиво. 

Наставница 

психологије 

умерено је 

задовољна успехом 

ученика; ученици 

образовног профила 

''конобар'' се, по 

њеном мишљењу,  

задовољавају 

минималном 

позитивном оценом, 

нису 

заинтересовани за 

шира знања, 

завршна су година 

трећег степена 

средњег образовања, 

просечног или 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица''  

133  

исподпросечног 

општег успеха и 

општег образовања. 

Професор историје 

углавном је 

задовољан успехом 

ученика; ученици 

првог разреда 

(образовни профил: 

туристички 

техничар) остварили 

су знатно бољи 

успех од 

очекиваног; 

ученици другог 

разреда (образовни 

профил: туристички 

техничар) су далеко 

мање 

заинтересовани за 

учешће у раду; 

ученици трећег 

разреда (образовни 

профили: конобар и 

кувар) 

незаинтересовани су 

за учење и показују 

жељу да усвоје само 

најосновнија знања 

из предмета. 

 Анализа 

реализације 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 

 Окружно 

такмичење 

ученика 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 

мај Републичко 

такмичење 

ученика 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 

 Анализа успеха 

ученика на 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 
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такмичењима епидемије вируса 

COVID19 

 Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода 

реализовано чланови Већа Просечне оцене 

ученика по 

одељењима из 

наставног предмета 

Историја су следеће: 

I1 - 3,72, II1 - 4,04, 

III2 – 2,81. 

Наставник историје 

је задовољан 

успехом, нарочито у 

раду са ученицима 

другог разреда, који 

су били веома 

активни на часовима 

и ажурни у 

испуњавању својих 

обавеза.  

 

Просечне оцене 

ученика по 

одељењима из 

наставног предмета 

Географија су 

следеће: I1 - 3,09, I2 - 

2,46, II1 - 2,69, II2 -  

2,55, III1 - 3,67. 

Према закључку 

наставнице 

географије, ученици 

прве и друге године 

су остварили лоше 

резултате. Током 

целе школске 

године нису били 

заинтересовани и 

нису се трудили што 

се може видети и по 

оценама које су им 

закључене. 

 

Оцене на крају 

другог полугодишта 

школске 2018/19. 

године из наставног 
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предмета 

Психологија су 

следеће:  

Одељење III/1 – 

туристички 

техничари 

Укупно ученика: 21 

Оцену 5 има 9 

ученика. 

Оцену 4 има 7 

ученика. 

Оцену 3 има 4 

ученика. 

Оцену 2 има 1 

ученик. 

Просечна оцена на 

нивоу одељења је 4, 

14. 

Одељење III/2 – 

конобари 

Укупно ученика 6. 

Оцену 5 има један 

ученик. 

Оцену 4  има 1 

ученик. 

Оцену 3 има 1 

ученик. 

Оцену 2 имају 3 

ученика. 

Просечна оцена на 

нивоу одељења:  

3,00. 

 

Просечна оцена из 

предмета Устав и 

права грађана у 

одељењу IV1 

износила је на крају 

другог полугодишта 

3,38. 

 Анализа 

реализације 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 
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 Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

реализовано чланови Већа Наставни планови и 

програми из 

предмета Историја, 

Географија, 

Психологија, Устав 

и права грађана и 

Социологија су 

реализовани.  

 Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 

 Извештаји 

професора који 

су присуствовали 

програмима 

стручног 

усавршавања 

није 

реализовано 

чланови Већа Активност није 

реализована услед 

епидемије вируса 

COVID19 

 Извештај о раду 

Стручног већа 

реализовано руководилац 

Стручног већа 

друштвених 

наука 

 

 
 

8.3.5. Извештај стручног већа исхране, познавања робе, куварства и 

услуживања 

 
ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСХРАНЕ , КУВАРСТВА , 

УСЛУЖИВАЊА И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. 

ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

 

29.08.2019. 

Састанак стручног 

већа одржан 

Састанак стручног 

већа одржан 

чланови успешан 

 

30.08.2019.  

 

 

Коктел партија 

Казахстанско Српска 

свадба - Туристичка 

организација 

Мионица 

 

ученици  II -2 и III -2  

смера кувар и 

конобар и 

наставници: Д.М 

Ђукановић , А 

Павловића и Д 

чланови успешан 
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Обрадовић 

 

05.09.2019.  

 

Педагошки 

колегијум 

 

Чланови педагошког 

колегијума : А 

Павловић и и Д 

Обрадовић 

чланови успешан 

11.09.2019. Коктел партија у КЦ 

Мионица поводом 

ослобођења вароши у 

Другом светском 

рату 

Коктел партија у КЦ 

Мионица поводом 

ослобођења вароши у 

Другом светском 

рату . Ученици и  

настасвници М 

Стојановић, А 

Павловић и Д 

Ђукановић 

чланови успешан 

 

14.09. 2019 

 

Учешће у припреми 

и послужењу црквене 

славе цркве у 

Мионици, Свети 

Симеун Столпник 

 

Учешће у припреми 

и послужењу црквене 

славе цркве у 

Мионици, Свети 

Симеун Столпник 

чланови успешан 

17.09.2019. Финале суперкупа 

Србије у рукомету 

Коктел партија у 

хали 

Ученици и 

наставници Д 

Обрадовић, Д 

Ђукановић , А 

Павловић и Н 

Пешовић 

чланови успешан 

 

Школска 

година 

Ученици  I -2 смера 

конобар похађају 

практичну наставу 

једном недељно у 

школском ресторану 

Златибор у Ваљеву 

 

Ученици  I -2 смера 

конобар похађају 

практичну наставу 

једном недељно у 

школском ресторану 

Златибор у Ваљеву 

 

чланови успешан 

 

27.09.2019 

 Други састанак 

стручног већа 

Други састанак 

стручног већа 

чланови успешан 
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05.10.2019. 

 

Нови Сад Сајам 

туризма 

 

Стручна екскурзија 

ученика  I, II и III 

разреда 

угоститељског смера 

, посета сајму 

туризма и 

угоститељским 

објектима у Новом 

Саду. Наставници Д 

Обрадовић,  А 

Павловић и Н 

Пешовић 

чланови успешан 

 

12.10.2019. 

 

Учествовање у 

снимању емисије 

Хепи телевизије 

"Прело у мом 

сокаку" 

 

снимању емисије 

Хепи телевизије 

"Прело у мом 

сокаку" 

А Павловић и 

ученици 

чланови успешан 

13.10.2019. Послужење Жућиног 

доручка у селу 

Струганик 

Послужење Жућиног 

доручка у селу 

Струганик - ученици 

и наставници: М 

Стојановић , А 

Павловић и Н 

Пешовић 

чланови успешан 

19.10.2019. Снимање прилога за  

емисију "Моја лепа 

Србија" 

 

Снимање прилога за  

емисију "Моја лепа 

Србија" ученици и 

наставници:  А 

Павловић и Д 

Ђукановић 

чланови успешан 

23.10.2019. Емисија РТС-а 

"Велики кувају за 

мале" 

Емисија РТС-а 

"Велики кувају за 

мале":  А Павловић и 

Н Пешовић 

чланови успешан 
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26.10.2019. Коктел партија у 

Општини Мионица 

поводом 

представљања плана 

развоја општине 

Коктел партија у 

Општини Мионица 

поводом 

представљања плана 

развоја општине. 

Ученици и 

наставници : А 

Павловић, Д 

Ђукановић и Д 

Обрадовић 

чланови успешан 

05.12.2019. Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица 

Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица: Д 

Ђукановић и Д 

Обрадовић и М 

Стојановић 

чланови успешан 

10.12.2019. Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица 

Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица: Д 

Ђукановић и Д 

Обрадовић и М 

Стојановић 

чланови успешан 

17.12.2019. Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица 

Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица: Д 

Ђукановић и Д 

Обрадовић и М 

Стојановић 

чланови успешан 

23.12.2019. Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица 

Коктел партија у 

Културном центру 

Мионица: Д 

Ђукановић и Д 

Обрадовић и М 

Стојановић 

чланови успешан 

27.12.2019. Коктел у објекту Сан 

Марино , сусрет 

привредника и 

Коктел у објекту Сан 

Марино , сусрет 

привредника и 

чланови успешан 
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представника 

општине поводом 

краја године 

представника 

општине поводом 

краја године: А 

Павловић и Д 

Ђукановић 

03.12.2019. Трећи састанак 

стручног већа 

 

Трећи састанак 

стручног већа 

чланови успешан 

03.01.2020. Посета министра 

иностраних послова и 

Дачића поводом 

отварања зграде за 

расељена лица- 

коктел партија 

Посета министра 

иностраних послова и 

Дачића поводом 

отварања зграде за 

расељена лица- 

коктел партија: 

Ученици и 

наставници : М 

Стојановић, А 

Павловић и Д 

Ђукановић 

чланови успешан 

14.01.2020. Коктел партија у КЦ 

Мионица поводом 

дана Општине 

Коктел партија у КЦ 

Мионица поводом 

дана Општине: М 

Стојановић, А 

Павловић , Д 

Ђукановић и Д 

Обрадовић 

чланови успешан 

27.01.2020. Школска слава Свети 

Сава 

Школска слава Свети 

Сава 

чланови успешан 

25-

28.01.2020. 

А Павловић 

учествовао у 

спремању славе 

Свети сава освећени 

у Кареји на Светој 

Гори 

А Павловић 

учествовао у 

спремању славе 

Свети сава освећени 

у Кареји на Светој 

Гори 

чланови успешан 
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30.01.2020. Коктел партија у КЦ 

поводом завршетка 

обуке у оквиру обуке 

"Промена 

перспективе" у 

организацији 

Норвешке амбасаде 

Коктел партија у КЦ 

поводом завршетка 

обуке у оквиру обуке 

"Промена 

перспективе" у 

организацији 

Норвешке амбасаде. 

Ученици и 

наставници : М 

Стојановић, А 

Павловић , Д 

Ђукановић и Д 

Обрадовић 

чланови успешан 

30.01.2020. Снимање прилога за 

емисију "Знање - 

имање" 

Снимање прилога за 

емисију "Знање - 

имање"  : М 

Стојановић, А 

Павловић , Д 

Ђукановић 

чланови успешан 

03.02.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2020 

 

 

 

 

 

20.02.2020 

 

 

 

 

Март 

 

Посета и договор о 

опремању  будућих 

кабинета услуживања 

у Средњој школи 

 

 

 

 

Састанак 

републичког 

стручног већа 

 

 

 

Посета и договор о 

опремању  будућих 

кабинета услуживања 

у Средњој школи : М 

Стојановић, М 

Стојановић и Д 

Обрадовић 

 

 

 Д Обрадовић 

 

 

 

М Стојановић, А 

Павловић  

чланови успешан 
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6. март 2020 

 

 

10. март 

2020 

 

 

13.март 2020 

 

 

 

 

 

 

01.06.2020 

 

 

 

 

 

02-

04.06.2020 

 

05 и 

06.06.2020 

Отварање сајма 

туризма у Београду 

 

 

Промоција школе 

 

 

Коктел партија у КЦ 

Мионица 

 

Четврти састанак 

стручног већа  

 

 

Радионица за 

ученике основне 

школе "Здрави 

слаткиши" 

 

 

Пет састанак 

стручног већа  

 

 

Припрема за завршни 

испит 

 

 

 

 

А Павловић  

 

 

Чланови 

 

 

Чланови 

 

 

 

 

А Павловић , Д 

Ђукановић  

 

 

 

Чланови 

 

 

 

Чланови 
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завршни испит 

 

Чланови 

 

 

8.3.6. Извештај рада стручног већа наставника  физичког 

васпитања,верске наставе и ликовне културе за школску 2019/2020. 
 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Конституисање 

стручног већа 

Чланови стручног већа септембар 25.10.2019. 

Сачињавање 

годишњег плана рада 

стручног већа 

Чланови стручног већа септембар 26.9.2019. 

Подела задужења 

члановима стручног 

већа 

Чланови стручног већа септембар 26.9.2019. 

Посета манастирима и 

црквама 

Милорад Петровић новембар Посета Манастиру 

Тумене 

Организација турнира 

у одбојци, фудбалу и 

стоном тенису 

Ђорђе Софронић октобар Турнири о оквиру 

Дечије недеље 

 

Организација турнира 

у стоном тенису 

Ђорђе Софронић јануар Није одржан 

Организација РТС 

кроса 

 

Ђорђе Софронић мај Није реализован 

Учешће у комисији на 

Светосавском 

ликовном конкурсу 

Марија Гајић јануар 27.01.2019. 

 
Члнови Стручног већа наставника: 

Милорад Петровић   вероучитељ  

Ђорђе Софронић, професор физичке културе(председник) 

 Марија Гајић, професор ликовне културе 
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8.4. Педагошки колегијум 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум је педагошко - консултативни орган директора школе. Чине га 

директор, педагог и руководиоци стручних већа. На својим састанцима разматра 

питања која су од значаја за стручнији, квалитетнији, креативнији и ефикаснији рад. 

Педагошки колегијум прати, анализира, евалуира васпитно - образовне активности, 

даје мишљења, предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се педагошко - 

кадровским питањима као и иновацијама у настави. 

Седнице сазива и њима руководи директор школе. 

У протеклој школској години одржано је четириседнице Педагошког колегијума. 
 

Време 

реализац 

ије 

Планиране активности Реализоване 

активности 
Носиоци 

активности 

Евалуација 

септембар Разматрање Годишњег 
извештаја о раду 
школе 

реализовано 

 

Чланови 
педагошког 
колегијума 

 

Разматрање Годишњег 
плана рада школе 

реализовано Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Усвајање распореда 
часова 

реализовано Чланови 
педагошког 
колегијума 

Усвојен 

распоред 

часова 

Усвајање Годишњег 
плана рада педагошког 
колегијума 

реализовано 

 

Чланови 
педагошког 
колегијума 

Усвојен 

годишњи 

план рада 

Педагошког 

колегијума 

Усвајање плана блок 
наставе 

реализовано Чланови 

педагошког 

колегијума 

Усвојен план 

блок наставе 

Договор око начина и 
критеријума оправдавања 
изостанака од стране 
одељенских старешина 

реализовано 

 
 

Одељенске 
старешине  

Договор око износа 
Ђачког динара 

Реализовано 
 
 
 
 

Чланови 

педагошког 

колегијума  

Договорено 

да ђачки 

динар износи 

1300рсд 
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Реализација 
Еразмус пројекта 

директор  

новембар Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода и мере за 

побољшање 

реализовано 

 

 

педагог  

Анализа социо – 
економске и 
педагошке структуре 
ученика првог разреда 

реализовано педагог  

Анализа плана стручног 

усавршавања наставника 

и рад са приправницима 

реализовано 

 

Педагог, 

координатор 

Тима за 
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   стручно 
усавршавање 

 

Представљање области 
самовредновања у текућој 
школској години 

реализовано Координатор 

Тима за 

самовредновањ 
е 

 

Анализа ШРП - а реализовано Директор  

јануар Израда плана и програма 

екскурзија ученика за 

школску 2019/20. 

реализовано 
 

Одељенске 

старешине 
Договорене 

трасе за 

матуранте и 

остала 

одељења 

Анализа успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта и мере 

побољшања 

реализовано 
 

педагог  

Извештај руководиоца 
стручних већа о раду већа 
за прво 
полугодиште(планирани 

– одржани часови, друга 

задужења) 

реализовано Председници 
стручних већа 

 

Анализа 
изостанака и 
васпитно – 
дисциплинских 
мера 

реализовано 

 

Одељенске 
старешине 

 

Извештај о раду свих 
облика 

ваннаставног рада 

у школи за прво 

полугодиште 

реализованпо 

 

 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Усвајање плана такмичења реализовано Чланови 
педагошког 
Колегијума 

 

фебруар  

 
Реновирање 
школске зграде 

директор  

 
Планирање 
реализације 
Еразмус 
пројекта 

директор  

Договор око 
реализације Е 
твининг 
пројекта 

директор  
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Договор око 
реализације 
екскурзије 
ученика 

директор  

 

Након проглашења ванредне ситуације због пандемије вируса Корона, педагошки колегијум средње 

школе функционисао је по потреби, искључиво он лајн. Решавани су текући проблеми предвиђени 

Годишњим планом рада педагошког колегијума. 

 

9. Извештај рада директора школе 

 

Извештај је усклађен са ПРАВИЛНИКОМ О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 

38/2013) 

СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

1. Руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколскојустанови, 

односно руковођење васпитно-образовним процесом ушколи; 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 

3. Праћење и унапређивање рада запослених; 

4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органомуправљања, 

репрезентативним синдикатом и широмзаједницом; 

5. Финансијско и административно управљање радомустанове; 

6. Обезбеђивањезаконитостирадаустанове 
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9.1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ УШКОЛИ 

 
Стандарди: 

 
Развој културе учења 

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

посебно ставља акценат на процес властитог стручног усавршавања. 

Стручноусавршавањедиректора 

• 4. 9. 2019. Директор школе је учествовао на радионици о управљању Еразмус 

пројектима у Београду. 

• 23. 10.2019. директор школе је учествовао на обуци о државном и пословном 

протоколу у организа цији Центра за образовање и развој «Мионица». 

• Од 10. до 11. 2019. Директор је учествовао електронском семинару ... Дигитални 

маркетинг у туризму и угоститељству 

• 8. 11. 2019. Директор школе је учествовао на радионици за израду пројеката «Изаћи 

на међународну сцену – могућности и изазови» у организацији Министарства култур
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• 13. 11. 2019. Као члан општинског тима за пројекте, директор школе је учествовао на 

састанку за договор око пројекта у области културе у Министарству културе  

уБеограду. 

• 6. 12. 2019. директор школе је учествовао на обуци о вештинама комуникације у 

организацији Центра за образовање и развој «Мионица». 

• 20. 12. 2019. директор школе је учествовао на обуци о професионалној етици у 

организацији Центра за образовање и развој «Мионица». 

• 30. 12. 2019. Као члан општинског тима за пројекте, директор школе је учествовао на 

састанку за договор око пројекта у области културе у Министарству културе  

уБеограду. 

• 4. и 5. 3. 2020. директор је започео похађање првог дела Програма обуке за стицање 

лиценце за директоре установе у организацији МП, Тршић. 

• 20. 7 – 2. 8. 2020. – похађање другог дела Програма обуке за стицање лиценце за 

директоре установе путем онлајн платформе. 

• 27. 7 – 31. 7. 2020. – похађање електронске обуке о савременим веб алатима у 

организацији ЕдуБалкан наставничке заједнице. 

 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
 
 

Директор је почетком школске године именовао Тим за заштиту ученика од 

насиља, занемаривања и злостављања, који је према плану рада организовао разне 

превентивне активности и предавања у сарадњи са Полицијском станицом 

Мионица и Црвеним крстом из Мионице. 

У складу са планираним активностима Тим за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања одржане су радионице за ученике о трговини 

људима, болестима зависности, полно преносивим болестима итд. 

У сарадњи са Полицијском станицом из Мионице одржано је превентивно 

предавање о врстама, распрострањености и деловању наркотика у нашем месту. 

Предавање је одржано 25. 12. 2018. а било је намењено родитељима ученика. 

У циљу неговања здравих стилова живота и очувања репродуктивног здравља, 

руководство школе је успоставило сарадњу са невладином организацијом Центар 

за живот, чији је сертификовани предавач Марија Стајић одржала два предавања, 
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23. 1. и 3. 3. 2020. на теме контрацепције, зачећа и абортуса. 

 
Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 
Ради иновирања наставног процеса и коришћења савремених метода и техника учења 

директор подстиче наставнике да што више примењују ИКТ у настави уз коришћење 

презентација, видео-пројекција, прављење властитих електронских материјала, што је 

било уочљиво и током спољашњег вредновања школе. 

Од почетка школске године у школи се користи апликација електронског дневника и у ту 

сврху, као и у сврху осавремењавања наставног процеса школа је извршила додатну 

набавку електронске опреме – набављена је нова електронска паметна табла.У циљу 

обезбеђења да настава и ваннаставне активности подстакну креативност  ученика, 

стицање функционалних знања и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова 

живота, директор је посебан акценат ставио на подстицање рада Ученичког парламента. 

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

школске 2019/20. изабрани су чланови Ученичког парламента, по два ученика из сваког 

одељења. За координатора њиховог рада директор је предложио педагога школе Ивану 

Костић. 

Најбитније активности Ученичког парламента у току школске 2019/20. године: 

 
- КонституисањеУченичкогпарламента 

- Одређивање представника парламента за рад у школским Тимовима  

- Креирање програма за Дечију недељу и реализацијапрограма – Ученички парламент 

припремио и реализовао квиз знања у амфитеатру школе; 

- Пријављивање и успешна реализација пројекта «Шта нам тешко» преко кога је су 

обезбеђене клупице и столови за простор за ученике у школском дворишту и тује за 

оплемењивање истог. 

- Учешће на конкурсу Слободна зона Јуниор кроз снимање и слање видео материјала 

- Снимање новогодишњих вести Средње школе «Мионица» 

- Учешће у договорима око реализације студијског путовања у Словенију. 

Директор подстиче наставнике и ученике да узму учешће у општинским, регионалним и 
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републичким такмичењима. 

У току школске 2019/20. ученици који похађају спортску секцију са својим професором 

физичке културе  учествовали су на међуопштинском такмичењеу у фудбалу у Осечини и 

освојили прво место. 

Ученици су се припремали да узму учешће на такмичењима из српског језика, куварства и 

услуживања, историје, географије,,,,, али због проглашеног ванредног стања изазаваног 

вирусом ковид 19, сва такмичења су обустављена. 

Након проглашења ванредног стања у Р: Србији изазваног појавом вируса ковид 19, одмах 

након пар дана, на ванредном састанку Наставничког већа, договорено је успостављање мудл 

платформе за онлајн учење како би наставили и обезбедили квалитетан наставни процес. 

 

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно - васпитном процесу 

 
На почетку школске године директор је именовао Тим за инклузивно образовање. 

Чланови тима у сарадњи са директором школеод почетка школске године прате  

адолесцентски развој ученика, њихове специфичности и различитости и пружају 

подршку путем реализације ИОП-а 1, ИОП-а 2, саветодавног рада са ученицима и 

њиховим родитељима/старатељима, укључивања родитеља у поједине облике рада школе 

(чланови тимова, савет родитеља). 

За ученике који се образују по ИОП-у у профилима кувар/конобар на нивоу школе 

обезбеђени су услови за развијање комуникационих и социјалних вештина приликом 

практичног рада. 
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Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 
Директор школе руководи наставничким већима при чему посебан акценат ставља на 

праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом у школски 

успех, у складу са стандардима постигнућа ученика.За ученике, који немају 

задовољавајући успех, организује се додатна подршка у виду индивидуалних 

саветодавних разговора, допунских часова, а и предузима се појачана сарадња са 

родитељима. 

Директор прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа путем сајта 

(www.srednjaskolamionica.edu.rs) и фб стране школе 

(https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica) чији је администратор. Промоција 

ученичких постигнућа врши се и на личној фб странидиректора. 

Са циљем подстицања ученика на рад и резултате, у школској 2019/20. шести пут Средња 

школа „Мионица“ половином новембра расписује НАГРАДНИ СВЕТОСАВСКИ 

КОНКУРС за најбољу песму, прозни или ликовни рад који траје до 20. јануара. Право 

учешћа имају ученици седмог и осмог разреда основне школе и ученици средње школе, 

по први пут са територије читавог округа.У међувремену шаљемо позив свим нашим 

сарадницима ипредузећима на територији општине, који сваке године покажу велику 

друштвену одговорност и својим донацијама обезбеде вредне награде за победнике 

конкурса. 

Ове године на конкурсу је учествовало 42 ученика, највише до сада, а награђено је 13 

ученика, и то: за литерарне радове награђено је шест ученика у млађој и старијој 

категорији. За поетске радове, награђено је, такође шест ученика у млађој и старијој 

категорији. За ликовне радове награђено је четири ученика, такође у две категорије. 

Ученици су добили ваучере у вредности од 7000, 5000 и 3000 динара за куповину 

електронске опреме у радњи ‘’Миловановић’’. 

Подстицај ученика на додатна постигнућа вршен је и кроз реализацију два eTwinning 

пројекта које је школа организовала са међународним партнерима у области куварства и 

хотелијерства. 

http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
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9.2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 
Планирање рада установе 

 
- Планирање распореда часова- распоред часова ступио на снагу 1.9.2019. 

 

Планирање и организовањепрактичненаставе 

Практична и блок настава, професионална пракса за образовне профиле 

кувар/конобар одвија се у кухињи ОШ „Милан Ракић“, ПУ „Невен“, Хотелу 

“Врујци“, Кафе „Кнез“, Ресторан „Павиљон“, Ресторан „Златибор“, Месара ВМД, 

Хотел „Хеба“, Центар дечјих летовалишта и Црни врх на Дивчибарама и школским 

кабинетима куварства и услуживања, а изводе је: куварство – Душица Ђурковић, 

услуживање – Милош Стојановић и Милутин Стојановић. 

Практична и блок настава, професионална праксаза образовни профил туристички 

техничар одвија се у Туристичкој организацији Мионица, Хотел „Хеба“, Центар 

дечјих летовалишта и Црни врх, Дивчибаре, Хотелу “Врујци“ и у специјализованом 

школском рачунарском кабинету где су инсталирани програми Виртуелни хотел и 

Виртуелна туристичка агенција. 

- Поделе одељења на групе – куварство и услуживања; агенцијско и хотелијерско 

пословање, информатика ирачунарство, барско пословање 

- Пријем нових радника –Марија Гајић (историја уметности); Марија Адамовић 

(социологија са правом грађана); Кристина Недељковић Лукић(куварство) 

- Архивирање старих и набавка нових дневника и матичних књига 

 

- Расподела разредних старешинстава:  1/1 – ЈеленаСеленић; 1/2 – 

НебојшаПешовић/КристинаНедељковићЛукић; 2/1 – ИванаМиловановић; 2/2 – 

ИванаСтефановић; 3/1 – КатаринаБељић; 3/2 – АлександарПавловић; 4/1 – Марија 

Милиновић; 
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Планирање и организовање рада Наставничког већа 

- Планирање дежурстава наставника и 40-очасовне радненедеље 

- Извештај о радудиректора 

- Извештај о радушколе 

- Годишњипланрадашколе 

- Формирањестручнихтела итимова 

- Планирање посета часовима васпитно-образовног рада наставника и 

педагошко-инструктивни рад санаставницима 

- Планирање сарадње са родитељима, друштвеном средином и локалним 

институцијама 

- ПраћењереализацијеШколскогразвојногплана 

- Праћењепроцесасамовредновања 

- Планирање и организација професионалног развоја запослених кроз различите 

облике стручногусавршавања 

- Планирањераданашколскоммаркетингу 

- Планирање и организацијаваннаставнихактивности 

- Праћење материјално-техничке и финансијске ситуације ушколи 

- Праћење и аплицирање на конкурсе, реализацијапројеката 

 
 

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

рада Наставничког већа, утоку школске 2019/20. године имало је 9седницa: 

 

10.9. 2019. /9. 10. 2019./12.11. 2018./ 31.01.2019, 17.03. 1.06. 12.06. 20.08. 28.08 

 
Наставничко веће обављало је редовне активности верификације успеха и владања 

ученика, доношење одлука о дисциплинским поступцима, доношење одлуке о 

извођењу екскурзије ученика, подношење извештаја… 

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

у архиви школе. 

Одељењска већа имала су два редовна састанака у првом полугодишту, и то: 12. 11. 2019. и 31. 01. 

2019.и два у другом полугодишту 12. 6. и 20. 8. 2020.године. 
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Тачке дневног реда и закључци налазе се у записницима одељењскихстарешина. 

 
Организација установе 

 
На почетку школске године директор је, у сарадњи са стручним сарадницима и 

наставницима, учествовао у изради распореда часова за обавезну наставу, распореда 

часова за изборну наставу, распореда часова за факултативну наставу, распореда часова 

за наставу у блоку, распореда часова за практичну наставу, распореда часова за 

ЧОС/ЧОЗ, распореда контролних и писмених вежби, распореда часова за додатну и 

допунску наставу. 

Директор је креирао организациону структуру установе, систематизацију и описе радних 

места и поделио запосленима решења о структури 40-очасовне радне недеље. 

Директор је именовао стручна већа из области предмета. 

Стручна већа из области предмета за школску 2019/20.годинусу: 

1. Стручно веће језика( српског, енглеског ифранцуског) 

Руководилац: ЈевремовићСлађана 

 

2. Стручно веће вештина и уметности 

 

Руководилац: ЂорђеСофронић 

 

3. Стручно веће природних наука 

 

Руководилац: МарковићАлександар 

 

4. Стручно веће друштвених наука 

 

Руководилац: БојичићВерољуб 

 

5. Стручно веће економске групе предмета 

 

Руководилац: Немања Јаковљевић 
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6. Стручно веће наставника куварства, услуживања, посластичарства, 

практичне наставе и исхране 

Руководилац: Обрадовић Денис 

Стручна већа су реализовала све планиране активности у току школске године. 

 
 

Контрола рада установе 

 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. године директор школе у сарадњи са 

педагогом школе, реализовао је 12 посета часовима, од планираних 13. Након свих 

посета са наставницима су обављени саветодавни разговори у циљу побољшања 

њиховог педагошког рада. Директор је присуствовао часу за проверу савладаности 

програма код наставника Душице Ђурковић и Бојане Текић. Кандидаткиње је 

успешно прошле проверу савладаности, направљен је записник комисије са посета и 

донесени закључци. 

 

Закључци са посећених часова: 

 
- Сви наставници су имали оперативне и глобалне планове који се реализују без значајних 

одступања. Наставници уредно воде педагошку документацију за сваког ученика. 

 

- 10 од 12наставника је имало писану припрему за час, неки потпуну и опширну, а неки само у 

виду скице, и у тим случајевима би се требало више посветити писањем припреме уз 

консултације са педагогом. 

 

- У односу на претходне године, примећује се све већи напредак у коришћењу савремених 

метода наставе. На часовима су све мање доминантне традиционалне методе рада, мање 

доминира фронтални облик рада, већина наставника има припремљене штампане материјале 

за час и користи мултимедијална средства у настави. 
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- Већина наставника користи групни облик рада, рад у паровима, активну наставу и савремене 

интерактивне методе наставе. 

 

- Индикатори који треба да буду заступљенији су : наставник учи ученике како да користе 

различите приступе за решавање задатака, наставник учи ученике како да у процесу учења 

повезују садржаје из различитих области, како себи да постављају циљеве у учењу. 

 

Наставници почетници упућени су на додатни саветодавни рад са педагогом кад је 

у питању писање писане припреме за час и дидактичко – методичка припрема 

часа. 

 

Такође, са координаторима тимова и стручних већа почетком школске године 

обављани су координациони састанци око организације активности предвиђених 

њиховим плановима. 

 

Директор је извршио контролу реализације плана контролних и писмених задатака, 

плана секција, плана одржавања угледних часова; евиденција предавања оперативних 

планова, као и консултативне састанке са члановима стручних већа и тимова. 

 У другом полугодишту није било посете часовима због неочекиваног прекида 

наставе од 16. 3. 2020. изазваног ванредним стањем у земљи ради сузбијања вируса 

ковид 19. Настава је из реалног простора премештена у онлајн окружење, које се 

одвијало на мудл платформи креираној од стране професора математике и 

информатике Александра Марковића. Директор школе је пратио реализацију наставе 

на мудл платформи уз закључак да је настава добро функционисала, јер су 

наставници искористили све предности које ова платформа пружа, постављајући 

наставне материјале, док су ученици благовремено давали повратне информације. 

Проблем се појавио код малог броја ученика који нису имали приступ интернету. За 

ове ученике наставници су припремали штампане материјале, који су им достављани 

све до краја школске године. 
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Управљање информационим системом установе 

 
Школа поседује две информатичке учионице. Кабинети располажу са 11 односно 16 

рачунара. Школа располаже са 8 лаптопова и 4 пројектора који се редовно користе у 

настави. Осим наставе информатике, информатички кабинети се користе и за извођење 

практичне наставе за ученике смера туристички техничар у другом и четвртом разреду. 

Школа је пријављена на програм „Виртуелни хотел“ тако да се један део практичне 

наставе реализује на овај начин. 

Директор се стара да опрема функционише, а наставници континуирано повећавају своје 

стручне компетенције путем електронских семинара. 

У школи функционише вођење евиденције путем електронског дневника. Школски 

администратор је наставник математике Александар Марковић и база података је 

формирана. 

Информациони систем Доситеј се редовно ажурира, а запослени добијају редовно све 

потребне информације. 

Директор школе ставља акценат на повећање властитих дигиталних компетенција. Он је 

аутор и реализатор електронског семинара „Методички приступ обради граматичких 

садржаја путем интегративне наставе“ који је акредитован од стране ЗУОВ-а, а поседује и 

ЕЦДЛ сертификат као акредитовани испитивач. 
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Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 
У циљу обезбеђења квлитета рада у установи директор је током школске године 

распоређивао задатке запосленима, како за текућу школску годину, тако и за претходни 

период у распону од пет година ради сумирања резултата потребних за процес 

спољашњег вредновања. 

У складу са Планом за унапређење квалитета рада, који је донет након ивршеног процеса 

вредновања школе, приступило се извршењу планираних задатака: 

- Стручна већа врше међусобно усклађивање програма сроднихнаставних 

предмета; 

- Предметни наставници обогаћују наставни рад разноврсним ииновативним 

методама, средствима и облицимарада; 

- Врши се континуирано праћење постигнућаученика; 

- Стручни сарадник у сарадњи са одељењским старешинама иУченичким 

парламентом организује радионице за ученике у циљу развоја животних 

вештина; 

- Континуиран педагошко – инструктивни рад са наставницима,посебно 

приправницима у циљу ефикасности наставнограда 

У циљу побољшања квалитета рада у установи директор школе је половином јуна 2020. се у 

име школе одазвао на конкурс Школске управе за учешће у пилот пројекту обогаћеног и 

проширеногједносменскоградашколе.  

Циљеви реализације пројекта су следећи: 

- Континуирано унапређивање квалитета процесаи исхода образовања и васпитања 

заснованог напровереним научним сазнањимаи образовној пракси 

- Обезбеђивање подстицајног и безбедногокружења за целовити развој ученика 

- Континуирано унапређивањеквалитета процеса и исходаобразовања и 

васпитањазаснованог на провереним научним сазнањимаи образовној пракси 

- Развијање и практиковањездравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здрављаи безбедности 

- Развијање предузетничких компетенцијаза сналажење и активно учешћеу савременом 

друштву које се мења 
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- Развијање и унапређење тимског рада и сарадничких односа међу ученицима 

Учешћем у овом пројекту ученици ће имати прилику да усвајају знања и вештине и ван 

редовног наставног процеса. 

 

9.3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

Планирање, селекција и пријем запослених 

 
У Средњој школи „Мионица“ наставно особље чини 25 запослених, а ненаставно 9 

запослених. Сви запослени обављају послове у складу са компетенцијама које 

одговарају захтевима њиховог  радног  места,  осим  професора  математике. 

Директор обезбеђује услове за увођење приправника у посао у складу са 

Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника(“Службени гласник РС”, бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16). У току 

првог полугодишта 2019/20. Године право за полагање испита за лиценцу 

стеклајепрофесорка практичне наставе куварстваДушица Ђурковић, а почетком 

другог полугодишта  исто право је стекла професорка економске и туристичке групе 

предмета Бојана Текић.  

 

Директор подстиче и подржава континуирани професионални развој запослених у 

установи. У складу са материјалним могућностима установе, личним планом 

професионалног развоја и плановима стручног усавршавања на нивоу стручних већа, 

запослени су похађали следеће обуке и догађаје: 



Годишњи извештај о раду за 2019/20. Средња школа ''Мионица'' 

 

161  

 
 

Тема/ садржај Реализатор Времереализације Учесници 

Корак даље ка 

свеобухватним и 

квалитетним 

услугама каријерног 

вођења и саветовања 

у средњим школама – 

напредни ниво 

БОШ Београд 
Септембар 2019. Педагог, 

наставник 

Основерачунарскепис

мености 
ОКЦ Бор 

Октобар, новембар 

2019. 

Педагог  

Обуказапослених у 

образовањузапримен

уобразовнихстандард

а и 

самовредновањерада

установа у основном 

и 

средњемобразовању 

Школскауправа

Ваљево 

Децембар 2010. 
Директор, 
педагог, 

координатортимаз
ашколскоразвојно

планирање 

Конференција„Дуалн

ообразовање – 

знањезабудућност“ 

Министарство

просвете, 

науке и 

технолошк

огразвоја 

 

Децембар 2019. 
Наставници 

Дигитални маркетинг 
у туризму и 

угоститељству 

ОКЦ Бор 
Новембар – 

децембар 2019. 

Директор, 

наставници  

Консултативни 

састанак за 

реализацију Еразмус 

+ пројекта 

 
Октобар 2019. Директор, 

наставник 

Онлајн састанак на 

Twinspaceплатформи  

са представницима 

пројекта eTwinning 

hotel. May help you? 

из 6 земаља. 

 
22. 4. 2020. Директор, 

наставник 

енглеског језика 

Званична 

презентација пројекта 

eTwinning hotel. May 

help you? на 

платформи eTwinning 

Live 

 
24. 6. 2020. Директор, 

наставник 

енглеског језика 

Координациони 

састанак за КА102 

одобрене 

 
26. и 30. 6. 2020. Директор, 

наставници 

туристичке групе 
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Еразмуспројекте на 

Мајкрософт Тимс 

платформи 

предмета 

Обука за употребу 

савремених веб алата 

(веб алат genialy) 

 
27 – 31. 7. 2020. Директор, 

наставници 

Вебинари о употреби 

савремених веб алата 

у настави путем зум 

апликације 

ЕдуБалкан 
наставничка 

заједница 

5.8, 12.8, 19.8. 2020. Директор, 

наставници 
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ПРОЈЕКТИ 

На иницијативу директора школе настављено је са увођењем европске димензије у Школски 

развојни план и радом рада на Ерасмус пројектима. С обзиром да је у току јула 2019. пројекат «Нови 

изазови» одобрен за финансирање (https://erasmusplus.rs/lista-od-pr/?langkl=lat), од почетка 

школске године, односно од 1. септембра 2019. започела реализација Еразмус пројекта. Путем 

интерног конкурса одабрано је 10 ученика и 5 наставника за путовање изапочета је њихова језичка и 

културолошка припрема. Настављена је сарадња са посредничком агенцијом МТТ- PeJoh за 

међународну сарадњу и едукацију и договори око предстојеће посете Пољској. Са партнерима из 

Пољске обављено је неколико онлајн састанака почетком 2020. године везаних за организациона 

питања. Путовање је планирано од 17. до 30. марта 2020. али због ванредне ситуације изазване 

вирусом ковид 19, путовање је одложено до стабилизације епидемиолошке ситуације у земљи. На 

основу комуникације између директора школе и саветника из Фондације Темпус, у току августа 

2020. упућен је захтев за продужење реализације пројекта и исти је одобрен до јуна 2021. године. 

Тим за пројекте на челу са директором школе учествовао је на конкурсу Европске комисије за 

Еразмус пројекте и у позиву за 2020. годину. Средња школа је аплицирала поново за стручну 

мобилност ученика и наставника у средњу туристичко-угоститељску школу из Турске ( 

Unyevocatoinalandthecnicalanatolianhighschool) са којом је остварена сарадња од 2018. године кроз 

еTwinning пројекте. 

Пројекат под називом „Корак напред“ одобрен је за финансирање 22. 6. 2020. и може се видети на 

следећем линку https://erasmusplus.rs/lista-od-pr/ под редним бројем 18. 

Истовремено, на еTwinning платформи преко које је успостављена сарадња са школама из Турске и 

Пољске прошле године, настављене су активности кроз два нова еTwinning пројекта. Један пројекат 

се реализује са турском угоститељском школом (Unye vocatoinal and thecnical anatolian high school) 

под називом „Млади приправници у радионици“, а други се зове „eTwinning Hotel, May I help you?“ 

и реализује се у партнерству са школама из Италије, Хрватске, Грчке, Румуније и Турске.Пројекти су 

трајали током целе школске године и школа је имала значајне користи од пројеката, јер је, кроз 

међународну сарадњу, остварена и међународна димензија школе. Њиховом реализацијом омогућено 

је међународно поређење са другим туристичким школама, а наставницима и ученицима пројекти су 

пружили могућност да размене искуства о школским стручним темама и областима. 

https://erasmusplus.rs/lista-od-pr/?langkl=lat
https://erasmusplus.rs/lista-od-pr/
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еTwinning пројектимаостварен јевећибројциљева и резултата, каошто је интеркултуралнидијалог, 

унапређењејезичкихкомпетенција, 

употребаразличитихвебалатакојисупослужилизареализацијуинтерактивнихзадатака, а 

једаноднајзначајнијихпродукатапројеката јесте оставрење једне хармоничне сарадње и размене 

мишљења између наставника и ученика из шест европских земаља. Ученици су добили прилику да 

изађу из оквира строго предвиђеног плана и програма, да укључе креативно и дивергентно мишљење 

и решавају проблеме постављене у оквиру задатака. То је допринело побољшању њихових 

комуникативних, организационих, техничких и информатичких вештина које су им помогле у 

представљању својих идеја и размишљања, као и проширењу њихових знања о хотелијерству 

партнерских земаља. Такође, они су схватили колико је важно знање енглеског језика за њихов 

будући посао. 

За наставнике пројекти су, такође, били велики изазов, који је изнедрио један одличан тим 

професионалаца, који су заједнички превазилазили проблеме и били подршка једни другима. 

 

Унапређивање међуљудских односа 

 
Према индикаторима за овај стандард директор је извршио анонимну анкету на 

узорку од 16 наставника и добио следећерезултате: 

 

Питања: 1 2 3 4 5 

 Неслажемсе Слажем се у 

мањој мери 

нисам 

сигуран/а 
Слажем се 

у већој 

мери 

Потпуносе

слажем 

1. Директор ствара и 

подржава радну 

атмосферу коју 

карактерише 

толеранција, сарадња, 

посвећеност 

послуохрабрење и 

подршка за 
остваривање највиших 

образовно-васпитних 

стандарда; 

0% 0% 0% 10% 90% 
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2. Директор својом 

посвећеношћу послу и 
понашањем даје 

пример запосленима у 

установи и развија 

ауторитет заснован на 

поверењу и 
поштовању; 

0% 0% 0% 20% 80% 

3. Директор међу 

запосленима развија 

професионалну 
сарадњу и тимски рад; 

0% 0% 0% 25% 75% 

4. Директор поставља 

себи и запосленима 

остваривање највиших 

професионалних 
стандарда; 

0% 0% 0% 15% 85% 

5. Директор показује 

поверење у запослене и 

њихове могућности за 

остваривање 

квалитетног 

образовноваспитног 

рада и побољшање 

учинка; 

0% 0% 0% 5% 95% 

6. Директор комуницира 

са запосленима јасно и 

конструктивно. 

0% 0% 0% 0% 100% 
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Према резултатима анкете највећи део наставника, који су учествовали у 

испитивању, у великој мери и потпуно се слаже да директор ствара позитивну и 

подржавајућу радну атмосферу и унапређује међуљудске односе. 

 

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 
Директор систематски прати рад запослених, њихов однос према послу, ученицима 

и другим запосленима. Квалитетан рад и постигнуте резултате наставника директор 

јавно промовише на наставничким већима, фб страни школе, у чланицима 

општинског листа Билтен. Резултати наставника се сумирају пред крај школске 

године када, на свечаности поводом Дана школе, 24.5. наставници и ученици, који 

су постигли резултате у току школске године,  буду јавно похваљени и за свој рад 

добијају похвалнице. 

У току школске 2019/2020. године Дан школе није јавно обележен због прекида 

рада школе и забране окупљања ради сузбијања заразе изазване вирусом ковид 19, 

али је директор школе на званичној инстаграм и фб страни школе истакао рад 

представника свих стручних већа и нагласио њихов стручни допринос развоју 

школе. Осим тога, иницијативом директора школе и његовим чланством у 

наставничкој заједници Западног Балкана под називом ЕдуБалкан, у престижном 

светском часопису о образовању К12 изашао је чланак о Средњој школи 

„Мионица“, о активностима и пројектима које школа реализује, који је објављен и 

на сајту школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.k12digest.com/quality-education-is-the-key-to-success/?fbclid=IwAR0HjrRQ4-qF40Pj7pGnOS7nCi7qpRdpu6JCcblcbQfqRLjacoL4cm1s2PM
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9.4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА,ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Сарадња са родитељима/старатељима 

 
У првом полугодишту школске 2019/2020. године Савет родитеља је одржао три 

седнице и то 11.09.2019. године, 23.12.2019. године и 21.01.2020.године.Чланови 

Савета родитеља обављали су активности из своје надлежности прописане Законом 

о основама система образовања и васпитања. 

 

На првом састанку 11.09.2019. године, конституисан је Савет родитеља за школску 

2019/2020. годину, изабрани су чланови школских тимова из реда родитеља 

ученика, изабрани су представници Општинског савета родитеља, изабрана је 

понуда Дунав осигурања за осигурање ученика, Савет је обавештен о 

припремљености школе за почетак наставе, представљен је Годишњи програм рада 

школе за 2019/2020. годину и извештај о раду школе и директора школе упротеклој 

години, размотрен је извештај о остваривању Развојног плана за школску 

2018/19.годину, размотрен је извештај о остваривању програма образовања и 

васпитања за школску 2018/19.годину, размотрене су релације за екскурзију 

ученика и донета је одлука о ђачком динару. 

На другој седници одржаној 23.12.2019. године, чланови Савета су упознати са 

успехом и владањем ученика на крају првог класификационог периода, 

представљен је план уписа за наредну школску годину, наглашена је изузетно 

добра сарадња са Општином и другим локалним институцијама, и продискутовано 

је о студијском путовању ученика у Словенију које је планирано за мај 

2020.године.  

На трећој седници одржаној 21.01.2020.године, Комисија састављена од чланова 

савета родитеља и професора школе је извршила избор туристичке агенције за 

извођење студијског путовања ученика у Словенију у складу са Законом о јавним 

набавкама и Правилником о екскурзијама за средње школе, и чланови Савета 

родитеља су одредили висину надокнаде за наставнике-пратиоце на студијском 

путовању. 
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Због прекида школске године и ситуације изазване вирусом ковид 19,  у другом 

полугодишту школске 2019/2020.године Савет родитеља је одржао једну седницу и то 

01.06.2019.године. На овој седници, Савет родитеља је у складу са законом утврдио 

предлог нових чланова Школског одбора из реда родитеља ученика школе, с обзиром да 

је било потребно именовати нови Школски одбор због истека њиховог четворогодишњег 

мандата. 

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

 

 
Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у 

установи 
 

У првом полугодишту школске 2019/2020. Школски одбор имао је пет седница, и то: 

12. 9. 2019., 23.10.2019.,20.11.2019., 10.12.2019., и 30.12.2019.год. обављајући своје 

редовне активности у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања. 

На седници одржаној 12. 9. 2019.године је усвојен извештај о раду Средње школе 

„Мионица“ за школску 2018/19. годину, и Извештај о раду директора школе за 

школску 2018/2019. годину, усвојен је Извештај о остваривању Плана стручног 

усавршавања у школској 2018/2019. години, усвојен је Извештај о вредновању и 

самовредновању у школској 2018/2019. години, усвојен је Извештај о реализацији 

Развојног плана школе у школској 2018/2019. години, донет је Годишњи план рада 

школе за школску 2019/2020. годину и Годишњи план рада директора школе за 

школску 2019/2020. годину, донет је План стручног усавршавања за школску 

2019/2020. годину, Именован је стручни тим за школско развојно планирање и 

чланови из реда локалне самоуправе који се налазе у школским тимовима и дата је 

сагласност на план јавних набавки за 2019.годину. 

На седници одржаној телефонским путем 23.10 2019. године, због хитности поступка 

односно по налогу Општине Мионица, Школски одбор је донео одлуку о уступању 

школског мини буса, Јавно комуналном предузећу Водовод из Мионице ради 

регулисања и исправног функционисања линијског превоза ученика Школе. 

На седници одржаној 20.11.2019.године, донета је измена Школског програма 
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донетог за период 2017/18-2021/22.година, јер је Школска управа Ваљево тражила 

извод из Школског програма којим се предвиђа студијско путовање ученика у 

Словенију да би школа добила сагласност да се оно изведе и такође из разлога нових 

изборних предмета што је образложила педагог Ивана Костић. На овој седници, 

образложен је план уписа у наредну школску годину са три одељења и донет је 

Правилник о заштити података о личности у складу са Законом о заштити података о 

личности. 

На седници одржаној 10.12.2019.године, чланови Школског одбора су једногласно 

донели одлуку о измени финансијског плана школе за 2019.годину којом је 

омогућено пребацивање средстава са једног конта на други да би се исплатили 

трошкови превоза запослених радника школе због повећања броја запослених и да би 

се исплатили трошкови превоза ученика школским мини бусом који су се такође 

повећали. 

На седници одржаној 30.12.2019.године, по налогу Општине Мионица, чланови Школског одбора 

су донели једногласну одлуку о измени финансијског плана школе за 2019.годину, којом су 

пребачена средства са једног конта на други и то са конта-средства за аутомобил на конто -

средства за централно грејање и конто-средства за услуге поште. Такође чланови Школског одбора 

су дали сагласност на план јавних набавки за 2020.годину којим је предвиђено спровођене јавне 

набавке услуга организације студијског путовања ученика у Словенију и набавка горива за мини 

бус.У другом полугодишту школске 2019/20. године Школски одбор је имао две седнице, и то: 15. 

7. 2020. и 24. 8. 2020. године, обављајући своје редовне активности у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања. На седници одржаној 15.07.2020.године, Школски одбор је 

обавештен да је садашњи директор Катарина Чарапић, ступила на ту дужност дана 

23.11.2016.године, на мандатни период од четири године, односно до 23.11.2020.године и 

како Закон о основама система образовања и васпитања прописује да се конкурс за избор 

директора расписује најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата 

директора, на овој седници Школски одбор је донео одлуку о расписивању конкурса за 

избор директора Средње школе „Мионица“ у Мионици и одлуку о формирању комисије 

која спроводи поступак за избор директора школе. Такође, на овој седници, Школски 

одбор је донео решење о годишњем одмору директора школе. 

На седници одржаној 24.08.2020.године, Школски одбор је разматрао извештај комисије 

за избор директора Средње школе „Мионица“ у Мионици о спроведеном поступку и 
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донео одлуку о предлогу за избор директора школе у складу са чланом 123. тачка 17. 

Закона о основама система образовања и васпитања. Након разматрања извештаја 

комисије за избор директора школе, Школски одбор је гласовима укупно 8 чланова који су 

присуствовали седници, констатовао да није утврђен предлог за избор директора Средње 

школе „Мионица“ у Мионици јер је једини кандидат за избор директора школе Катарина 

Чарапић добила 5 гласова „против“, 2 гласа „за“ и 1 листић је био неважећи.  

Са репрезентативним синдикатом директор има добру и континуирану сарадњу. 

 

 

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

 
 

Активности са Школском управом и државном управом 
 

 

Активности са државном управом, односно Министарством просвете одвијају се 

посредством Школске управе Ваљево са којом директор школе има коректну и 

континуирану сарадњу. 

У првом полугодиштушколске 2019/20. године начелник Школске управе одржао је 

неколико састанка са директорима школа. На овим састанцима начелник је 

директорима давао предлоге, упутства и информације: 

- о законитомрадушкола, 

- о начинупопуњавањаелектронскеплатформе, 

- планууписаванреднихученика, 

- предлогуписазашколску2020/21. 

- о условима за полагање испита за лиценцудиректора; 

- о новом Правилнику о стандардима квалитета радаустанове; 

- о Закону о дуалномобразовању 

- о мерама заштите у циљу спречавања ширења заразе изазване вирусом ковид 19 

 

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

значај и подршка Школске управе и њеног руководиоца Зорице Јоцић школи огледа 

се кроз њену посету 27. 1. 2020. када је одржала говор  и доделила награде 

победницима Светосавског конкурса. Такође, подршка Школске управе огледа се и 
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кроз план уписа, односно одобравање уписа три одељења првог разреда. Средња 

школа «Мионица» је овим планом уписа добила могућност да упише једно одељења 

више први пут од свог оснивања, што је и реализовано током јула и августа 2020. 

године. 

Савети и упутства начелника значајни су за унапређење рада директора школе.
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Сарадња са локалном самоуправом 

На почетку школске 2019/20.године директор је започео веома коректнуи интензивну 

сарадњу са локалном самоуправом. Састанци се одржавају минимум једном недељно, 

а по потреби и више пута недељно. Сарадња се највише односи на финансијску и 

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

разматрање захтева да се средњој школи определи објекат за обављање практичне 

наставе, заједнички рад на плану уписа, на допринос школе свеукупном развоју и 

промоцији општине. 

Од половине октобра 2019. године, општина је, као главни инвеститор, реализовала 

реконструкцију зграде средње школе, која је трајала до јуна 2020. године. 

Школа са својим ученицима и професорима учествује у свим општинским 

манифестацијама: трибина о насиљу против жена (5.12.2019), свечани ручак за 

привреднике (27.12.2019) Мионица отвореног срца (новогодишњи сајам, 1.1.2020), 

Дан вароши (14.1.2020), дајући свој допринос кроз организацију кетеринга где 

ученици доживљавају практичан рад на један иновативан начин. 

Директор школе даје свој стручан допринос и функционисању Центра за образовање 

и развој „Мионица“, општинске установе за неформално образовање, чије се седиште 

налази у просторијама средње школе, а за обуке одраслих користе се капацитети 

школе у поподневним сатима. 

Директор школе је до краја августа 2020. био члан општинског тима за пројекте и 

учествовао у општинским пројектима везаним за запошљавање младих пратећи 

истовремено развојне правце општине у погледу развоја идустрије и инфраструктуре 

и имплементирајући их у развојни план средње школе. Директор школе  је током 

2020. био аутор и руководилац на два општинска пројекта: Норвешка за вас , 

пројекат финансиран од стране норвешке амбасаде и  пројекат 

задоделубесповратнихсредставаза суфинансирање мера популационе политике 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години. 

Након успешне и плодоносне сарадње на обострану корист, из политичких разлога, 

локална самоуправа није подржала кандидатуру директорке школе за трећи мандат 

крајем августа 2020. због  чега се та сарадња у том тренутку завршава.
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Сарадња са широм заједницом 

 
 

Сарадњасалокалниминституцијама 

У току школске 2019/2020.године настављена је сарадња са следећим локалним 

институцијама: Туристичка организација Мионица, ОШ „Милан Ракић“, Културно – 

образовни центар Мионица, , ПУ „Невен“, Дом здравља Мионица. 

Са Туристичком организацијом Мионица школа има веома добру сарадњу у погледу 

заједничких планирања часова блок наставе за туристичке техничаре. Заједничким 

договором туристички водичи су организовали обилазак локалитета мионичког краја 

са циљем да се наши ученици упознају са туристичким потенцијалима свог 

места.Такође, ученици наше школе смера туристички техничар обављали су 

феријалну праксу у просторијама инфо центра ТО у Врујцима. 

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

парламената, усклађивање превоза ученика, извођење практичне наставе из области 

куварства. Од половине октобра 2019. читав наставни процес је премештен у зграду 

основне школе у поподневној смени, због реконструкције зграде средње школе. 

Са Културним центром сарадња се одвијала кроз уређење локалног часописа 

„Билтен“ који издаје КОЦ Мионица. Директор школе је један од чланова редакције 

тако да су у овом листу објављиване све активности од значаја за средњу школу и 

учешћу наших ученика у културним програмима које ова установа организује. 

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

куварства и услуживања. 

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

стиловима живота и репродуктивном здрављу,  

Са Центром за образовање и развој „Мионица“ одвија се интензивна сарадња кроз 

потписан Меморандум о сарадњи. Средња школа је у првом полугодишту уступала 

просторије школе у попдневним часовима за извођење програма Центра, док су  

наши ученици имали право набесплатне курсеве језика, школу плеса, рачунара и 

остале активности које Центар организује.У другом полугодишту, због 

реконструкције средње школе, Центар је уступао своју рачунарску учионицу за 

обављање завршних испита ученика смера туристички техничар.
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Директор школе је наставио сарадњу са хотелом „Хеба“ и Центром дечјих 

летовалишта на Дивчибарама, као и са Хотелом „Врујци“ кроз обављање практичне и 

блок наставе наших ученика, а од јуна 2020. успостављена је сарадња и са хотелом 

Црни врх на Дивчибарама, где су ученици обављали феријалну праксу. 

 

9.5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

 
Управљање финансијским ресурсима 

 
 

Финансијским планом предвиђено је да локална самоуправа финансира потребе Средње 

школе „Мионица“ у износу од 8 384 000. У сарадњи са шефом рачуноводства средства се  

троше наменски и у складу са Финансијским планом и Планом јавнихнабавки. 

Почетком полугодишта отворен је наменски девизни и динарски рачун на који је 

пребачено 80% средстава предвиђених пројектом «Нови изазови» 

 
Управљање материјалним ресурсима 

 
 

Директор се са пажњом доброг домаћина брине о материјалним ресурсима школе. У 

сарадњи са ОШ „Милан Ракић“ обезбеђује се огрев, а у сарадњи општином Мионица 

обезбеђују се сав остали потрошни материјал, као и друга средства и опрема за 

несметано извођење образовно-васпитног процеса. Директор  у сарадњи са секретаром 

школе прати процесе јавних набавки и спроводи их у складу са Законом о јавним 

набавкама. 
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Управљање административним процесима 
 
 

У циљу обезбеђења покривености рада установе потребном документацијом и 

процедурама, директор је у сарадњи са секретаром установе донео све потребне планове 

и извештаје које је на почетку школске године, које је усвојио Школски одбор. 

О свим аспектима школског живота ажурно се води потребна документација: редовни и 

ванредни ученици, записници тимова, стручних већа, педагошког колегијума и свих 

осталих органа школе. 

 

9.6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
 
 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 
 
 

У сарадњи са секретаром школе директор прати измене релевантних закона и 

подзаконских аката у области васпитно-образовног процеса, радних односа, управног 

поступка и финансија и правовремено врши измене, допуне правилника и свих 

законских аката везаних за систем образовања и васпитања. 

 
Израда општих аката и документације установе 

 
 

У сарадњи са секретаром школе директор прати и усклађује правна акта школе у складу 

са новим законима и правилницима. 
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10. Примена општих аката и документације установе 
 
 

Сви донети акти школе се поштују и примењују. Од почетка школске 

2019/20.године вршени су санитарни инспекцијски надзори , а извршен је и 

надзор инспекције за ванредне ситуације. У законски датом року школа је 

извршила све потребне наложене мере о чему је извештајем обавестила 

надлежне инспекције. 

 

11. Рад органа управљања 

 

11.1.  Извештај рада Школског одбора за школску 2019/20. 
 

У првом полугодишту школске 2019/2020.године, Школски одбор имао је шест седница, 

и то: 12. 09. 2019., 23.10. 2019., 20.11.2019., 10.12.2019., 30.12.2019. и 31.01.2020.године, 

обављајући своје редовне активностиу складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања. 

На седници одржаној 12. 09. 2019. Школски одбор је усвојио извештај о радуСредње 

школе „Мионица“ за школску 2018/19.годину, и Извештај о раду директора школе за 

школску 2018/2019. годину, усвојен је Извештај о остваривању Плана стручног 

усавршавања у школској 2018/2019.години, усвојен је Извештај о вредновању и 

самовредновању у школској 2018/2019.години, усвојен је Извештај о реализацији 

Развојног плана школе у школској 2018/2019.години, донет је Годишњи план рада 

школе за школску 2019/2020.годину и Годишњи план рада директора школе за школску 

2019/2020. годину, донет је План стручног усавршавања за школску 2019/2020.годину. 

На овој седници је именован Стручни тим за школско развојно планирање и именовани 

су чланови из реда локалне самоуправе у школске тимове, дата је сагласност на план 

јавних набавкиза 2019.годину а под тачком разно се дискутовало о будућој 

реконструкцији школе. 

На седници одржаној 23.10.2019. године, телефонским путем због хитности доношења 

одлуке за Општину Мионица, чланови Школског одбора донели одлуку о уступању 

Школског возила мини буса, Јавно комуналном предузећу Водовод Мионица, ради 

регулисања и исправног функционисања линијског превоза ученика Средње школе 

„Мионица“ из Мионицеа по налогу Општине Мионица. 

На седници одржаној 20.11.2019.године, Школски одбор је усвојио измену Школског 

програма Средње школе „Мионица“ за период 2017/18.-2021/22 ради усклађивања са 

Годишњим програмом рада школе за школску 2019/20.годину којим је предвиђено 

студијско путовање ученика у Словенију и због увођења нових изборних предмета за 

школску 2019/20.годину.На овој седници усвојен је план уписа у наредну школску 

годину са три одељења и то: туристичко-хотелијерски техничар, кувар и 

конобар/посластичар, и донет је Правилник о заштити података о личности а у складу 

са Законом о заштити података о личности. 
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На седници одржаној 10.12.2019.године, телефонским путем, због хитности доношења 

одлуке за Општину Мионица, чланови Школског одбора су усвојили измену 

финансијског плана Школе за 2019.годину јер је било потребно пребацити средства са 

једног конта на други ради повећања трошкова превоза запослених радника Школе и 

трошкова превоза ученика школским мини бусом, услед повећања броја запослених 

радника Школе и повећања трошкова превоза ученика  школским мини бусом. 

На седници одржаној 30.12.2019.године, телефонским путем, због хитности доношења 

одлуке за Општину Мионица, чланови Школског одбора су усвојили измену 

финансијског плана Школе за 2019.годину, јер је било потребно пребацити средства са 

конта 512111-средства за аутомобил на конто 421225-средства за централно грејање и 

конто 421421-средства за услуге поште. Такође, чланови Школског одбора су усвојили 

План јавних набавки Школе за 2020.годину, којим је предвиђена једна јавна набавка 

мале вредности и то студијско путовање и екскурзија ученика. 

 

 

На седници одржаној 31.01.2020.године, Школски одбор је разматрао успех и 

дисциплину ученика и мере за њихово побољшање на крају првог полугодишта, 

усвојен је извештај о полугодишњем раду директора школе за школску 2019/20.годину, 

усвојена је измена плана јавних набавки за 2020.годину ради извођења студијског 

путовања ученика и екскурзије ученика и јавне набавке горива за школски мини бус. 

Такође, на овој седници Школски одбор је усвојио допуну Правила понашања ученика 

у школи. 

У другом полугодишту школске 2019/2020.године, Школски одбор имао је две 

седнице, и то: 15. 07. 2020., и 24.08.2020.године, обављајући своје редовне активностиу 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

На седници одржаној 15.07.2020.године, Школски одбор је обавештен да је садашњи 

директор Катарина Чарапић, ступила на ту дужност дана 23.11.2016.године, на 

мандатни период од четири године, односно до 23.11.2020.године и како Закон о 

основама система образовања и васпитања прописује да се конкурс за избор директора 

расписује најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата 

директора, на овој седници Школски одбор је донео одлуку о расписивању конкурса за 

избор директора Средње школе „Мионица“ у Мионици и одлуку о формирању 

комисије која спроводи поступак за избор директора школе. Такође, на овој седници, 

Школски одбор је донео решење о годишњем одмору директора школе. 

На седници одржаној 24.08.2020.године, Школски одбор је разматрао извештај 

комисије за избор директора Средње школе „Мионица“ у Мионицио спроведеном 

поступку и донео одлуку о предлогу за избор директора школе у складу са чланом 123. 

тачка 17. Закона о основама система образовања и васпитања. Након разматрања 

извештаја комисије за избор директора школе, Школски одбор је гласовима укупно 8 

чланова који су присуствовали седници, констатовао да није утврђен предлог за избор 

директора Средње школе „Мионица“ у Мионици јер је једини кандидат за избор 

директора школе Катарина Чарапић добила 5 гласова „против“, 2 гласа „за“ и 1 листић 

је био неважећи. 

 

12. Рад савета родитеља 

У првом полугодишту школске 2019/2020.године Савет родитеља је одржао три 
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седнице и то 11.09.2019.,23.12.2019. и 21.01.2020.године. Чланови Савета родитеља 

обављали су активности из своје надлежности прописане Законом о основама система 

образовања и васпитања.  

На првом састанку 11.09.2019.године, конституисан је Савет родитеља за школску 

2019/2020.годину, изабрани су председник, заменик председника и записничар и 

чланови Савета родитеља у школске тимове, изабрани су чланови за Општински савет 

родитеља, изабрана је понуда Дунав осигурања за осигурање ученика, Савет је 

обавештен о припремљености школе за почетак наставе, представљен је Годишњи 

програм рада школе за 2019/2020.годину и извештај о раду школе и директора школе у 

протеклој години, Савет родитеља је разматрао извештај о остваривању Развојног 

плана за школску 2018/19.годину као и извештај о остваривању програма образовања и 

васпитања за школску 2018/19.годину, размотрене су релације за екскурзију ученика и 

донета је одлука о ђачком динару. 

На другој седници одржаној 23.12.2019.године, Савет родитеља је разматрао успех и 

владање ученика на крају првог класификационог периода, представљен је план уписа 

у наредну школску годину са три одељења и то туристичко-хотелијерски техничар, 

кувар и конобар/посластичар. Разматрана је сарадња са лпкалном средином и под 

тачком разно чланови Савета родитеља су дискутовали о студијском путовању у 

Словенију ученика школе. 

На трећој седници одржаној 21.01.2020.године, чланови Савета родитеља који су 

чинили комисију за избор агенције за извођење студијског путовања ученика у 

Словенију су разматрали понуде туристичких агенција и то „Авенија путовања“ из 

Новог Сада и „Рекреатива“ из Ваљева, и констатовала који су недостаци приспелих 

понуда на основу којих ће предложити директору одлуку о додели уговора. Такође, на 

овој седници комисија је донела одлуку о надокнади за пратиоце ученика на 

студијском путовању у Словенију.У другом полугодишту школске 2019/2020.године 

Савет родитеља је одржао једну седницу и то 01.06.2019.године. На овој седници, 

Савет родитеља је у складу са законом утврдио предлог нових чланова Школског 

одбора из реда родитеља ученика школе, собзиром да је било потребно именовати нови 

Школски одбор због истека четворогодишњег мандата. Под тачком разно, чланови 

савета родитеља су дискутовали о функционисању наставе на даљину, о плану уписа у 

наредну школску годину и о функционисању школе од септембра собзиром даје 

реконструкција школе у завршној фази.Тачке дневног реда и главни закључци налазе 

се у записницима са састанака Савета. 

 

13. Извештај рада Ученичког парламента 
 

Годишњи извештај рада Ученичког парламента за школску 2019/20. 

годину 
Координатор: Ивана Костић, педагог 
 

 
 

Време 
реализац
ије 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 
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srednjeskole.edukacija.rs 

Договор око 
праћења 

сајтова и 
пројеката за 

младе 

Координат
ор, чланови 

Ученичког 
парламента 

 

 

 

 

Догворено 

праћење 

сајтова 

 

 

 

 

Договор око 

организације 

активности за 

Дечију недељу 

Договор око 

организације 

активности 

за Дечију 

недељу 

Координат

ор, чланови 

Ученичког 

парламента 

Организован 

квиз знања  зс 

за дечију 

недељу 

http://www.srednjoskolci.org.rs/
http://www.srednjoskolci.org.rs/
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Давање мишљења 

и предлога о 

Годишњем плану 

рада школе 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

Годишњем 

плану рада 

школе 

Координат

ор 

 

Давање мишљења 

и предлога о 

начину уређења 

школског 

простора 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

начину 

уређења 

школског 

простора 

Чланови 

УП 

Чланови 

парламента 

дали су 

предлог да се 

преко 

пројеката 

треаже 

средства за 

сређивање 

неког кутка у 

школи или 

школском 

дворишту. 

 

Давање мишљења 

и предлога о 

слободним 

активностима 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

слободним 

активностим

а 

Чланови 

УП 

Чланови 

парламента 

нису давали 

неке 

конкретне 

предлоге већ 

је остало да 

размисле до 

следеће 

седнице. 

 

Давање мишљења 

и предлога о 

учешћу на 

спортским и 

другим 

такмичењима и и 

организацији 

манифестација 

ученика у школи 

и ван ње 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

учешћу на 

спортским и 

другим 

такмичењима 

и и 

организацији 

манифестаци

ја ученика у 

школи и ван 

ње 

Координат

ор 

Ученици су се 

изјаснили да 

су 

заинтересован

и да учествују 

у спортском 

дану у школи 

током 

обележавања 

Дечије 

недеље. 

 

Разматрање 

извештаја о 

самовредновању 

квалитета рада 

установе 

Разматрање 

извештаја о 

самовреднов

ању 

квалитета 

рада 

Координат

ор  

Чланови УП 

упознати са 

извештајем 

Aо 

самовреднова

њу 
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установе 

Разматрање 

извештаја о 

остваривању 

годишњег плана 

рада установе 

Разматрање 

извештаја о 

остваривању 

годишњег 

плана рада 

установе 

Координат

ор  

Чланови УП 

упознати са 

извештајем о 

остваривању 

ГПРШ 

Предлог чланова 

стручног актива за 

развојно планирање 

и Тима за превенцију 

вршњачког насиља 

из реда ученика 

Предлог 

чланова 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање и 

Тима за 

превенцију 

вршњачког 

насиља из 

реда ученика 

Координат

ор  

 

За 

представника 

из реда 

ученика за 

Стручни 

актив за 

школско 

развојно 

планирање 

изабрана је 

Тијана Лекић, 

а за Тим за 

превенцију 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања 

из реда 

ученика 

изабран је 

Љубивоје 

Пантић. 

Ученици су се 

сами 

пријавили за 

учествовање у 

наведеним 

тимовима. 

 

Упознавање са 

еразмус пројектом 

Упознавање 

са еразмус 

пројектом 

Координат

ор, 

директор 

Ученици су 

показали 

велико 

интересовање 

за одлазак и 

уопште за 

активности 

везане за 

реализацију 

овог пројекта. 
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Октобар Обележавање „Дечије 
недеље“ 

Обележавање 
„Дечије 
недеље“ 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 

Ученички 

парламент 

осмислио је и 

реализовао 

квиз знања у 

амфитеатру 

школе 

Сарадња са
 организац
ијом 

„Пријатељи деце 

Србије“ 

Није 

реализпов
ано 

Чланови 

Ученичк
ог 

парламе
нта 

 

Одабир представника 

парламента за учешће 

на седници Народне 

скупштине 

Није 

реализова

но 

Чланови 

Ученичк

ог 

парламе

нта 

 

Сарадња са
 локалним 
„Билтен“ 
листом 

Сарадња са
 лока
лним 
„Билтен“ 

листом 

Чланови 

Ученичк

ог 

парламе

нта 

Координатор 

ученичког 

парламента 

писао текст о 

пројекту 

„Млади су 

закон“ 

Разговор на
 тему: 

понашања ученика– 
пример другима“ 

 

Разговор на тему: понашања ученика– 
пример 
другима“ 

 

Координат
ор 

 

Новембар Радионица на тему – 

„Методе и технике 

успешног учења и 

покретање

 

унутрашње 
мотивације“ 

Радионица на 

тему – 

„Методе и 

технике 

успешног 

учења и 

покретање унутрашње 

мотивације“ 

Координат

ор 

 

Сарадња са 

Црвеним крстом – 
организација 

предавања на 
актуелну тему 

Сарадња са 

Црвеним 
крстом – 

организаци
ја 

предавања 
на 

актуелну 

тему 

Чланови 

Ученичк
ог 

парламе
нта 

Црвени крст 

реализовао 

предавање о 

ХИВ вирусу и 

«Безбедност 

на интернету» 

Децембар Обележавање

 Свет

ског дана 

Обележавање

 Светског

 дана 

Црвени крст 
„Мионица“ 

Црвени крст 

реализовао 

предавање о 
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борбе противАИДС-а борбе 

противАИДС-

а 

ХИВ вирусу 

Чланак у школском 
листу 

 Чланови 
Ученичког 

 

 Изостајање ученика са 
наставе – анализа и препоруке за 
Предупређење 

 парламента  

 
 

Снимање 
„Новогодишњих 
вести“ 

Чланови УП Снимљен видео 

„Новогодишње 

вести“ 

 

 Реализација пројекта 
„Млади су закон“ 

Чланови УП Добијена средства 

за клупе, столове и 

тује за школско 

двориште 

Јануар Припрема

 активнос

ти за 

прославу Савиндана 

 Чланови

 Учени

чког парламента 

Није било 

активности УП за 

прославу 

Савиндана 

Израда паноа на тему - 
Свети 
Сава 

Није реализовано Чланови Ученичког 
парламента 

 

Фебруар Евалуација реализованог 
плана у 

првом полугодишту и 

израда полугодишњег 

извештаја 

Евалуација 
реализованог плана у 
првом полугодишту и 

израда полугодишњег 
извештаја 

Координатор, 
чланови 

Ученичког 

парламента 

председник 

парламента 

Сачињен 

полугодишњи 

извештај 

Март Предлози и 

рализација 

радионица и 

презентација у 

сарадњи са 

локалном 

канцеларијим 

Црвеног крста, 

Домом здравља, 

МУП – ом 

Није реализовано 

због ванредног 

стања 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

 

 Снимљене пролећне 

вести СШ 

„Мионица“ 

Чланови УП Снимљене 

пролећне вести - 

видео 

Април Разговор на тему – 

„Књига или 

друштвене мреже„ 

Није реализовано 

због ванредног 

стања 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

 

Припрема активности за 
прославу Дана школе 

Није реализовано због 
ванредног стања 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 
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Мај Гласање за ђака 
генерације 

Није реализовано због 
ванредног стања 

Чланови Ученичког 
парламента 

 

Јун Предлози ученика за 

награде и похвале 

најбољим појединцима 

и одељењима 

Није 

реализовано због 

ванредног стања 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

 

Анализа рада Ученичког 

парламента у протеклој 

школској години и 

израда Годишњег 

извештаја рада 

Ученичког 
парламента 

Израда Годишњег 

извештаја рада 

Ученичког 

парламента 

Координатор 
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14. Коришћење финансијских средстава 
 

Почетком 2019. године усвојен је Финансијски план школе и План јавних набавки. 

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

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

Буџет за 2019. годину износи 10.583.000динара. 

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 припрему и 

продају брзе хране. 

 

 

15. Сарадња са институцијама и организацијама 
 

 

Сарадња са локалним иснтитуцијама 
 

У школској 2019/2020. настављена је сарадња са следећим локалним институцијама: 

ТО ''Мионица'', ОШ Милан Ракић, Културни центар Мионица, предшколска установа 

''Невен'', Дом здравља Мионица. 

Са Туристичком организацијом школа има веома добру сарадњу у погледу заједничких 

планирања часова блок наставе за туристичке техничаре. Заједничким договором 

туристички водичи организовали 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 извођење практичне наставе из 

куварства.  

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

организовање «Караока» и учешће наших ученика у такмичењу, посета изложбама. 

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 потпредседником општине врше се на недељном нивоу. 

Сарадња се највише односи на финансијску и материјално – техничку ситуацију у 

школи: путни трошкови, превоз ученика, разматрање захтева да се средњој школи 

додели објекат за обављање практичне наставе. На свим пријемима и коктелима који 
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се одвијају у општини наши ученици заједно са својим професорима долазе у први 

план својим умећем сервирања и послуживања. 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 радушкола 

• О попуњавању електронскеплатформе 

• О плану уписа ванредних ученика 

• О упису редовнихученика 

• О увођењу електронскогдневника 

 

 
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). 

Администратори странице су директорка Катарина Чарапић, Ивана Костић – педагог, 

Бојана Текић – наставник 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. 

  

https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
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16. Извештаји одељенских старешина и тимова 

 

16.1. Одељенске старешине 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ2019/2020._ГОДИНУ 

 

 
 

Подносилац извештаја:_Одељенски старешина одељења I1____ 

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

 

 

Одговорно лице: Јелена Селенић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Рад одељенске заједнице  

 

 

Остварени циљеви (укратко):Подстицање сарадње између ученика, поштовање школских 

правила, постизање стручних знања, подизање свести о важности животне средине 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (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 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Упознавање 

ученика са 

кућним редом, 

календаром 

рада, избор 

чланова ОЗ, 

правилником 

о васпитно 

дисциплинско

ј 

одговорности 

ученика, 

Правилника о 

  

Ученици упућени у 

рад школе и њених 

органа,упознати са 

предметима и 

професорима и  

календаром  рада. 

Изабрани 

председник, 

секретар, благајник и 

2 члана Ученичког 

парламента 
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безбедности, 

Правилника о 

поступању у 

случају 

злостављања и 

занемаривања, 

насиља 

 

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 

 

Разговор  на 

тему „Болести 

зависности“ 

 

  

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 
 

Дечја недеља   

Организација 

спортских и 

забавних активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

   

 

Дисциплина   
Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

децембар Како бити 

успешан? 
  

Разговор са 

ученицима о томе 

шта би хтели да 

постигну у животу 

 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

  

ХИВ, како се 

преноси,како се 

заштити, опасности 

које свака болест 

носи 

јануар 

Одговорност   

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

одговорно  

Прослава 

Светог Саве 
  

Обележавање 

школске славе у 

просторијама школе 

фебруар 

Мотивација    

Разговор са 

ученицима и 

подстицање ученика 

за постизање бољих 

резултата. 
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Како се 

понашати у 

школи и ван 

ње? 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

и како то утиче на 

друге. 

март Корона вирус 

и прихватање 

новонастале 

ситуације. 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

 Како се 

сналазим у 

измењеним 

условима рада 

и учења? 

  

У ситуацији која је 

за све нас потпуно 

нова.Како се 

уклапам у целокупну 

ситуацију? 

 

април 

 

Мере заштите 

и 

опреза.Заштит

и друге тако 

што ћеш 

заштитити 

себе. 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се адекватно 

заштите у време 

епидемије. 

 
Анализа 

досадашњег 

рада и мере за 

побољшање 

општег 

успеха. 

 

 

  

Колико и како уче у 

периоду наставе на 

даљину.Да ли се шта 

може поправити и 

подићи на виши 

ниво? 

 

мај 

Породица 

 
  

Радионице на тему 

важности породице 

за развој стабилне и 

свестране личности 

 

      Одрживи 

развој 
  

Да ли су ученици 

свесни значаја 

природе и да ли је 

чувају за будуће 

нараштаје?(корелаци

ја са биологијом) 

 

јун 
Анализа 

успеха и 

владања на 

крају школске 

године 

  

Позитиван успех 

остварило је 23 

ученика,два ученика 

понављају разред ,а 

један ученик се 

упућује на поправни 

испит у августу. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ  2019/2020.   ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:______________________Разредни старешина одељења I2 

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

 

 

Одговорно лице: Кристина Недељковић Лукић  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Рад одељенске заједнице  

 

Остварени циљеви (укратко): Подстицање сарадње између ученика, поштовање школских 

правила, постизање стручних знања, подизање свести о важности животне средине 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани

, а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељ

и успешности 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешности од 

стране тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Упознавање 

ученика са 

кућним редом, 

календаром 

рада, избор 

чланова ОЗ, 

правилником о 

васпитно 

дисциплинској 

одговорности 

ученика, 

Правилника о 

безбедности, 

Правилника о 

поступању у 

случају 

злостављања и 

занемаривања, 

насиља 

 

  

Ученици упућени у 

рад школе и њених 

органа,упознати са 

предметима и 

професорима и  

календаром  рада. 

Изабрани 

председник, 

секретар, благајник 

и 2 члана 

Ученичког 

парламента 

 

Разговор са 

ученицима на 

тему 

  

Идентификовани су 

проблеми на које 

ученици наилазе 
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потешкоћа са 

којима се 

сусрећу у 

првим 

недељама 

школске 

године 

као нпр. 

проналажење 

литературе, 

школски превоз, 

кашњење на часове. 

 

октобар 

 

Радионице и 

разговори на 

теме болести 

зависности 

 

  

Ученици упознати 

са негативним 

утицајем болести 

зависности 
 

Дечја недеља   

Организација 

спортских и 

забавних 

активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

   

 

Дисциплина   

Изрицање васпитно 

- дисциплинских 

мера 

 

децембар Како бити 

успешан? 
  

Разговор са 

ученицима о томе 

шта би хтели да 

постигну у животу 

 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

  

ХИВ, како се 

преноси,како се 

заштити, опасности 

које свака болест 

носи 

јануар 

Одговорност   

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

одговорно 

 

Прослава 

Светог Саве 
  

Обележавање 

школске славе у 

просторијама 

школе. Похвала за 

учеснике 

Светосавског 

наградног конкурса 

Марка Трифуновић 

и Александру 

Ћировић која је и 

освојила 3.место на 

литерарном 
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конкурсу. 

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 

Путовање 

групе 

ученика и 

наставника 

у оквиру 

Еразмус + 

пројекта 

није 

реализовано 

због 

увођења 

ванредног 

стања. 

 

Разговор о томе 

које   технике 

учења ученици 

користе при учењу 

нових лекција 

Настава се 

одвија у 

условима 

ванредног 

стања он лајн 

комуникацијом 

са ученицима. 

 

Потешкоће 

код он лајн 

наставе  

  

Разговор о 

проблемима са 

којима се ученици 

суочавају у новим 

условима наставе. 

 

април 

 

Прилагодит

и се настави 

у новим 

условима 

Такмичења 

ученика. 
 

Коришћење 

различитих  алата 

за учење 

Најкоришћениј

и начини су 

мејл, вибер 

групе, мудл 

платформа, 

гугл састанци. 

Како 

организоват

и време за 

учење у 

кућним 

условима? 

 

 

 

  

Разговор о томе 

како су ученици 

провели пролећни 

распуст 

 

мај 
Како до 

бољих 

оцена? 

Екскурзија 

ученика 

није 

реализована 

због 

ванредне 

 

Разговор о томе 

како да ученици 

поправе  оцене  
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ситуације. 

 

Дан школе 

Свети 

Ћирило и 

Методије 

није 

одржан. 

  

 

јун 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

године 

    

 

 

јул 

     

 

август 

 

Професиона

лна пракса 

за образовни 

профил 

кувар/коноб

ар 

  

Могућност 

реализовања 

професионалне 

праксе у 

предвиђеним 

угоститељским 

објектима. Након 

одрађене праксе, 

ученицима се 

закључује оцена из 

предмета 

„Професионална 

пракса“  

 

Подела књижица и 

сведочанстава и 

упис уз поштовање 

препоручених мера. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2019/2020._ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:______________________Разредни старешина одељења 

II1________________________________________________ 

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

 

 

Одговорно лице:Ивана Миловановић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Рад одељенске заједнице  
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Остварени циљеви (укратко):Подстицање сарадње између ученика, поштовање школских 

правила, постизање стручних знања, подизање свести о важности животне средине 

 

 

 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани

, а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

Оцена 

успешност

и од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Упознавање 

ученика са 

кућним редом, 

календаром 

рада, избор 

чланова ОЗ, 

правилником 

о васпитно 

дисциплинско

ј 

одговорности 

ученика, 

Правилника о 

безбедности, 

Правилника о 

поступању у 

случају 

злостављања и 

занемаривања, 

насиља 

 

  

Ученици упућени у 

рад школе и њених 

органа,упознати са 

предметима и 

професорима и  

календаром  рада. 

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 

2 члана Ученичког 

парламента 
 

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. 
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октобар 

 

Предавање на 

тему „Болести 

зависности“ 

 

  

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 
 

Дечја недеља   

Организација 

спортских и забавних 

активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

   

 

Дисциплина   
Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

децембар Како бити 

успешан? 
  

Разговор са 

ученицима о томе шта 

би хтели да постигну 

у животу 
 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

  

ХИВ, како се 

преноси,како се 

заштити, опасности 

које свака болест носи 

јануар 

Одговорност   

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

одговорно  

Прослава 

Светог Саве 
  

Обележавање 

школске славе у 

просторијама школе 

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 
 

Проглашење 

ванредне 

ситуације због 

корона вируса 

  

Упознавање ученика 

са онлине наставом и 

мoodle платформом за 

учење на даљину 

 

април 
Породица 

 
  

Радионице на тему 

важности породице за 

развој стабилне и 
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свестране личности. 

Организација 

учења и 

слободног 

времена 

 

 

 

  

Прослеђена им је пп 

презентација коју је 

направио педагог 

школе 

 

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?(корелациј

а са биологијом) 

 

 

 

Ванредна 

ситуација – 

како утиче на 

њих 

  

Ученици су 

анкетирани на тему 

онлине наставе и како 

ванредна ситуација 

утиче на њихово 

расположење 

 

 

август 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају школске 

године 

  

Позитиван успех 

остварило је 

23ученика; 1ученик је 

понављао разред.  
 

    

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/ 2020. ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:  Разредни старешина одељења  II2 (кувар,конобар) 

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

 

 

Одговорно лице:  Ивана Стефановић 

(председник, координатор,руководилац..) 
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Делокруг  реализованог рада (укратко):  Рад са ученицима у оквиру одељенске заједнице ( ЧОС 

). У оквиру часова одељенске заједнице са ученицима су реализоване активности, односно теме 

предвиђене планом и програмом, док је на часовима одељенског старешине обрађивана и 

реализована текућа проблематика. 

 

 

Остварени циљеви (укратко):  Успешна сарадња разредног старешине са ученицима, као и 

родитељима. 

 

 

 

Време  

реализације 
Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активност

и 

Евалуација 

Септембар - Информисање у 

вези са почетком 

школске године; 

- Формирање 

одељенске 

заједнице ученика, 

избор председника 

и секретара; 

- Избор два 

представника 

одељенске 

заједнице за Ђачки 

парламент; 

- Развијање 

позитивног односа 

према раду, 

дисциплини, 

осећању дужности, 

одговорности, 

дружењу; 

 

 

 

 

- Ученици добили 

распоред часова, 

списак обавезних 

уџбеника, 

информације о 

новим предметима и 

професорима који ће 

им исте предавати; 

затим подсетило се 

на обавезе и права 

ученика. 

- Формирана 

одељенска 

заједница; након 

предлога и гласања 

за исте једногласно 

одлучено да 

председник одељења 

буде алекса 

Тешановић, а 

секретар Милорад 

Ивановић.Такође је 

изабран и благајник 

Јелена Благојевић. 

- Након изнесених 

предлога ЗА и 

ПРОТИВ, одељење 

је изабрало два 

представника за 

Ђачки парламент. 

То су Љубивоје 

Разредни 

старешина 

и ученици 

Све активности 

предвиђене за 

овај месец 

успешно су 

реализоване, 

утврђена добра 

сарадња 

ученика са 

разредним 

старешином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Заклључак је 

да превише 
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Како учимо 

Пантић и Жељана 

Мијатовић. 

-Ученици су 

самостално 

наводили примере 

начина на који уче и 

временску динамику 

 

времена 

проводе на 

друштвеним 

мрежама што 

им овлачи 

пажњу и «једе» 

време 

Октобар - Решавање 

текућих проблема 

и питања. Како се 

пише мотивационо 

писмо - разговор о 

предстојећој 

размени ученика са 

Пољском 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Односи у 

породици 

 

 

 

 

- Продискутовано са 

ученицима о 

дисциплини и 

понашању, како у 

школи тако и ван 

ње; указано на 

важност односа 

према раду, радним 

обавезама; 

Ученицима је 

представљена 

предстојећа размена 

са Пољском и сви 

заинтересовани 

ученици су позвани 

да напишу 

мотивационо писмо. 

Заједно смо 

анализирали 

неколико добрих 

примра писама 

њихових вршњака 

 

- Разговор о 

породичним 

проблемима уопште. 

Ученици су 

охрабрени од стране 

одељенског 

старешине да 

појединачно 

поразговарају са 

педагогом и 

разредном 

Разредни 

старешина 

и ученици 

Успешно 

реализоване 

активности, 

што показује и 

број ученика 

који су 

заинтересовани 

за размену, 

нарочито са 

смера кувар 

(ученици са 

смера конобр 

нису показали 

значајно 

интересовање. 

Ученици су 

показали 

велику дозу 

искрености у 

разговорима и 

отвореним 

коментарима. 
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- Права детета. 

Основна људска 

права. 

 

 

 

 

 

- Како 

комуницирамо 

путем друштвених 

мрежа ? 

 

старешином о 

проблемима у 

породици,уколико 

осете потребу . 

- Ученици су најпре 

навели која су 

основна права 

детете и основна 

људска права по 

њиховом мишљењу 

а онда смо 

упоредили све то за 

званичном 

декларацијом УНа. 

Наглашена је 

реципрочност – 

поштовање права 

других. 

- Ученици су навели 

пример 

комуникације коју 

имају на дрштвеним 

мрежама и критичко 

смо се осврнули на 

то у групној 

дискусији.  

Новембар -Опасности на 

интернету; 

 

 

 

 

 

 

 

- Шта бисмо могли 

- Дискутовано о 

могућим претњама и 

опасностима које 

вребају иза лажних 

профила и 

«сумњивих» 

пријатеља на 

друштвеним 

мрежама. Ученици 

само навели начине 

на које се може 

заштитити приступ 

профилиу и 

проблематичн 

контакте 

- Разредни 

старешина са 

Разредни 

старешина 

и ученици 

Успешно 

реализоване све 

предвиђене 

активности;  

 



Годишњиизвештајорадуза2017/18. Средња школа ''Мионица'' 

156 

 

 

да променимо и 

побољшамо у свом 

односу према 

школи и учењу 

-Коришћење 

слободног времена 

- шта читам, 

слушам, гледам на 

телевизији 

 

 

 

 

 

-Поштујући себе, 

поштујем и друге , 

основне људске и 

цивилизацијске 

вредности 

 

 

 

 

 

- Бонтон - основна 

правила лепог 

понашања на 

јавним скуповима 

и догађајима 

ученицима разматра 

тактике и најбољи 

начин за 

остваривање добрих 

резултата; 

анализиране оцене и 

препознате критичне 

ситуације.Ученици 

упознати са начином 

како да користе 

уџбенике и додатну 

стручну литературу 

у свакодневном 

раду. Такође им је 

још једном указано 

на доступност 

литературе у сваком 

тренутку у градској 

библиотеци. 

-Ученици у 

писменој форми 

исказали своје 

намере и оно што би 

променили у односу 

на према 

вршњацима, школи, 

наставницима, и 

себи самима, 

задржавајући  

достојанство и лепе 

манире 

 

Разговарано о томе 

како се понашамо на 

јавним скуповима и 

догађајима, 

представљајући 

себе, своју породицу 

и своју школу 

Децембар - Полно преносиве 

болести 

-  Ученицима 

указано на опасност 

ступања у ризичне 

полне односе – 

Разредни 

старешина 

и ученици 

Успешно 

реализоване све 

предвиђене 

активности. 
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Чистоћа је пола 

здравља 

 

 

 

 

- Како 

обележавамо 

значајне личне и 

породичне датуме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нова година, 

мисли, жеље, мале 

пажње за најдраже, 

честитке коме и 

како 

сумирање предавања 

волонтера Црвеног 

крста којем су 

ученици 

недавноприсуствова

ли. 

- Разговор о потреби 

одржавања личне 

хигијене и хигијене 

простора у којем 

живимо и радимо 

- Са ученицима је 

попричано о томе 

колико је важно да 

својим ближњима 

поклањамо пажњу, 

да се сетимо 

значајних датума у 

њиховом животу. То 

је манирски лепо, 

негује се једна 

важна особина а то 

је осећај за друге. 

Такође је истакнуто 

колико је битно и 

пружа осећај 

задовољства када је 

породица на окупу, 

када се чува 

традиција приликом 

обележавања 

породичних датума. 

- Продискутовано са 

ученицима како 

прослављају Нову 

годину (у кругу 

породице, 

пријатеља.... ), да ли 

пишу честитке, које 

су им жеље, на који 

начин припремају 

поклоне за своје 

најмилије; како 
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изгледају њихове 

журке и прославе. 

Јануар - Прослава 

Школске славе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Групни разговор 

са девојчицама из 

разреда 

 

 

 

 

 

- Подела ђачких 

књижица на крају 

1. полугодишта; 

- На овом часу 

одељенске заједнице 

причали смо о 

предстојећој 

свечаности, 

Школској слави - 

Савиндану; ученици 

су износили 

различите ставове, 

али оно у чему су се 

сложили је то 

колико је Свети 

Сава учинио за све 

нас, Учествовање на 

Светосавском 

наградном 

конкурсу- 

Будући да су 

девојчице из разреда 

изразиле ту жељу, 

одржан је час 

одељенске заједнице 

на којем смо 

поразговарале о 

текућим и о 

проблемима 

девојака уопште. 

 

Продискутовали смо 

о скором завршетку 

1. полугодишта, 

анализирали 

тренутни успех, као 

и то да ли ће сви 

остварити жељени; 

предлагали смо и 

неке мере за 

побољшање успеха, 

причали о 

мотивацији, као 

кључном елементу; 

Разредни 

старешина 

и ученици 

Успешно 

реализоване све 

предвиђене 

активности 
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разговарали смо и о 

скорашњој подели 

књижица и 

родитељском 

састанку. 

Фебруар Зимски распуст 

(продужен) 

 

Отуђење људи 

 

 

Појам отуђења и 

последице таквог 

стања; дискусија 

Разредни 

старешина 

и ученици 

 Успешно 

реализована 

предвиђена 

активност 

Март Колико сам 

задовољан 

атмосфером у 

одељењу и колико 

томе и сам 

доприносим 

 

 

Предузимање мера 

предострожности 

ради заштите од 

КОРОНА вируса. 

 

 

 

15. марта 

прекинута редовна 

настава и уведено 

ванредно стање 

због пандемије 

вируса COVID- 19. 

 

 

 Атмосфера и 

односи у одељењу је 

стална тма о којој се 

дискутује и ван 

часова одељенске 

зајенице. 

 

 

Већ почетком 

месеца са ученицима 

сам разговарала о 

потенцијалним 

проблемима у 

случају пандемије, 

значају одржавања 

хигијене. Поједини 

ученици су били 

прилично 

успаничени али смо 

се заједно сагласили 

да уз придржавање 

препоручених мера 

нема разлога за 

панику.  Са 

прекидом редовне 

наставе и доласка у 

школу комуникација 

са ученицима се 

наставила путем 

Фејсбук групе 

Разредни 

старешина 

и ученици 

Теме о којима 

се дискутовало 

на часовима 

одељенске 

зајднице (од 15. 

марта онлајн) 

прилагођене су 

новонасталој 

ситуацији у 

циљу развоја 

свсти ученика о 

опасностима 

ширења заразе 

и очувања 

менталног и 

физичког 

здравља.  
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Шта је важно да 

знамо о вирусу 

COVID – 19 

 

Учење на даљину 

наспрам наставе у 

школи - онлајн 

дискусија у 

Фејсбук групи 

одељења . Ту сеу 

прослеђиване 

различите 

информације везане 

за наставу на 

даљину а такође се 

готво свакодневно 

водио разговор о 

томе како ученици 

проводе своје време 

и каква је ситуација 

у њиховом 

окружењу.  

Април  

Сналажење на 

школској Moodle 

платформи 

Обим градива по 

појединачним 

предметима и 

организација 

времена 

Прослава Васкрса 

у изолацији 

Прављење 

распореда дневних 

активности и 

услови за учење 

Занимљиви начини 

за провођење 

слободног времена 

ван друштвених 

мрежа 

 

 

 

 

У Фејсбук групи 

одељења током 

читавог месеца сам 

разговарала са 

ученицима о 

актуелним 

дешавањима , 

начинима на које 

могу да прате 

наставу и у којој 

мери то раде.  

Такође смо 

разговарали о 

прослави Васкрса и 

размењивали идеје 

за шарање јаја. 

Нагласила сам 

важност 

самосталног 

организовања 

дневних активности 

у току изолације, 

дневног 

распоређивања рада 

и слободног 

времена.  

Разредни 

старешина 

и ученици 

Велика већина 

ученика је 

активно 

учествовала у 

онлајн 

разговорима и 

била спремна да 

подели своје 

искуство. 

Такође је 

велики процнат 

ученика 

активно пратио 

наставу и 

редовно радио 

задатке. Са 

учеником 

Ђорђем 

Димитријевиће

м као ни са 

његовим 

родитељима  

нисам успела да 

ступим у 

контакт. 

Мај Понашање након 

укидања ванредног 

 Разредни 

старешина 

 Већина 

ученика је 
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стања - значење 

фразе "Нема 

опуштања". 

Колико поштујемо 

прпоручене мере 

заштите од вируса? 

 

Анализа успеха 

током наставе на 

даљину и даље 

препоруке за рад. 

 

Шта очекујем од 

предстојећег 

летњег распуста ? 

 

Добре и лоше 

стране пандемије 

COVID-19 и 

ванредног стања. 

 

 

Након најаве о 

укидању ванредног 

стања и попуштању 

мера , ученицима је 

скренута посебна 

пажња да није све 

још завршено и да је 

потребно да остану 

веома одговорни.  

 

Сумирани су први 

резултати рада на 

даљину и појединим 

ученицима је 

скренута пажња на 

то шта су 

прескочили да ураде 

и из којих предмета 

је потребно да се 

више потруде. 

Направили смо 

кратак осврт на 

искуства из 

претходна два 

месеца и сумирали и 

добре и лоше ствари 

које су се догађале 

током трајања 

ванредног стања.  

и ученици активно 

учествовала у 

комуникацији и 

навели су да им 

то веома значи. 

Углавном су се 

сложили да им 

се више допада 

рад у школи и 

да једва чекају 

повратак на 

редовну 

наставу. 

 

Јун  

Анализа успеха на 

крају друге године 

Планови за летњи 

распуст и 

феријална пракса 

 

Ученицима су 

предложене оцене и 

обавештавани су о 

томе када и које 

предмете долазе да 

одговарају као и о 

томе шта се 

конкретно од њих 

очекује. 

Ученицима је 

наговештено да ће 

се одржати 

феријална пракса и 

Разредни 

старешина 

и ученици 

Сви ученици су 

се одазвали на 

позив 

наставника и 

успешно 

одговарали 

потребно 

градиво, 

укључујући и 

Ђорђа 

Димитријевића 
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поново је нагашен 

адекватан начин 

понашања и 

потребне мере 

заштите. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ  2019/2020.   ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:______________________Разредни старешина одељења III  1 

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

 

 

Одговорно лице: Катарина Бељић  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Рад одељенске заједнице  

 

 

Остварени циљеви (укратко): Подстицање сарадње између ученика, поштовање школских 

правила, постизање стручних знања, подизање свести о важности животне средине 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани

, а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељ

и успешности 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешности од 

стране тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Упознавање 

ученика са 

кућним редом, 

календаром 

рада, избор 

чланова ОЗ, 

правилником о 

васпитно 

дисциплинској 

одговорности 

ученика, 

Правилника о 

безбедности, 

Правилника о 

поступању у 

случају 

злостављања и 

занемаривања, 

насиља 

  

Ученици упућени у 

рад школе и њених 

органа,упознати са 

предметима и 

професорима и  

календаром  рада. 

Изабрани 

председник, 

секретар, благајник 

и 2 члана 

Ученичког 

парламента 
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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. 

 

октобар 

 

Радионице и 

разговори на 

теме болести 

зависности 

 

  

Ученици упознати 

са негативним 

утицајем болести 

зависности 
 

Дечја недеља   

Организација 

спортских и 

забавних 

активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

   

 

Дисциплина   

Изрицање васпитно 

- дисциплинских 

мера 

 

децембар Како бити 

успешан? 
  

Разговор са 

ученицима о томе 

шта би хтели да 

постигну у животу 

 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

  

ХИВ, како се 

преноси,како се 

заштити, опасности 

које свака болест 

носи 

јануар 

Одговорност   

Разговор са 

ученицима о томе 

како да се понашају 

одговорно 

 

Прослава 

Светог Саве 
  

Обележавање 

школске славе у 

просторијама 

школе. Похвала за 

учеснике 

Светосавског 

наградног конкурса 

Марка Трифуновић 

и Александру 
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Ћировић која је и 

освојила 3.место на 

литерарном 

конкурсу. 

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 

Путовање 

групе 

ученика и 

наставника 

у оквиру 

Еразмус + 

пројекта 

није 

реализовано 

због 

увођења 

ванредног 

стања. 

 

Разговор о томе 

које   технике 

учења ученици 

користе при учењу 

нових лекција 

Настава се 

одвија у 

условима 

ванредног 

стања он лајн 

комуникацијом 

са ученицима. 

 

Потешкоће 

код он лајн 

наставе  

  

Разговор о 

проблемима са 

којима се ученици 

суочавају у новим 

условима наставе. 

 

април 

 

Прилагодит

и се настави 

у новим 

условима 

Такмичења 

ученика. 
 

Коришћење 

различитих  алата 

за учење 

Најкоришћениј

и начини су 

мејл, вибер 

групе, мудл 

платформа, 

гугл састанци. 

Како 

организоват

и време за 

учење у 

кућним 

условима? 

 

 

 

  

Разговор о томе 

како су ученици 

провели пролећни 

распуст 

 

мај 

Како до 

бољих 

оцена? 

Екскурзија 

ученика 

није 

 

Разговор о томе 

како да ученици 

поправе  оцене  
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реализована 

због 

ванредне 

ситуације. 

Професиона

лна пракса  

Дан школе 

Свети 

Ћирило и 

Методије 

није 

одржан. 

 

Могућности 

реализовања 

професионалне 

праксе.  

 

јун 

Анализа 

успеха и 

владања на 

крају 

школске 

године 

  

Ученици упућени 

од среде 17.јуна у 

објекте у којима ће 

обавити 

професионалну 

праксу. Пракса се 

завршава до 1.јула, 

када ће бити 

закључене оцене из 

владања, описно 

оцењена 

професионалан 

пракса и изведени 

успеси ученика. 

 

    

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2019/2020._ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:______________________Разредни старешина одељења 

III2________________________________________________ 

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

 

 

Одговорно лице:_________Александар Павловић 

_________________________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

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

заједнице________________________________ 

Остварени циљеви (укратко):________Успешна сарадња разредног старешине са 

ученицима______________________________________ 
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Садржај рада 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

Евалуација Време 

реализације 

 

Планиране 

активности 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

Разредни 

старешина и 

ученици III2  

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Ученици су упознати са 

Правилником о васпитно 

- дисциплинској 

одговорности ученика 

средње школе 

 

октобар 

 

Предавање на 

тему 

„Болести 

зависности“ 

 

Предавање на 

тему „Болести 

зависности“ 

 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 

Организација 

дечија недеља 

Организација 

дечија недеља 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Организација спортских и 

забавних активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Позитиван успех 

остварило је 7 ученика, а 

негативан 11, неоцењен 1 

( Бошко Јешић) 

Дисциплина Дисциплина 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

децембар 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Разговор са ученицима о 

томе шта би хтели да 

постигну у животу 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Ученици су упознати са 

ризицима ове болести 

Јануар 

 

 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Број ученика са 

позитивним успехом је 

10, а са негативним их је 
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Јануар  

полугодишта 9 

Прослава 

Светог Саве 

Прослава 

Светог Саве 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Обележавање школске 

славе у просторијама 

школе 

Фебруар  

 

Агресивно 

понашање 

Агресивно 

понашање 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Указивање на могуће 

последице насилног 

понашања 

Фебруар  Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

узроци и 

предлог мера 

Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

узроци и 

предлог мера 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Утврђивање броја 

изостанака, реаговање у 

погледу великог броја 

неоправданих изостанака 

или честог недоласка у 

школу 

Фебруар  Разговор са 

ученицима о 

систему 

вредности 

младих и 

моралним 

нормама 

Разговор са 

ученицима о 

систему 

вредности 

младих и 

моралним 

нормама 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

Предлагање књига за 

читање, музике, ТВ 

емисија које би могли да 

прате, разговор о раном 

ступању у брачне односе 

Март  Ко су нам 

идеали и 

узори? 

Ко су нам 

идеали и 

узори? 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

преко фб групе 

и скајп групног 

видео позива 

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 

преко фб групе 

и скајп групног 

видео позива 

Добре и лоше стране 

школовања у СШ 

„Мионица“ у погледу 

квалитетас наставе, 

професора, организације 

школског живота 

 

 

 

 

 

 

 

Април   

Анализа рада 

и успеха 

путем 

школске 

платформе  

услед 

пандемије 

корона 

вируса. 

Позитивне и 

лосе стране 

оваквог 

начина рада.  

Анализа рада и 

успеха путем 

школске 

платформе  

услед 

пандемије 

корона вируса. 

Позитивне и 

лосе стране 

оваквог начина 

рада. 

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

преко фб групе 

и скајп групног 

видео позива 

 

 

Мај  Анализа 

успеха  

Анализа успеха Разредни 

старешина и 

ученици III2 

преко фб групе 

и скајп групног 

С обзиром да се ближи 

крај школске године, 

ученици су упознати са 

ситуацијом и предлозима 

како неке оцене 
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видео позива поправити 

Јун Разговор и 

припреме око 

обављања 

дипломског 

рада  

Разговор и 

припреме око 

обављања 

дипломског 

рада  

Разредни 

старешина и 

ученици III2 

преко фб групе 

и скајп групног 

видео позива 

Утврђивање спискова са 

тачним датумима и 

местом одржавања 

дипломског рада  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:____Oдељенски старешина IV1_Марија Милиновић 

Одговорно лице:__________Марија Милиновић 

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

заједнице__ 

Остварени циљеви (укратко):________Успешна сарадња разредног старешине са 

ученицима_____ 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани

, 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 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 
 

Избор 

руководства и 

подела задужења 

 

  

Изабрани 

председник- Тијана 

Цмиљанић 

,благајник Бојан 

Милосављевић и 2 

члана Ученичког 

парламента (Бојана 

Радосављевић и 

Александра 

Миловановић) 
 

Дисциплина   

Ученици су 

упознати са 

Правилником о 

васпитно - 

дисциплинској 

одговорности 

ученика средње 
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школе 

 

октобар  

 
  

Ученици упознати 

са негативним 

утицајем болести 

зависности 

 

Дечија недеља   

Организација 

спортских и 

забавних 

активности. Учешће 

у квизу знања. 

 

новембар 

 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју 

  

На првом 

квалификационом 

периоду, од 

укупног броја 

ученика њих 12 је 

оствраило 

позитиван успех. 

Недовољних 

ученика је 7 ( 

Добривојевић 

Никола, Илић 

Милица, 

Милисављевић 

Александра, 

Миловановић 

Александра, 

Недељковић Ђорђе, 

Сава несторовић и 

Тијана Цмиљанић). 

Неоцењени 

ученици су: 

Богатић Маја због 

изостанака и 

Петровић Милица ( 

не учи француски 

језик већ немачки) 

Ученица ће на крају 

школске године 

полагати разредни 

испит из немачког 

језика. 

Укупан број 

изостанака на нивоу 

одељењаа је 721 

што је 34 

изостанака по 

ученику. 

Неоправданих 

изостанака је 5 што 

је 0,8 по ученику. 

Владање: 19 

 



Годишњиизвештајорадуза2017/18. Средња школа ''Мионица'' 

171 

 

 

ученика има 

примерно владање. 

Ученик 

Добривојевић 

Никола има укор 

одељенског 

старешине због 

напомена и Дикић 

Урош има изречену 

усмену опомену 

разредног 

старешине 

Дисциплина   

Изрицање васпитно 

- дисциплинских 

мера 

Укор одељенског 

старешине 2- 

Недељковић Ђорђе 

и Добривојевић 

Никола.Ученици су 

добили смањене 

оцене због 

уписаних напомена 

и неоправданих 

изостанака. 

 

децембар 

Како постићи 

боље резултате у 

школи? 

Мотивација у 

учењу. 

Разговори о 

будућности 

Шта нас 

инспирише... 

  

Разговор са 

ученицима о томе 

шта би хтели да 

постигну у животу, 

начини и технике за 

боље резултатте у 

учењу. Различите 

стратегије учења. 

 

ПРЕДАВАЊЕ 

ЦРВЕНОГ 

КРСТА 

  

Поводом Светског 

дана борбе против 

СИДЕ, Црвени крст 

Мионица одржао је 

предавање за 

ученике на ову 

тему, у потпуности 

прилагођено 

њиховом узрасту и 

интересовањима. 

јануар 

Анализа успеха и 

владања на крају 

првог 

полугодишта 

  

На крају првог 

полигодиштта, 

бројчано стање се 

променило , 

Ученица Маја 

Богатић се 
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исписала 13.1.2020. 

из здравствених 

разлога. 

Валадање и 

васпитно -

дисциплинске 

мере 

Примерно валадање 

има 16 ученика, 3 

ученика има укор 

одељенског већа, 

један ученик има 

укор одељенског 

већа ( Недељковић 

Ђорђе) . На овом 

одељенском већу 

изгласано је 

смањење оцене на 

добар 3. 

Успех ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Одличан успех има 

6 ученика, вр.добар 

4 ученика, добарр 

успех има 3 

ученика. 

Милица Петровић 

је неоцењена због 

немачкох језика( 

полаже разредни 

испит). 

Број ученика који 

има негативан 

успех је 6. Највећи 

број јединица има 

Ђорђе Недељковић 

са по четири 

јединице. 

Прослава Светог 

Саве 
  

Обележавање 

школске славе у 

просторијама 

основне школе. 

фебруар 

Професионална 

орјентација 
  

Обављени 

разговори са 

ученицима о 

афинитетима, 

жељама за даље 

школовање. 
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Март 
Како да 

одабрерим праву 

професију? 

  

Ученици 

присуствовали 

презентацији Војне 

акедемије. 

 

Април 

Онлајн настава   

Комуникација кроз 

учење на даљину, 

пружање помоћи и 

координација са 

ученицима. 

 

Мај 

Онлајн 

настава/завршета

к школске године 

  

Учење на даљину-

координација, 

комуникација уз 

помоћ разлићитих 

Веб алата. 

 

Јун 

Припремна 

настава за 

завршни 

матурски испит  

 

Завршни 

матурски испит 

  

Реализоавна 

припремна настава 

за матурски испит у 

периоду од 1 до 5 

јуна.  

 

Реализација 

завршног матруског 

испита у периоду 

од 8 до 11 јуна.  

 

 

16.2 Тимови 

 

16.2.1. ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ   2019/ 2020. ГОДИНЕ  

 

Школске 2017/2018. годинеРазвојнипланшколеусвојенјенапериодод 2017.до 2021. год. 

Развојнициљевиусмеренисунаподизањеквалитетанаставногпроцесакрозактивнеметоденаставе, 

различитеврстемотивације и набавкусавременихнаставнихсредстава, као и 

адаптацијупостојећихобјеката. ИзменеЗакона о 

основамасистемаобразовањаусловилесудопунеразвојнихциљева, такодајешколске 2017/2018. 

год. усвојенАнексРазвојномпланушколекојисеодносинасвеобластиквалитета. 

 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Развојнициљбр. 1: 

УсклађивањеШколскогпрограмасаизмена

ма у наставнимплановима и програмима 

Критеријумуспеха: 

Школскипрограмсадржисвеелементепро

писанеЗаконом 

Задаци Критеријумусп

ехазазадатак 

Активностизазадатке Реализ

ована 

актив

ност 

Оств

арен

задат

ак 
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Задатак 

бр.1:УскладитиШколски

програмсаЗаконом, као и 

изменама у 

наставнимплановима и 

програмима 

 

Школскипрогра

мсадржисвеелем

ентепрописанеЗа

коном и 

сачињенјенаосно

вунаставногплан

а и програма 

У току протекле школске 

године ажуриран 

јеШколскипрограмкојиса

држиелементе у 

складусаизменама у 

прописима и законима и 

додати су европски 

развојни план због 

учешћа у Еразмус 

пројекту и план за 

туристичко – 

хотелијерског техничара. 

У току првог 

полугодишта је 

ажурирала измене од 

прошле године. Школа је 

наставила са 

активностима везаним за 

Еразмус пројекте. Школи 

је одобрен још један 

Еразмус пројекат. 

Активн

остреа

лизова

на 

Задат

акост

варен 

Развојнициљ 2: 

УсклађивањеГодишњегпланарадашколес

аизменамапрописа 

Критеријумуспеха:  

Годишњипланрадашколесадржисвепотр

ебнеелементеназаконскојоснови 

Задаци 

 

 

Критеријумусп

ехазазадатак 

 

Активности за задатке  

 

Реализ

ованаа

ктивн

ост 

 

 

Оств

арен

задат

ак 

 

 

Задатакбр. 1: 

УскладитиГодишњиплан

радашколесаШколскимпр

ограмом и 

изменамапрописа 

Годишњипланра

дашколесадржис

вепотребнеелеме

нте и 

усклађенјесаШк

олскимпрограмо

м 

Ажуриран Годишњи план 

рада школе у складу са 

изменама прописа  

 

Активн

остреа

лизова

на 

Задат

акост

варен 

Задатакбр. 2: 

УградитиакционипланШ

колскогразвојногпланазат

екућушколскугодину у 

Годишњипланрадашколе 

 

 

Рразвојнипланш

колеобухватапер

иододчетиригод

ине 

 

Аакциониплан 

ШРП – а 

Урађен  Школски 

развојни план, који 

садржи акционе планове 

по годинама 

 

 

Урађен Годишњи план 

Активн

ост 

реализ

ована 

 

 

 

Задат

акост

варен 
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занаступајућушк

олску 2019/ 

2020.годинујесас

тавнидеоГодиш

његпланарадашк

оле 

 

рада школе у који се 

уноси акциони план ШРП 

– а 

 

Активн

остреа

лизова

на 

Задат

акост

варен 

Задатакбр. 3: 

Садржински и 

временскиускладитинаст

авнеплановерадакаоподл

огезаприменуинтегратив

ненаставе 

 

Плановираданас

тавникасусадрж

ински и 

временскиусклађ

ени 

 

 

 

 

Постојипланрада

одржавањауглед

них и 

огледнихчасова 

и тематскихдана 

 

Полугодишњииз

вештаји о 

радуСтручнихве

ћа 

 

 

 

 

 

 

Полугодишњииз

вештај о 

радуТимазастру

чноусавршавање 

Организовани састанци 

чланова стручних  већа 

пре израде планова на 

почетку школске године 

на којима је извршено 

усклађивање планова 

рада у оквиру стручних 

већа 

Сачињенпланодржавањау

гледних и огледнихчасова 

и тематскихдана 

(корелацијанаставнихпре

дмета) 

 

Извршена анализа и 

евалуација реализованих 

активности на нивоу 

стручних већа на крају 

првог полугодишта. 

 

Извршенаанализаи 

евалуацијареализованиха

ктивностинанивоуТимаза

стручноусавршавањенакр

ајупрвог. 

Активн

ости 

реализ

оване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледн

и и 

огледн

и 

часови 

се нису 

одржал

и. 

Зада

циос

тваре

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задат

ак 

није 

оства

рен.З

бог 

ванре

дне 

ситуа

ције 

која 

је 

прог

лаше

на за 

врем

е 

траја

ња 

друг

ог 

полу

годи

шта, 

наста
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ва је 

одрж

ана 

на 

даљи

ну, 

што 

је 

онем

огућ

ило 

реал

изац

ију 

задат

ка. 

Задатакбр. 4. 

Прилагодитипланрадаспе

цифичностимаодељења 

 

ИОП- 1 и ИОП - 

2 за све ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршкачине 

анекс школском 

програму 

Сачињени ИОП – 2 затри 

ученика 

Извршенаанализареализа

ције ИОП – а 

 

Активн

остире

ализов

ане 

Задат

акост

варен 

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојнициљбр. 1:  

Унапређењенаставе 

Критеријумуспеха: 

Наставнициунапредилисвојекомпетенције, 

користесавременанаставнасредства, 

примењујуразличитеобликерадасаученицима и  

типовенаставе 

 

Задаци Критеријум

успехазазада

так 

Активностизазадатке Реализована 

активност 

Остварензад

атак 

Задатак бр.1: 

Унапредитинаставн

ичкекомпетенције 

 

 

 

 

 

/ 1.Дигитални маркетинг 

2. Eразмус плус, пројекат 

размене 

3. Тим за професионални 

развој присуствовао 

семинару Београдске 

отворене школе 

4. Семинар о 

1. новембар 

2019 

2. септембар 

2019 

3. септембар 

2019 

4. децембар 

2019 

Задатакоства

рен. У 

другом 

полугодишту 

наставници 

су наставити 

са 

унапређењем 
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 самовредновању  5. март 2020. 

– наставници 

су савладали 

MOODLE 

платформу за 

учење на 

даљину. 

својих 

компетенција 

путем онлине 

обука. 

Задатакбр. 2: 

Побољшатиквалитет

наставекоришћењем

савременихнаставни

хсредстава, 

применомсавремени

хметода и 

обликарада и типова 

наставе 

(интегративна 

настава) 

 

Реализовано 

и 

анализирано

100% часова 

применом 

савремних 

наставних 

метода и 

облика рада 

 

Извршени избор и 

набавка савремених 

наставних средстава на 

почетку школске године 

Реализован план посета 

часова од стране 

директора и педагога 

Извршена анализа 

посећених часова 

Редефинисан план 

коришћења наставних 

средстава, опреме и 

ресурса локалне средине 

 

Активностире

ализоване у 

првом и у 

другом 

полугодишту. 

У другом 

полугодишту 

настава се 

реализовала у 

потпуности 

путем 

савремених 

облика рада, 

односно 

путем 

интернета и 

РТС 

„Планета“ 

Због 

ванредног 

стања које је 

проглашено 

због 

падемије 

вируса 

COVID 19, 

настава је у 

другом 

полугодишту 

у потпунодти 

реализована 

путем 

интернета, 

односно 

учењем на 

даљину.  

Задатакбр. 3: 

Пратитинапредовањ

еи развојученика/ 

Пратитинапредовањ

е и 

развојученикасакоји

масереализује ИОП 

 

Сви 

наставници 

користе 

обрасце за 

праћење 

напредовања 

ученика 

Сви 

наставници 

користе 

обрасце за 

праћење 

напредовања 

ученика са 

којима се 

реализује 

ИОП 

Извршенеприпремезаизр

адупортфолиазаученике I  

и  II  разреда 

 

Извршенеприпремезаизр

адупортфолиаученикасак

ојимасереализује ИОП 

(извештаји о 

напредовању и 

постигнућимаученикасак

ојимасереализују ИОП – 

1 и ИОП – 2 ) 

 

 

Активностире

ализоване 

 

Задатакоства

рен 

Развојнициљбр. 2:  

Подстицањеусвајањасистематичн

их и функционалнихзнања и 

Критеријумуспеха: 

80 % ученикауспешно у 

самосталнојреализацијиактивности - 
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вештинаученика 

 

 

практичнојприменистеченихтеоријскизнања 

Задаци 

 

Критерјумус

пехазазадата

к 

Активностизазадатке Реализованаа

ктивност 

Остварениза

датак 

Задатакбр. 1: 

Применитикорелаци

јунаставнихпредмет

а 

Вишеодполо

виненаставни

каактивнопр

имењујекоре

лацијучимеје

потврђено 

дасуученичка

знањасистем

атичнија,трај

нија и 

практичнопр

имењива 

Извршеноповезивањесад

ржајасроднихнаставнихп

редметаизрадомоператив

нихплановарада. 

 

 

 

Наставници 

активно, кроз 

часове,  

повезују 

садржаје из 

различитих 

предмета. 

 

 Задатакдел

имично 

остварен за 

период 

првог 

полугодиш

та. 

Неодржава

ње 

угледних 

часова је 

онемогућил

о увид у 

веродостојн

ост 

испуњења 

овог 

задатка. 

Због учења 

на даљину, 

детаљнији 

увид у 

колерацију 

наставних 

предмета је 

онемогућен

. 

Задатакбр. 2: 

Повећатиефикаснос

тпраћењанапредова

ња и 

развојаученикаувође

њемпортфолиа 

Формиранаба

заподатака о 

ученицимака

оприпремаза

израдупортф

олиа 

Предметнинаставнцикор

истеобрасцезапраћењена

предовања и 

развојаученикакаоприпре

музаизрадупортфолиа 

 

Активностире

ализоване у 

првоми 

другом 

полугодишту. 

 Задатакост

варен. 

 

Задатакбр. 3: 

Стваратиподстицајн

уатмосферузарад у 

циљуподизањамоти

вацијеученика 

Свеодељењс

кестарешине 

и 60% 

предметнихн

аставникааде

кватнимприм

еримаизреал

Сачињениплановирада 

ОС и плановирада ОЗ 

 

Континуираноодржаване

радиониценачасовимаоде

љењскогстарешине и 

начасовимаодељењскезај

Активностире

ализоване у 

оквиручасова

ос и оз и кроз 

предавања и 

радионице. 

Кроз 

Задатакоства

рен. 
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ногживотапо

дстичуучени

кенаподизањ

енивоаемпат

ије и 

аспирације 

 

еднице (развојсоцијалних 

и 

комуникацијскихвештина

, 

професионалнаоријентац

ија ) 

 

платформу за 

учење на 

даљину 

MOODLE 

формирана је 

анкета о  

мотивацији и 

бодрењу 

ученика од 

стране 

наставника. 

 

 

 

1. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојнициљбр. 1: 

Континуиранопобољшањеуспеш

ностиученика 

Критеријумуспеха: 

Учениципостижубољерезултатеназавршномиспит

у у односунапретходнугодину 

Задаци Критеријум

успехазазад

атак 

Активностизазад

атке 

Реализованаактивн

ост 

Остваре

низадата

к 

Задатакбр. 1: 

Унапредитинаставн

ичкекомпетенције у 

приоритетнимоблас

тимастручногусавр

шавања 

80% 

наставникап

охађалосеми

нар 

 

Добијенисер

тификати о 

похађањусе

минара 

Организовани 

стручни семинари 

у оквиру установе. 

Наставници су 

похађали и 

семинаре у оквиру 

сручних већа и 

ван установе. Сви 

наставници су 

савладали 

MOODLE 

платформу за 

учење на даљину. 

 

Активностреализова

на 

Задатако

стварен. 

Задатакбр. 2: 

Организовати и 

прилагодитиобразо

вно-васпитнирад у 

школирадипобољш

ањауспехаученика 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Анализирати 

резултате на 

завршном испиту 

Израдити план 

унапређења 

образовно-

васпитног рада на 

основу анализе 

резултата на 

У школи постоје 3 

ученика са којима се 

ради по ИОП-у 2 и 

једна ученица са 

којом се ради по 

ИОП-у 1.   

Ученици из 

осетљивих група 

активно су 

укључени у 

Задатако

стварен 
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Ученициизо

сетљивихгру

паукључени

су  у 

бројнеактив

ностишколе 

 

У 

школисереал

изују ИОП – 

1 и ИОП – 2 

заученикекој

имајепотреб

надодатнаоб

разовна 

завршном испиту 

 

Континуиранопод

стицаниученицииз

осетљивихгрупана

учење и 

саморазвој 

 

Реализацијом 

ИОП – 1 и ИОП – 

2 

обезбеђенадодатна

образовнаподршка

ученицима 

активности школе. 

 

Анализирани су 

резултати на 

завршном испиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Задатако

стварен 

Задатакбр. 3: 

Унапредитиобимуч

еничкихзнања и 

њиховепрактичнеп

римењивости 

 

 

/ Сачињенинаставн

иплановизаснован

инапрактичнојпри

менизнања у 

корелацијивишена

ставнихпредмета 

Сачињенпланучеш

ћаучениканатакми

чењима 

План такмичења 

односи се на друго 

полугодиште. У 

оквиру установе 

органозован је 

Светосавски 

наградни конкурс. 

Фудбалска екипа 

наше школе је на 

међуопштинском 

такмичењу средњих 

школа колубарског 

округа заузела прво 

место.  

Активно

сти 

предвиђе

не за 

друго 

полугоди

ште за 

друго 

полугоди

ште нису 

реализов

ане због 

проглаше

ња 

ванредне 

ситуациј

е. 

Развојнициљ 2: 

Повећањебројауписанихученика 

у школу ( 

смањењеосипањабројаученика ) 

Критеријумуспеха:Већибројуписанихученика у 

школу ( 

бројученикакојисунапустилишколујемањи у 

односунапретходнугодину ) 

Задатакбр. 1: 

Активнопромовиса

тирезултатерадашк

олерадиповећањабр

ојаученика и 

 

Ученици и 

наставнициу

чествују  у 

Унапређенсистемп

ромовисањасвихре

зултатаученика 

учешћемнаставни

ка и ученика у 

 

Активностисереализ

ују  у континуитету. 

Школаредовноажур

ирасвојсајт, 

 

 

 

 

Задатакс
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јачањаосећајаприпа

дностишколи 

акцијама у 

сарадњисало

калномсамоу

правом 

Обогаћивани 

и ажурирани  

web сајт и  

facebookстра

ницашколе 

промоцијирада и 

резултатананивоу

школе 

 

 

 

 

Обезбеђенасаврем

енамаркетиншкап

одршка 

фејсбукпрофил и 

инстанграм профил. 

Покренутаакцијазау

ченикесмеракувар/к

онобар“Изкухињеср

едњешколе“  и 

нанедељномнивоусе

промовишурезултат

ињиховепрактичнен

аставе. 

Покренутаактивност

заученикесмератури

стичкитехничар „ 

Занимљивостиизтур

истичкогсвета“ 

путемкојеученицииз

носезанимљивостии

зсвојеструке. 

Одржаншестипоред

уСветосавскинаград

никонкурс у 

областиликовног и 

литерарногстварала

штва. 

Тимзапромоцијушко

леодржаће у другом 

полугодишту 

промоцијуученицим

аосновнихшколазавр

шнегодина у 

Мионици, Горњој и 

ДоњојТоплици, 

Рајковићу, Брежђу, 

Лајковцу, Дивцима, 

Љигу и 

Попучкама.Насвимс

куповимаистакнутис

ууспесинашихучени

ка и 

јавносупохваљени. 

Насвимскуповимаис

такнутисууспесинаш

ихученика и 

јавносупохваљени. 

У оквиру Еразмус 

пројекта, школа 

еконтину

ираноост

варује 

 

 

 

 

 

Задатако

стварен. 

Због 

проглаше

ња 

ванредно

г стања 

промоциј

а школе 

је 

активниј

е 

реализов

ана 

путем 

страница 

школе на 

интерент

у. 
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објавњује видео 

материјал о својим 

конобарима и 

куварима и 

туристичким 

техничарима 

У циљу промоције 

школе, директор 

школе и поједини 

запослени, 

гостовали у разним 

телевизијским 

емисијама (Прело у 

нашем сокаку)  

У локалним 

новинама „Билтену“ 

сваког месеца се 

објављују 

најзначајније 

информације из 

школе. 

2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојнициљ 1:  

Подстицањеличног, 

професионалног и 

социјалногразвојаученика 

Критеријумуспеха: 

Свиученициукључени у 

активностишколекојеподстичулични, 

професионални и социјалниразвојученика 

Задаци Критеријумус

пехазазадатак 

Активностизаз

адатке 

Реализованаактив

ност 

Остварени

задатак 

Задатакбр. 1: 

Побољшатифиз

ичко, 

здравствено и 

социјалностање

ученика 

 

90% 

ученикадобил

оинформације

одкомпетентн

ихстручњака о 

квалитетуживо

та 

 

Благовремена и 

адекватнареакц

ијашколе у 

сарадњисадруг

иминституција

маназдравствен

е и 

социјалнепотре

беученика. 

Организовање 

трибина и 

радионица. 

Организована 

трибина о 

репродуктивном 

здрављу.  

Задатакоств

арен 

 

Задатакбр. 2: 

Унапредитибезб

едностученика 

 

Свиученицидо

билизначајнеи

нформације  о 

безбедномжив

љењу 

Реализованепре

вентивнеактивн

остикрозчасове

одељењскогста

решинепутемра

Реализоване 

активности: 

 

Организованопреда

вање „ 

Задатакоств

арен 
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Иницираноакт

ивноделовање

ученика у 

изложеностира

зличитимобли

циманасиља и 

злостављања 

обраћањемзап

омоћ у 

решавањуситу

ацијанасиља 

звијањаненасил

некомуникациј

емеђуученицим

а 

( 

ученичкипарла

мент, 

часовиредовне

наставе , 

ваннаставнеакт

ивности).  

 

Извршеноанкет

ирањесвихучен

икасациљемдоб

ијањаинформац

ије о 

обликунасиљак

омесуизложени 

у 

школиПрипрем

ити и 

одржатирадион

иценачасовима

одељењскезајед

нице 

Организованап

редавањанатем

упревенцијеи 

интервенције у 

случајевиманас

иља ( 

Тимзазштитууч

еникаоднасиља

, злостављања и 

занемаривања ) 

 

Болестизависности 

и ХИВ“ и „Трговина 

људима“одстране 

ЦК. 

Ученициучествовал

и у 

свимпројектимакоји

мајециљпромоцијаз

дравихстиловаживо

та. 

Ученициучествовал

иСајму туризма, 

посетили су локалну 

библиотеку... 

Одржана је 

трибинао 

безбедности у 

саобраћају и 

радионица о 

безбедности на 

интернету.Слободна 

зона Јуниор 

одржала радионицу 

о медијској 

писмености. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активностреализова

наодстранеТимазазп

ззн 

 

(ИзвештајТима) 

Задатакбр. 3: 

Организоватидо

датну и 

допунскунастав

е у 

функцијиреални

Израђени и 

реализованипл

ановидопунске 

и 

додатненастав

езапрвополуго

Организовандо

пунски и 

додатниобразов

но – 

васпитнирадзау

ченике 

Активностреализова

на у складу са 

потребама ученика 

и просторним 

могућностима 

реализације 

Због рада у 

о.ш. Милан 

Ракић, 

задатак је 

делимично 

остварен. 
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хпотребаученик

а 

 

диште 

 

Укључениучен

ици у 

похађањеових

видоваобразов

но – 

васпитнограда

премапотреба

маученика 

допунске и додатне 

наставе 

 

 

 

 

Остварење 

задатка 

отежано је 

због рада у 

другој 

смени у 

О.ш.Милан 

Ракић. 

Проблем 

постоји у 

броју 

слободних 

учионица 

које су нам 

дате на 

располагањ

е и превоза 

ученика 

путника., 

као и због 

реализације 

наставе на 

даљину у 

другом 

полугодишт

у. 

Задатакбр. 4: 

Унапредитипод

ршкуученицима 

у 

професионално

мживотукрозпр

оцескаријерногв

ођења и 

саветовања 

Ученици 3. и 

4. 

разредаукључе

ни у 

активностиТи

мазакаријерно

вођење и 

саветовање 

 

Укљученизаин

тересованиуче

ници у 

активности у 

оквируЦентраз

а образовање и 

развој у 

Мионици 

 

 

 

Реализованакц

ионипланТимаз

акаријерновође

ње и 

саветовањезапе

риодпрвогполу

годишта 

 

 

Информисаниу

ченици о 

могућностимад

одатногнеформ

алногобразова

ња у 

организацијиЦе

нтраза 

образовање и 

развој у 

Мионици/ 

Активностреализова

на 

 

 

 

 

Представници Тима 

за каријерно вођење 

похађали су 

семинар у циљу 

праћења савремених 

токова у образовању 

и развоју каријере. 

Задатакдел

имично 

остварен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњиизвештајорадуза2017/18. Средња школа ''Мионица'' 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

укљученизаинт

ересованиучен

ици 

 

 

 

Интензивирати

сарадњусависо

кимшколама и 

факултетима и 

НСЗ, као  и  

представницим

арелевантнихза

нимања у 

облаституризма 

и 

угоститељства 

 

 

 

 

Развојнициљ 2: 

Обезбеђивањеусловазаизвођењ

епрактичне и 

блокнаставезаобразовнепрофи

ле 

 

Критеријумуспеха:  

Ученицидобилипрактичнуобукузарад и 

самозапошљавање 

Задатак 

 

Критеријумус

пехазазадатак 

Активностизаз

адатке 

Реализованаактив

ност 

Остваренза

датак 

Задатакбр. 1: 

Основатитурист

ичку 

агенцијупришко

ли 

/ Изводитипракт

ичну и 

блокнаставу у 

ТА у  

оквирушколеза

образовнипроф

илтуристичкит

ехничар 

Туристичка 

агенција није 

отворена. 

Остваренос

тзадаткапла

нираназана

реднегодин

е 

Задатакбр. 2: 

Повезатишколу

саЦентромза 

образовање и 

развој 

40% 

ученикакорист

имогућностбес

платногучешћ

а у 

стицањудодат

ногнеформалн

огобразовања 

Обезбеђенобес

платноучешћеу

ченика у 

ваннаставнима

ктивностимапр

иЦентруза 

образовање и 

развојМионица 

Активностреализова

на. 

Настављасеу 

наредном периоду. 

 

Задатакоств

арен 

Настављасе

у 

наредномпе

риоду 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Развојнициљ 1:  

Унапређењеефективности и 

ефикасностирадашколе 

Критеријумуспех: 

Систематичнимпланирањем и 

програмирањемрадаунапређен

аорганизацијарадашколе у 

свимсегментима 

Задатак Критеријумуспехазазада

так 

Активностизаза

датке 

Реали

зован

аакти

вност 

Ост

варе

нзад

атак 

Задатакбр. 1: 

Побољшатиунутрашњуор

ганизацијурадашколепрец

изирањемраднихзадатаказ

асвезапослене 

 

Свизапослениупознатиса

Правилником о 

систематизацијираднихме

ста 

 

СвизапосленидобилиРеше

ња о 

радномангажовањузанаст

упајућушколскугодину 

 

Решењима о 

радномангажовањузаступ

љенаравномернарасподел

азадужењазапослених 

 

Запослениупозна

тисаПравилнико

м о организацији 

и 

систематизацији

послова и 

раднихзадатака 

 

УрађенаРешења 

о 

радномангажова

њу 

 

Равномерноизвр

шенарасподелар

аднихзадатаказа

посленима 

 

Актив

ностир

еализо

ване 

Зада

тако

ства

рен 

Задатакбр. 2: 

Сачинитипланобезбеђива

ња и 

коришћењафинансијскихс

редстава 

 

 

Израђен и 

усвојенфинансијскипланк

оришћењасредставананив

оушколезанареднубуџетск

угодину 

 

Израђен и 

усвојенфинансијскиизвеш

тајкоришћењасредставана

нивоушколезапретходнуб

уџетскугодине 

Сачињенфинанс

ијскиплан и 

финансијскиизве

штајнанивоушко

лезабуџетскегод

ине 

Актив

ностир

еализо

ване 

Зада

тако

ства

рен 

за 

прво 

полу

годи

ште. 

Задатакбр. 3: 

Формиратистручнатела и 

тимове у 

складусакомпетенцијамаз

апослених 

Плановирадастручнихтела 

и 

стручнихтимовашколесус

аставнидеоГодишњегплан

арадашколе 

Сачињениплано

вирадастручнихт

ела 

 

Сачињениплано

Актив

ностир

еализо

ване 

Зада

тако

ства

рен 
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 вирадастручнихт

имовашколе 

Развојнициљ2: 

Унапређењепраћења и 

вредновањаквалитетарадашколе 

Критеријумуспеха:  

Директорпримењујепоступкев

редновања у 

циљупобољшањаквалитетанас

таве. 

Педагогпримењујепоступкепра

ћењанаставника у раду у 

циљуквалитетнијенаставе 

Задатак Критеријумуспехазазада

так 

Активностизаза

датке 

Реали

зован

аакти

вност 

Ост

варе

нзад

атак 

Задатакбр. 1: 

Применитипедагошко – 

иинструктвининадзордире

ктора 

Планпосетачасовимадире

кторашколе 

Сачињенпланпос

етачасова 

Примењенпедаг

ошко – 

инструктивнира

дсанаставницим

а, 

посебноприправ

ницима 

Актив

ностре

ализов

ана. 

Дирек

тор и 

педаго

г су 

посети

ли 

часове 

према 

плану. 

 

Зада

тако

ства

рен 

за 

прво 

полу

годи

ште. 

За 

друг

о 

полу

годи

ште, 

надз

ор је 

врше

н 

путе

м 

инте

рнет

а 

увид

ом у 

акти

внос

ти и 

мате

рија

ле на 
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плат

фор

ми 

за 

учењ

е на 

даљи

ну.  

Задатакбр. 

2:Применитипедагошко – 

инструктивнирадпедагога 

 

 

Планпосетачасовимапедаг

ога 

Плансарадњесанаставниц

имаприправницима 

Сачињенпланпос

етачасовапедаго

га 

Примењенсавето

давни и 

педагошко – 

инструктивнира

дсанаставницим

а, 

посебносаприпр

авницима 

Актив

ностре

ализов

ана 

 

Зада

тако

ства

рен 

за 

прво 

полу

годи

ште. 

За 

друг

о 

полу

годи

ште 

савет

одав

ни 

рад 

са 

педа

гого

м 

оств

арен 

је 

путе

м 

инте

рнет

а. 

Задатак бр. 3: 

Обезбедитиекстерносавет

овање 

 

Планунапређењарадашкол

е 

Извршено у 

потпуностипериодичнопр

аћењереализацијеплана 

Сачињенплануна

пређењарадашко

ленасвимнивоим

а у 

сарадњисаекстер

нимсаветником 

Реализованеплан

Актив

ностпр

едвиђе

на за 

друго 

полуго

диште 

Зада

так 

је 

дели

мичн

о 

оств
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иранеактивности арен. 
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РЕСУРСИ 

 

Развојнициљ 1:  

Побољшањематеријално – 

техничкихусловарадашколе 

Критеријумуспеха:  

Ученицисеобразују у 

школикојајенаменскиопремљена и 

поседујересторанзапрактичнуобукуученика 

Задатак Критеријумуспехаз

азадатак 

Активностизазад

атке 

Реализованаактивност Ост

варе

нзад

атак 

Задатакбр. 

1: 

Реконструи

сати  и 

опремитиш

колски 

ресторан 

 

Припремљенадокум

ентацијазанаведенеа

ктивности 

Нисуобезбеђенафин

ансијскасредства 

/ 

Прибавитидокуме

нтацију и 

материјалнасредс

тава 

неопходназарекон

струкцијурестора

на и 

изборизвођачарад

ова 

Аплициратисапро

јектомзадобијање

опремекоддонато

ра 

Школаније 

аплицираласапројектомза

уређењересторана. 

Ресторан званично није 

додељен школи на 

коришћење. 

 

Зада

так 

није 

реал

изов

ан 

због 

нере

шен

их 

имов

инск

о-

прав

них 

одно

са и 

не 

расп

олаг

ања 

шко

ле 

капа

ците

тима 

поте

нциј

ално

г 

рест

оран

а 

Задатакбр. 

2: 

Реконструи

/ Обезбедитидокум

ентацију и 

финансијскасредс

Школа је у процесу 

реконструкције. 

Завршетак радова 

Зада

так 

је 
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сатицелоку

пнишколски

простор 

 

тванеопходназаре

конструкцију и 

одабратиизвођача

радова 

предвиђен је до почетка 

априла 2020.године. У 

склопу реконструкције 

школе планирана је и 

изградња базена. 

 

оств

арен

. 

Шко

ла је 

у 

потп

унос

ти 

реко

нстр

уиса

на.  

 

Задатакбр. 

3:  

Опремитиш

колунамешт

ајем и 

осталомопр

емом  

(рачунари, 

књигезабиб

лиотеку) 

/ Аплициратисапро

јектомкоддонатор

азадобијањерачун

ара и 

повећањебиблиот

ечкогфонда 

У складу са реализацијом 

пројекта за 

реконструкцију школе, 

направљене су и 

спецификације за 

намештај и опрему за  

учионице. Школа је 

набавила паметну таблу.   

Реал

изац

ија 

овог 

зада

тка 

је 

стоп

иран

а 

због 

прог

лаше

ња 

ванр

едне 

ситу

ациј

е. 

Пре

двиђ

ено 

је да 

се 

зада

так 

оств

ари 

пре 

поче

тка 

шко
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лске 

2020

/202

1. 

 

Задатакбр. 

4: 

Отворититу

ристичкуаге

нцију 

/ Користитипостоје

ћересурсешколе  

(правно – 

техничкиуслови и 

опрема) 

Аплициратисапро

јектомкоддонатор

азадодатноопрема

њеагенције 

Реализацијаактивностипл

анираназадругополугоди

ште. 

 

Зада

так 

није 

оств

арен

. 

 

Развојнициљ2: 

Унапређењекомпетенцијаљудск

ихресурса 

Критеријумуспеха: 90% 

запосленихсупохађалистручнесеминаре 

Задатак Критеријумуспехаз

азадатак 

Активностизазад

атке 

Реализованаактивност Ост

варе

нзад

атак 

Задатакбр. 

1: 

Унапредити

компетенци

језапослени

х у настави 

 

100% 

наставникаузелоуче

шћенасеминаруодр

жаном у првом 

полугодишту. 

Добијенисертифика

ти 

Омогућеноучешће

насеминариманас

тавногособља 

Активностреализована 

 

Зада

тако

ства

рен 

 

Задатакбр. 

2: 

Унапредити

компетенци

јененаставн

огособља 

 

Директоршколе и 

стручнисараднициу

чествовалинастручн

омсеминаруДобијен

исертификати. 

Омогућеноучешће

насеминариманен

аставногособљана

семинарима. 

Активностреализована. 

Директор и 

библиотекаручествовали

набројнимсеминаримаузп

омоћкојихсуунапредилис

војекомпетенције. 

 

Зада

тако

ства

рен 
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16.2.2.ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ   

 

I  Опште информације о стручној школи  

Назив стручне 

школе: 

 

 

Средња школа 

“Мионица“ 

Национални регистарски 

број: 

 

 

Адреса 

стручне 

школе: 

 

Улица: Кнеза 

Грбовића бб 

Мионица 

 

 

Контакт 

подаци 

стручне 

школе: 

 

 

Телефо

н: 

014/342

1-120 

 

 

Факс: 

014/342

1-120 

 

 

Мејл: 

srednjaskolamionica@gmail.

com 

 

 

Веб-сајт: 

www.srednjaskolamionica.e

du.rs 

 

 

Име и презиме 

директора: 

 

Катарина Чарапић, професор српског језика и књижевности  

Име и презиме 

руководиоца 

тима за 

самовреднова

ње:  

 

Катарина Бељић 

 

Професор економске групе предмета 

 

 

Датум извештаја 

о 

самовредновању: 

 

31.1.2020. 

Период трајања 

циклуса 

самовредновања:  

Од: 

1.9.2019.год. 

 

До: 

31.8.2020. 

Области 

квалитета  

 

 

1. 

Програмирање, 

планирање и 

извештавање  

2. 

Настава 

и учење 

3. 

Образовна 

постигнућа 

ученика 

4. 

Подршка 

ученицима 

5. 

Етос 

6. 

Организација 

рада школе, 

управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима  

 √     
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II  Остали подаци о извештају о самовредновању   

Екстерне посете 

 

Датуми Области квалитета евалуиране током посете  

Спољашње 

вредновање  

 

22.фебруар 

2018.године 

Школски програм  и Годишњи план рада, Настава 

и учење, Образовна постигнућа ученика,Подршка 

ученицима, Етос,Организација рада школе и 

руковођење, Ресурси 

Просветна 

инспекција 

 

5.март 

2019.године 

OKTOBAR,  

Организација рада школе и руковођење, Програм 

рада школе и Годишњи план рада 

Остале екстерне 

посете 

 

/ / 

 

Интерно праћење 

 

1. перио

д 

од септембра 

до новембра 

2. период 

од новембра  до 

фебруара 

3. перио

д  

од марта до 

маја 

4. период 

од јуна до августа 

Датум измене 

извештаја о 

самовредновању: 

 

 

14.10.2019. 

 

31.1.2020. 

 

19.5.2020. 

 

20.8.2020. 

 

Одлука о 

евалуацији

: 

1. 

Школск

и 

програм 

и 

годишњ

и план 

рада 

2. 

Настав

а и 

учење 

3. 

Образовна 

постигнућ

а ученика 

4. 

Подршка 

ученицим

а 

5. 

Ето

с 

6. 

Организациј

а рада школе 

и 

руковођење 

7. 

Ресурс

и 

  ⱱ      

  

 

 

 

 

 

Потписи одговорног особља:  

 

Директор: 

 

_______________________ 

Катарина Чарапић 

 

Руководилац тима за 

самовредновање: 

 

___________________________ 

Катарина Бељић 
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III  Чланови тимова за текући циклус самовредновања  

 

Тим Име и презиме Позиција 

 

Тим за 

самовредновање  

 

. 

  

1. Катарина Чарапић директор 

2. Катарина Бељић професор економске групе 

предмета, координатор 

3. Ивана Костић  педагог 

4. Ивана Стефановић професор енглеског језика 

5. Немања Јаковљевић  професор економске групе 

предмета 

6. Бојана Дикић родитељ 

7. Тијана Лекић ученик - представник 

ученичког парламента 

8. Јасмина Павловић представник локалне 

самоуправе 

Тим за развојно 

планирање 

 

  

 

 

 

 

 

Катарина Чарапић Директор 

Ивана Миловановић Професор, координатор 

Ивана Костић Педагог 

Марија Милиновић професор 

Дејан Ђурић професор 

Драгана  Илић родитељ 

Јасмина Павловић представник локалне 

самоуправе 

Тијана Лекић  Ученик- представник Ђачког 

парламента 
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Одлука о евалуацији  

Према извештајима Тима за самовредновање област НАСТАВА И УЧЕЊЕ вреднована је 

2012/13.  И према  извештају  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“ школске 2014/15.  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  

- 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 је реализован у периоду од 09.02.2015. године до 15.03.2015. године.Након реализоване 

обуке која представља акцију за побољшање рада школе и дефинисане области квалитета Настава 

и учење, Тим за самовредновање приступио је евалуацији. У периоду 27.04.2015.  до 

12.05.2015. године, организовано је 10 угледних 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 је и недвосмислена подршка директора школе.  

Документација о стручном усавршавању наставника  потврђује да је већи број наставника 

похађао семинаре и обуке ради унапређивања квалитета наставе. 

Извештаји о педагошко-инструктивном надзору и увиду директора и педагога 

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

форма) 

Извештај о раду школе 

Развојни план 

Годишњи план рада школе 
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IV  Резиме закључака и одлука о евалуацији 

 

У оквиру Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада Средње школе „Мионица“ 

од 22. Фебруара 2018.године област квалитета Настава и учење тим евалуатора  донео је  

следеће закључке: 

У области Настава и учење у целини преовлађује добар квалитет рада, али је потребно 

унапређивање у појединим сегментима рада. Закључује се да се примењују одговарајућа 

дидактичко-методичка решења, наставници истичу кључне појмове, дају јасна упутства, 

проверавају током часа да ли су ученици разумели задато и градирају захтеве ученика. 

Указују да се најчешће користи монолошко излагање наставника. Истичу потребу ближег 

повезивања циљева часа са исходима учења осим у случају практичне наставе.Истичу 

потребу организовања тематског дана и повећање броја угледних и огледних часова.У 

извештају је забележено да се прилагођавање рада на часу образовно-васпитним 

потребама ученика не остварује на довољно добром нивоу. 

Забележено је, да је на  већини посматраних часова остварена ефикасна структура и 

ефективно коришћење расположивог времена. Заључују да се постојећа наставна средства  

користе у функцији учења.Дисциплина на часу се оцењује као добар предуслов за 

формирање подстицајне средине за учење. 

У извештају је истакнуто 6 часова на којима су остварени примери добре праксе. 

Истиче се потреба потпуне примене Правилника о оцењивању у средњем образовању и 

васпитању. 

Такође, указују на потребу систематичнијег вођења педагошке документације. 

 

 

Педагошко-инструктивни увид/рад директора, помоћника директора и педагога 

 

У току првог полугодишта извршено је 12 посета часовима стручних и општеобразовних 

предмета. Анализа је извршена увидом и сумирањем резултата  у  протокола за 

посматрање часа након обављеног педагошко инструктивног увида/рада од стране 

директора и  педагога. 

Од 12 посећених часова, 10 часова се односило на колеге које предају дуже од 3 године,а 2 

часа су посећана код колега које су приправници. 

                Преко 80% наставника се припрема за час користећи стручну литературу и 

уџбеник.Наставници  поседује  комплетне припреме у писаном или електронском облику. 

                 Од  12  наставника чији су часови посећени преко 90 % наставника даје упутства 

и објашњења која су јасна ученицима. Већина наставника преко 60% 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. 

                 7   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. 

               Укупно  75% наставника подучавају ученике како да ново градиво повежу са 

предходно наученим.Велика  већина наставника преко 90% подучава ученике да у 

процесу учења повезују наставне садржаје са садржајима из свакодневног живота, да 
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повезују садржаје из различитих области и постављају циљеве у учењу у складу са 

узрастом и способностима.Мањи број наставника, до 50% је показао ученицима како да 

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

напредак. 

                  У уводном делу часа преко 80% наставника је понављало или актуелизовало 

раније учено градиво и на тај начин повезивало нове наставне садржаје са предходно 

стеченеим знањима. 

                 Преко 60%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. 

                    Од 12  посећених часова на преко 50%  ученици пажљиво прате и показују 

заинтересованост за рад на часу, истрајни су у раду и показују да су разумели предмет 

учења. Већина ученика преко 60% користе повратну информацију да реше задатак и умеју 

да изложе како су дошли до решења.Мањи број ученика, до 50% користи доступне изворе 

знања и процењује тачност одговора кроз решења. 

                    Преко 80% 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. Изабрани облици 

рада највише одговарају планираним задацима. 

                    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. 

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. Наставна средства коришћена на 

часу: табла, фломастери, наставни листићи, рачунар-пројектор, текст, илустрације . 

Учење на часу одвија се у највећој мери путем предавања, где су ученици аудитивно или 

визуелно активни, док наставник објашњава. Мање је присутна креативна активност и 

стицање знања самосталним радом. Али са друге стране веома мали број ученика је 

сензорно и мисаоно пасиван односно не заинтересован за рад. У току часа ученици су 

углавном извршавали задате активности и одговарали на питања, у мањој мери 

полемисали међусобно и са наставником и тражили допунска објашњења. На крају часа 

преко 90% наставника је извршило рекапитулацију најчешће сажетим понављањем 

садржаја, а мање обичним репродуковањем и пропитивањем ученика. Преко 80% 

наставника је задало домаћи задатак и дало неопходне инструкције за самосталну израду. 

На посматраним часовима у великој мери је било присутно уважавање свих дидактичких 

принципа, а нарочито принципа поступности и систематичности, прилагођености наставе 

узрасту ученика, очигледности и повезаности наставе са животом. Преко 80% наставника 

ефикасно управља временом на часу 

 ( уводни део :5-7 мин, главни део: 30-35мин, завршни:око 5 мин). 

На посматраним часовима преко 80% наставника показује поштовање и емпатију према 

свим ученицима, прихвата личност ученика.Наставници контролишу ток часа и није било 
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присутно  међусобно неуважавање ученика. На преко  60% 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  јасан, угодан и одмерен.  Подстицање на мисаону активност 

ученика је углавном повремено кроз дијалог вођен од стране наставника. 
 

У другом полугодишту школске 2019/20. Године због епидемије корона вирусом уведено 

је ванредно стање од 16.марта. Школа је наставила са радом према инструкцијама 

МПНТР. Комуникација се у првој недељи одвијала путем мејл адреса и вибер група, 

путем које су се размењивали наставни материјали. Од друге недеље настава се усмерава 

на мудл платформу (moodle). Ученици добијају своја корисничка имена и лозинке и на 

једном месту прате садржаје свих предмета.У оквиру СШ „Мионица“ наставу на даљину 

пратило је 132 ученика. Ученици који нису имали техничке могућности ,а  укупно их је 

било 27 ученика, имали су организовано преузимање штампаних материјала на недељном 

нивоу. Ученици су у оквиру он лајн наставе користили рачунаре, лап топове, таблете и 

паметне телефоне.  

Током месеца априла, спроведена је анкета чији је циљ био утврђивање задовољства 

ученика овим начином рада, проналажење пропуста са циљем њиховог минимизирања  и 

унапређивање квалитета наставе на даљину.  
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ИЗГЛЕД АНКЕТНОГ ЛИСТА: 

 

 

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 

 

Поштовани ученици, 

Пред вама је упитник који има за циљ да испита ваш став о учењу на даљину, сналажење 

са школском Moodle платформом, и обимом градива који треба да савладате на дневном 

нивоу. 

Ваше мишљење нам је важно и молимо вас да искрено одговорите на постављена питања.  

Заокружите једну тврдњу са којом се највише слажете и потрудите се да одговорите на сва 

постављена питања. 

Упитник је анониман. 

Хвала. 

 

 
1. Учење на даљину тј. он лајн настава у односу на наставу у школи: 

А)Учење на даљину ми више одговара 

Б) Настава у школи и рад на часу ми више одговара 

2. Школска Moodle платформа ми је доста олакшала сналажење у он лајн 

настави: 

А) ДА 

Б) НЕ 

3. Више ми одговарају други начини комуникације и учења у он лајн настави: 

А) ДА 

Б) НЕ 

4. Ако је ваш одговор ДА, допишите који су то начини: 

___________________________________________________________________ 

5. Добро се сналазим на школској Moodle платформи: 

А) ДА 

Б) НЕ 

6. Потребна ми је додатна помоћ у сналажењу на школској Moodle платформи: 

А) ДА 

Б) НЕ 

 

7. Мислим да су ученици преоптерећени обимом градива кад је у питању он лајн 

настава: 

А) ДА 

Б) НЕ 

8. Потребно је да се ученици више растерете градива у садашњим условима: 

А) ДА 

Б) НЕ 

9. Слободан/а сам да се обратим наставнику када имам потешкоћа у тумачењу 

задатака на онлине платформи: 
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А) ДА 

Б) НЕ 

10. Ако је ваш одговор на претходно питање НЕ, молимо вас да нам наведете неки 

разлог зашто је то тако: 

_______________________________________________________________________ 

11. Наставници нас у овој ситуацији бодре и мотивишу: 

А) ДА 

Б) НЕ 

12.  Редовно добијам од наставника повратну информацију о својим 

активностима домаћим задацима, оценама..: 

А) ДА  

Б) НЕ 

 

 

Хвала на искрености и сарадњи! 

 

Одговори ученика указују да је мудл платформа одличан начин комуникације, да је лака и 

прегледна за сналажење. Одређени број ученика указује да је потребно смањити обим 

градива у оваквим условима. Ученици се слажу да их наставници бодре и да добијају 

повратне информације од наставника.  
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V Kључне снаге и слабости 

 

 

 

Кључне снаге  

• Професионална стручност наставника 

• Оријентисаност на унапређивање 

квалитета наставе 

• Наставници спремни за промене 

• опремљеност наставним средствима 

• Сарадња школе са локалном заједницом 

и стручним институцијама 

• Услови за остваривање образовно-

васпитног процеса 

• Заокружен процес практичне наставе  

•  3 оцена након спољашњег вредновања 

рада школе 

 

 

Кључне слабости 
 

• Мали број наставника прати 

напредовање ученика и подучава 

ученике како да процењују свој 

напредак 

• Наставници не упућују ученике на 

коришћење доступних извора знања 

• Нестручна заступљеност наставника 

природних наука математике и физике 

• Недовољно коришћење постојеће 

опреме  

 

  



Годишњиизвештајорадуза2017/18. Средња школа ''Мионица'' 

203 

 

 

16.2.3. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Координатор: Ивана Костић 
 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

РЕАЛИЗОВАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

септембар 

Конституисање 
Тима за праћење 

иразвој 
школскогпрограма 

реализовано 
Директор 

Чланови тима 
Формиран Тим 

септембар 

Усвајање Анекса 

школског програма за 

школску 2019/ 2020. 

годину 

реализовано Чланови тима 

Усвојен Анекс 
школског 

програма за 
школску 2019/ 
2020. годину 

септембар 
Подела задужења 
члановима тима 

реализовано 
Директор 

Чланови тима 

Подељена 
задужења и 
направљена 
организација 

рада међу 
члановима Тима 

септембар 

Одређивање 

могућности за 

унапређење 

школског програма 

реализовано 

Тим за праћење и 

развој школског 

програма, 

чланови стручних 

актива за развојно 

планирање и 
самовредновање 

Направљен 
прелиминарни 

договор о 
недостацима и 

унапређењу 
школског 
програма 

током године 

Праћење измена и 

допуна 

наставног плана 

и програма 

реализовано 
Директор, 

секретар 

Није било 

измена и 

допуна 

наставног 

плана и 

програма 

током године 

Имплементација 

елемената годишњих 

и месечних планова 

наставног рада у 

индивидуалне 

планове 
рада наставника 

реализовано 
Чланови тима, 

наставно особље 
 

октобар - 
децембар 

 

март - мај 

Праћење 

реализације 

школског програма 

- посете часовима 

реализовано Директор, педагог 

Током ове 

школске године 

реализоване 

посете 

часовима до 
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ванредног 

стања 

 

новембар 

јануар 

април 
јун 

Праћење 

реализације 

школског 

програма – 

праћење 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

реализовано Тим за праћење 

и развој 

школског 

програма, за 

развојно 

планирање и за 

самовредновање 

и тим за 

инклузивно 
образовање 

Напредовање и 
постигнућа 

ученика 

континуирано 
праћено у току 

школске године, 
вођена 

евиденција на 
крају сваког 

класификационог 
перида и на 

Наставничком 

већу разматране 
мере унапређења 

новембар 

јануар 

април 
јун 

Реализација 

школског 

програма – рад 

стручних већа 

реализовано Чланови Тима 
Руководиоци 

стручних већа 

 

По потреби у 
току године 

Реорганизација 

циљева, 

исхода, 

садржаја, 

активности, 

метода у циљу 

унапређења 

школског 

програма 

Није 
реализовано 

Тим за праћење и 

развој школског 

програма, 

развојно 

планирање и 

самовредновање 

Реорганизација 

планирана за 

наредни 

четворогодишњи 

период 

јануар јун Евалуација 

рада Тима за 

праћење и 

развој 

школског 

програма 

реализовано Тим Евалуација рада 
Тима реализована 

кроз годишњи 
извештај рада 

фебруар јун Израда 

полугодишњег и 

годишњег 

извештаја о раду 

Тимазапраћење 
и развој 

школског 

програма 

реализовано Тим Израђен 

полугодишњи и 

годишњи извештај 

рада Тима 
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16.2.4. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ПРЕУЗИМАЊЕАКТИВНОСТИ У 

КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Одговорно лице: Катарина Чарапић - директор 

 
Чланови Тима: Весна Срећковић – секретар, Ивана Костић - педагог 

 

 

 
 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 

 праћење и 

евалуација 

након 

кризног 

догађаја 

проверава, 

селекционише и 

дистрибуира 

информације 

потребе 

чланова 

институциј
е. 
Процењује 

потребу 

ангажова

ња 

мобилног 

тима 

Проглашење 

ванредног 

стања на нивоу 

целе државе 

због појаве 

вируса Корона 

Временска 

динамика 

одмах посазнавању 

проверених 

информација 

интервенција 

током кризне 

ситуације 
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Током школске 2019/ 2020. године, у марту месецу била је објава ванредног 

стања на нивоу целе државе због вируса Корона. Тим за предузимање мера у 

кризним ситуацијама реаговао је у складу са препорукама кризног штаба и 

настава је у потпуности прешла на он лајн систем. 

 
16.2.5. 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 

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

школски тимови, наставници. 

 

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

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

заједници.  

 

 

Садржај рада 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализације 
 

Планирано 

 

 

 

 

Септембар 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирање тима 

за маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда акционог 

плана рада 

Стручног тима за 

маркетинг школе 

 

Подела задужења 

за маркетиншке 

Формирање тима 

за маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда акционог 

плана рада 

Стручног тима за 

маркетинг школе 

 

Подела задужења 

за маркетиншке 

Директор школе 

 

 

Тим за маркетинг 

 

 

 

 

Кординатор тима 

за маркетинг 

школе, чланови 

тима за 

маркетинг 

 

Записник са 

Наставничког већа 

 

 Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

 

Израђен акциони 

план рада тима за 

маркетинг школе 

 

Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 
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Септембар 

2019. – јануар  

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

активности унутар 

тима за маркетинг 

активности 

унутар тима за 

маркетинг 

Координатор 

тима  

 

 

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 

 

  

 

Октобар 2019. 

 

 

 

 

Обележавање 

дечје недеље. 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање 

 

Обележавање 

дечје недеље. 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање 

 Тим за 

маркетинг, 

остали школски 

тимови, ученици, 

ђачки парламент, 

директор 

 Приредбе, 

такмичења... 

објављивање на 

интернету 

 

 

Октобар 12. 

2019.  

 

Гостовање наше 

школе са 

председником 

општине Мионица 

господином 

Бобаном 

Јанковићем , 

представницима 

туристичког савеза 

општине Мионица 

и представницима 

локалне 

самоуправе у 

емисији на Хепи 

телевизији под 

називом *Прело у 

мом сокаку* 

 

Гостовање наше 

школе са 

председником 

општине 

Мионица 

господином 

Бобаном 

Јанковићем , 

представницима 

туристичког 

савеза општине 

Мионица и 

представницима 

локалне 

самоуправе у 

емисији на Хепи 

телевизији под 

називом *Прело у 

мом сокаку* 

Кординатор тима 

за маркетинг 

школе, директор 

школе и ученици 

школе  

 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

 

Октобар 19. 

2019.  

 

 

 

Снимање прилога 

за потребе емисије 

*Моја лепа 

Србија* за  

Снимање прилога 

за потребе 

емисије *Моја 

лепа Србија* за  

телевизију РТС 

Кординатор тима 

за маркетинг 

школе, директор 

школе,чланови 

актива куварства 

 Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 
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телевизију РТС  и ученици смера 

кувар конобар  

 

Октобар 

23.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Снимање прилога 

за дописништво 

РТС из Ваљева, за 

потребе емисије 

под радним 

називом * Велики 

кувају за мале* 

 

 

Снимање прилога 

за дописништво 

РТС из Ваљева, 

за потребе 

емисије под 

радним називом * 

Велики кувају за 

мале* 

 

 

 

 

Кординатор тима 

за маркетинг 

школе, директор 

школе, чланови 

актива кувартсва 

и услуживања, 

ученици смера 

кувар конобар  

 

 

 

 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

 

 

 

 

 

Јануар 2020. 

 

Прослава школске 

славе „Свети 

Сава“  

 Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

 Прослава 

школске славе 

„Свети Сава“  

 Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

Кординатор тима 

за маркетинг 

школе, чланови 

тима за 

маркетинг 

 

 

 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

Јануар 30.  

2020. 

Снимање прилога 

за потребе емисије 

*Знање имање* за  

телевизију РТС 

Снимање прилога 

за потребе 

емисије *Знање 

имање* за  

телевизију РТС 

Кординатор тима 

за маркетинг 

школе, директор 

школе, чланови 

актива кувартсва 

и услуживања, 

ученици смера 

кувар конобар  

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

 

 

 

 

Март месец 

 

 

Одржане су 

промоције у 

основним школама 

у Рајковићу, 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Мионици у 

основној школи 

Милан Ракић, 

Дивцима и 

Лајковцу  

 

Одржане су 

промоције у 

основним 

школама у 

Рајковићу, 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Мионици у 

основној школи 

Милан Ракић, 

Дивцима и 

Лајковцу  

Кординатор тима 

за маркетинг 

школе, чланови 

тима за 

маркетинг 

 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 
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16.2.6. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 
Одговорно лице: Ивана Костић, педагог 
 

Чланови тима: Слађана Јевремовић, професор српског језика; Александар 

Павловић, професор куварства; Ненад Јешић, родитељ; Катарина Чарапић, 

директор школе 

 

 
Време 

реализ 

ације 

Планиране активности 
Реализоване 
активности 

Носиоци Евалуација 

септем бар 

јануар 

Израда ИОП-а за 

ученике у првој, 

другој и трећој 

години рада по 

ИОП-у 

реализовано 

Координатор, 

предметни 

наставници 

Урађен ИОП за 

ученике са 

измењеним и 

прилагођен им 

стандардим а 

септем бар 

јануар 

Достављање ИОП-

а 
Педагошком 

колегијуму на 

усвајање 

реализован

о 
координатор 

Усвојени ИОП – 

и на Педагошком 

колегијуму 

септем бар 

јануар 

Уградња ИОП- а као 

анекса Школском 

програму 

реализова

но 

Координатор, 

секретар 

ИОП – и 
имплементирани у 
Школски програм 

новемб ар 

март мај 

Праћење развоја и 

напредовања 

ученика 

реализовано 

Координатор, 

предметни 

наставници 

Урађено 

вредновање ИОП – 

а на крају сваког 

полугодишта и 

резултати 

вредновања 

достављени Тиму 

за инклузивно 

образовање и 

Педагошком 

колегијуму 

током 
године 

Идентификова 

ње ученикакојима је 

потребна додатна 

образовна, 

здравствена и 

социјална 
подршка 

реализовано 

Одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Идентификовани 
ученици за рад по 

ИОП - у 
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октоба 

р 

март 

Прикупљање 

података о 

ученицима 

реализовано Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадник 

Прикупљени 
подсаци о 
ученицима 

током 

године 
Формирање 

документације за сваког 

ученика појединачно 

реализовано Тим за 

ИО ОС 

Стручни 

сарадник 

Формирана база 

података 

новемб 

ар 

април 

Дефинисање педагошког 
профила 

реализовано ОС 

Стручни 

сарадник 

Дефинисан 
педагошки 
профил 

новемб 

а 

децемб 

ар 

јануар 

- мај 

Примена индивидуализо 

ваног начина рада 

реализовано Тим за ИО ИОП – и 

реализовани у 

настави 

јануар 
април 

Покретање предлога за 

утврђивање права на 

ИОП и разговор са 

родитељима ученика о 

давању сагласности за 

рад ученика по 

ИОП-у 

реализовано ОС 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Родитељи 

Родитељи дали 

сагласнист за 

израду и 

реализацију 

ИОП - а 

октобар Прослеђивање захтева 

Интерресорној 
комисији на 

реализовано Директор 
школе 

Упућен захтев 

Интерресо 

Рној комисији 

за ученике 

Николу 

Јовановића и 

Јовану 

Милаковић 
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 процену   комисији 

током 

године 

Учешће у 

састанцима са 

представницим а 

Интерресорне 

комисије 

реализовано ОС 

Стручни 

сарадник 

Родитељи 

Реализовани састанци 

интерресорне комисије   

јун Самовреднова ње 
рада Тима за ИО 

реализовано Тим за ИО Извршено 

самовредновање рада 

Тима за ИО 

август Израда Годишњег 
извештаја о раду Тима 
за ИО 

реализовано Тим за ИО 

Стручни 

сарадник- 

педагог 

Урађен годишњи 

извештај Тима за ИО 
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16.2.7. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА САРАДЊУ САЛОКАЛНИМ 

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 
 

 Разматрање    

актуелног стања 

и утврђивање 

потенцијалних 

партнера 

Израда   

Акционог плана 

Подела   

задужења 

члановима Тима 

Систематски  Дом здравља 

преглед свих Мионица 

ученика Средње  

школе  

''Мионица''  

Започета   

сарадња са 

родитељима 

ОКТОБАР Одржан  Средња школа Активности 

 спортски турнир ''Мионица'' планиране за 

 у одбојци и Основна школа месец октобар 

 фудбалу у ''Милан Ракић'' су реализоване, 

 оквиру Дечје  као и наведена 

 недеље  непланирана 

   активност 

 Договор око наредних 
трибина 

  
Волонтери 

 

  Црвеног крста  
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 Обављање  ОШ ''Милан  

практичне Ракић'' 

наставе за Продајни 

учрнике објекат Средње 

образовног школе 

профила кувар, ''Мионица'' 
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 конобар    

Сарадња средње школе 

''Мионица'' са локалним 

листом Билтен 

  
Директор школе, 

уредник Билтена 

Весна Марковић 

НОВЕМБАР Обележавање месеца 

борбе против болести 

зависности 

 Црвени крст - 

ученици волонтери 

Реализоване све 

планиране 

активности за 

новембар 

месец 

Посета Музеју Војводи 

Мишићу у Струганику и 

Музеју камена у 

Паштрићу 

 Туристичка 

организација 

„Рибница“ 

Обављање 

практичне наставе 

 ОШ ''Милан Ракић'' 

Продајни објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 

ДЕЦЕМБАР    За месец 

децембар 

реализоване су 
 

 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 
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Обављање практичне 

наставе 

 ОШ ''Милан Ракић'' 

Продајни објекат 

Средње школе 

''Мионица'' 

реализоване 

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 
 
 

 

 

 

У марту месецу објављено је ванредно стање у целој земљи због појаве Корона вируса, у 

том периоду није било активности што се тиче непосредне сарадње са локалним 

институцијама.
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16.2.8. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОДНАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

Предлагач извештаја:   Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

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

 

Одговорно лице:_____Јелена   Селенић________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа:______Светлана Лазаревић,    Александра Јагодић,     

Драгана Петровић 

 

Сарадници у реализацији плана:______ Дом здравља, Одељење за сузбијање илегалних 

миграција и трговине људима и Основна школа „Милан Ракић“,Црвени крст, 

 

Делокруг  рада (укратко): __ Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања обавља послове који се односе на планирање и организацију активности 

које би допринеле унапређењу друштвене свести .  

 

Циљеви (укратко): Унапређење квалитета живота ученика у школи, подстицање климе 

прихватања, толеранције, међусобног уважавања и солидарности. Сарадња са службама у 

школи и ван ње које посредно или непосредно могу помоћи приликом реализације 

програма. 
 

Садржајрада 

Планиране

активности 

Носиоциакт

ивности 

Циљна 

група 

(са 

киме 

се 

ради) 

Критеријум

иуспешност

изаплан 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуациј

у плана 

Реализација 

Времереали

зације 

 

Областирада 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

Израда 

Плана 

реализације 

програма 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља-

ња и 

занемарива-

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемарива-

ња. 

 Урађен План 

реализације 

програма 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемарива-

ња. 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља-

ња и 

занемарива

ња. 

Планирана 

активност  

реализована, 

план 

израђен у 

сарадњи са 

свим 

члановима 

Тима, на 

основу 

извештаја 
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ња. рада од 

претходне 

године. 

 

октобар 

 

Сарадња са 

волонтерима 

Црвеног 

крста 

Мионица и 

инспекторима 

из Одељења 

за сузбијање 

илегалних 

миграција и 

трговине 

људима. 

 

 

Борбапроти

втрговинељ

удима 

Ученици, 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемарива-

ња, 

 Волонтери 

Црвеног 

крста, 

Инспектори 

из одељења 

за сузбијање 

илегалних 

миграција и 

трговине 

људима. 

Учени-

циСред

њшкол

е 

„Мион

ица. 

Учешће 

великог 

броја 

ученика у 

акцији 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља

ња и 

занемарива

ња. 

 

Планирана 

Активност  

Није 

реализована.

Разлог томе 

јесте 

привремена 

промена 

школе  тј 

.прелазак 

ученика у 

основну 

школу'' 

Милан 

Ракић'' и 

немогућно-

сти да се све 

организује 

по 

утврђеном 

распореду. 

 

новембар 

 

 

 

 

Радсаученици

ма 

 

 

 

• Обележава-

ње 

Међунаро-

дног дана 

борбе 

против 

насиља над 

децом. 

Ученици, 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља-

ња и 

занемарива-

ња 

Учени-

циСред

њшкол

е 

„Мион

ица. 

Учешће 

великог 

броја 

ученика у 

акцији 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља

ња и 

занемарива

ња 

Плнирана 

активност 

није 

Реализована 

Из горе 

поменутих 

разлога. 

СарадњасаДо

момЗдравља

Мионица 

 

 

Обележава-

ње месеца 

борбе 

против 

болести 

зависности. 

•  

Ученици, 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља –

ња и  

занемарива-

ња. 

Учени-

циСред

њшкол

е 

„Мион

ица. 

Учешће 

великог 

броја 

ученика у 

акцији 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља-

ња и 

занемарива

ња. 

Планирана 

Активност 

Није 

реализована. 

Рад са 

ученицима 

 

• Обележава-

ње 

Међунаро-

Ученици, 

Тим за 

заштиту 

Учени-

циСред

њшкол

Учешће 

великог 

броја 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

Планиранаак

тивностније

реализована 
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дног дана 

борбе 

против 

насиља над 

женама. 

ученика од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемарива-

ња 

е 

„Мион

ица. 

ученика у 

акцији 

насиља, 

злоставља-

ња и 

занемарива

ња. 

децембар 

 

 

СарадњасаДо

момЗдравља

Мионица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња  са  

Црвеним 

крстом 

• Обележа-

вање 

светског 

дана борбе 

против сиде. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представља

ње  

злоупотреба 

на 

деуштвеним 

мрежама. 

Ученици, 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемарива-

ња, 

Волонтери 

Црвеног 

крста 

 

 

 

 

Ученици 

одељења 

1/1,разредни 

страешина 

Јелена 

Селенић,пе-

дагог школе  

Ивана 

Костић и 

Волонтери 

Црвеног 

крста. 

Учени-

ци 

Средњ

школе 

„Мион

ица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учени-

ци 

одеље

ња  1/1, 

на 

иници-

јативу 

разре-

дног 

старе-

шине. 

Учешће 

великог 

броја 

ученика у 

акцији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присуство и 

учешће 

великог 

броја 

ученика овог 

одељења. 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља-

ња и 

занемарива

ња 

 

 

 

 

 

 

 

Тим  за  

заштиту  

ученика од 

насиља,зло

стављања  

и  

занемарива

ња. 

Планирана 

активност 

реализована 

кроз 

предавање 

Црвеног 

крста 

Мионица на 

тему «Борба 

против 

СИДЕ» 

 

 

 

Планирана 

активност  

реализована 

кроз  

радионицу 

волонтера 

Црвеног 

крста и 

занимљивих 

материјала 

који су 

ученицима 

приказани. 

 

 

 

јануар 

СарадњасаМа

ријомСтајић,

уре-

дницомпорта

лаПравославн

иродитељ и 

Центарзажив

от. 

 

 

 

 

„Репродукт

ивноздрављ

е'' 

 

 

 

 

Марија 

Стајић,преда

вач 

 

 

Учени

цисред

њешко

ле 

„Мион

ица“ 

Присуство 

великог 

броја 

ученика на 

предавању 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља,зло

стављања и 

занемарива

-ња 

Планирана 

активност је 

реализована.

Предавач,у 

једноипочас

овном 

периоду 

излаже доста 

тога на већ  

поменуту 

тему  и  

најављује  
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још једно 

предавање . 

 

март 

 

 

 

 

 

 

СарадњасаМа

ријомСтајић,

уре-

дницомпорта

лаПравославн

иродитељ и 

Центарзажив

от. 

 

 

 

 

Други део 

предавања о 

репродукти

вном 

здрављу 

који је био  

базиран на 

теми о 

Абортусу. 

 

Марија 

Стајић,преда

вач 

 

 

Учени-

ци  

средње 

школе 

„Мион

ица“ 

Присуство 

ученика на 

предавању. 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља,зло

стављања и 

занемарива

-ња. 

Планирана  

активност  

реализована.

Предавач у 

једноипоча-

совном 

предавању 

износи зна-

чајне 

податке и 

информације  

које се тичу 

ове теме. 

април У складу са 

ситуацијиом 

и преласком 

на online 

наставу,план 

рада тима се 

,бар за овај 

део школске 

године 

мења.Тим 

ради у 

сарадњи са 

педагогом 

школе и 

инструкција-

ма које 

добија од 

стране Мини- 

старства, а 

све у вези са 

новонасталом 

ситуацијом , 

епидемијом 

изазваном 

корона 

вирусом. 

 

 

 

Напоменула 

бих да смо 

Праћење 

међусобне 

комуника- 

ције међу 

ученицима 

,уочавање 

евентуалних 

облика 

вербалног 

насиља и 

говора 

мржње 

путем 

доступних 

облика 

комуникаци

је,најчешће 

преко вајбер 

група.Циљ 

је био,да 

уколико се 

и примете 

извесне 

непримере-

ности у 

понашању 

ученика 

скрене 

пажња и 

укаже на 

грешке. 

У овом 

случају 

,носиоци 

активности 

су све 

разредне 

старешине 

,као и 

предметни 

професори 

који су сада 

,услед 

измењених 

услова рада 

упућени на  

Online 

комуникаци- 

ју са 

ученицима. 

 

 

Учени-

ци  

средње 

школе 

„Мион

ица“ 

 

 

 

 

 

Сви ученици  

школе које 

смо пратили 

у online 

настави. 

 

 

 

 

 

 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља,зло

стављања и 

занемарива

-ња у 

сарадњи са 

разредним 

старешина-

ма. 

 

 

 

 

Активност,је 

реализована 

уз помоћ 

свих 

професора 

који су 

активно 

пратили 

облике 

комуникције 

међу 

ученицима  

као и  

евентуалне 

неприлагође

не облике 

комуникаци-

је са 

професори-

ма. 
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овај вид 

праћења 

почели и у 

току 

марта,тачније 

крајем,али 

детаљније 

смо почели 

да се бавимо 

овом темом 

од априла 

месеца па све 

до краја 

школске 

године,дакле 

активно до 

краја маја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

 

 

У складу са 

ситуацијиом 

и преласком 

на online 

наставу,план 

рада тима се 

,бар за овај 

део школске 

године 

мења.Тим 

ради у 

сарадњи са 

педагогом 

школе и 

инструкција-

ма које 

добија од 

стране Мини- 

старства, а 

све у вези са 

новонасталом 

ситуацијом , 

,епидемијом 

изазваном 

корона 

Праћење 

међусобне 

комуника- 

ције међу 

ученицима 

,уочавање 

евентуалних 

облика 

вербалног 

насиља и 

говора 

мржње 

путем 

доступних 

облика 

комуникаци

је,најчешће 

преко вајбер 

група. Циљ 

је био,да 

уколико се 

и примете 

извесне 

непримере-

ности у 

У овом 

случају 

,носиоци 

активности 

су све 

разредне 

старешине 

,као и 

предметни 

професори 

који су сада 

,услед 

измењених 

услова рада 

упућени на  

Online 

комуникаци- 

ју са 

ученицима. 

 

 

Учени-

ци  

средње 

школе 

„Мион

ица“ 

 

 

Сви ученици  

школе које 

смо пратили 

у online 

настави. 

 

 

 

 

 

 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља,зло

стављања и 

занемарива

-ња у 

сарадњи са 

разредним 

старешина-

ма. 

 

 

 

 

Активност,је 

реализована 

уз помоћ 

свих 

професора 

који су 

активно 

пратили 

облике као и 

ученицима и 

на све 

начине 

,заједно 

,покушавали 

да 

упозоримо 

на све 

непримерене 

форме 

њихове 

међусобне 

комуникаци-

је као и на 

евентуалне 

неприлагође
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вирусом. 

 

 

 

 

 

понашању 

ученика 

скрене 

пажња и 

укаже на 

грешке. 

не облике 

комуникаци-

је са 

професори-

ма. 

 
16.2.9. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 
Координатор тима: Слађана Јевремовић 
 

 
Време 

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар Формирање Тима реализовано Директор Формиран 

Тим, 

направљени 

прелиминарни 

договори 

Усвајање плана рада 
Тима 

реализовано Координатор, 
члановиТима 

Усвојен план 

рада Тима 

Подела
 заду
жења 
члановима тима 

реализовано 
 

Координатор  

Планирање 

реализације 

стручног 

усавршавања 

запослених и 

договор око 
начина евидентирања 

реализовано Координатор, 

чланови Тима 
 

Анализа планова 
стручног 
усавршавања 
запослених 

реализовано 
 

Координатор, 
члановиТима 

Планови 

прикупљени и 

анлизирани 

Израда плана 

угледних часова и 

активности 

запослених за 

предстојећу 
школску годину 

реализовано Координатор, 

чланови Тима 

Израђен план 

свих 

активности 
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Октобар Упознавање 

Наставничког већа о 

појединостима, 

договореним на 

нивоу 
Тима и давање 

смерница за 

даљефункционисање 

реализовано Координатор  

Праћење
 кат
алога 
семинара за 
2019/2020. 

реализовано 
 

Координатор, 
члановиТима 

 

Организација 
семинара за 
запослене 

реализовано 
 

Координатор Организовани 

семинари за 

запослене  

Новембар Реализација

 ст
ручног усавршавања 

ванустанове 
и евидентирање истог 

реализовано 

 
 

Координатор, 

чланови Тима 
 

Јануар/фебруар Прављење пресека

 и евалуација 

рада Тима у току 

првог полугодишта, 

израда 

полугодишњег 
извештаја 

 

реализовано Координатор, 
чланови Тима 

Урађен 

полугодишњи 

извештај рада 

тима 

 

фебруар План рада  Тима

 за наредно 

 полугодиште, 
организација семинара 

Није 
реализовано 

Координатор, 

чланови Тима 
Није 

реализовано 

због смене 

запослених 

на месту 

падагога 

Март Реализација семинара за 
запослене 

реализовано 
 

Координатор, 
члановиТима 

Због 

ванредне 

ситуације 

реализовани 

само он лајн 

семинари и 

обуке 

Мај Реализација
 
и 

евидентирање

реализовано Координатор, 

чланови Тима 
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 струч

ног 

усавршавањазапослених 

Јун Евалуација рада Тима 

на крају школске 

године, израда

 Годиш

њег 
извештаја рада Тима 

реализовано Координатор, 

чланови Тима 

Израђен 

годишњи 

извештај рада 

Тима за 

стручно 

усавршавање 
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17. Екскурзија ученика 

 
За школску 2019/20. годину планирано је студијско путовање за све ученике, од 1. до 4. 

године у Словенију. Релација која је предвиђена и усвојена на Савету родитеља и 

одобрена од стране Школске управе, а на предлог Педагошког колегијума је:  

1.дан - Мионица – Љубљана, Постојинска јама, Марибор, Мурска Собота(ноћење), 
2. дан - Мурска Собота,  

3. дан – Раденци – Мионица.  

Студијско путовање је предвиђено за средину маја месеца, али због проглашења ванредног стања, 

није реализовано.   

 

 

18. Реализација плана материјално-техничких услова 
 

 
У школској 2019/2020. дошло је до унапређења материјално – техничких услова. 

У октобру 2019. године започета је комплетна реконструкција школске зграде. Почетком 

априла 2020. планирано је усељење у реновирану школску зграду, међутим, због 

ванредних околности и преласка на он лајн наставу од 16.03.2020. коначно усељење у 

реновирану школоску зграду планира се за почетак школске 2020/21. године. 
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19. Реализација плана стручног усавршавања 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2019 / 

2020. ГОДИНУ 

 

 

 
Подносилац извештаја:  Слађана Јевремовић, професор српског језика и књижевности 

Делокруг  реализованог рада (укратко):  Стручно усавршавање и напредовање наставника 

у установи и ван ње. 

 

 

 

19.1. Стручно усавршавање ван установе 
 
 

Тема/ садржај Реализатор Времереализације Учесници 

Консултативни 
састанак са 
саветницима за 
Еразмус + пројекте 
(семинар) 

 4. 9. 2019. 
8 

Ивана Стефановић 

Скуп професора 
економске групе 
предмета на Радном 
састанку у Средњој 
туристичкој школи у 
Новом Београду 

 Септембар 2019. 
5 

Марија Милиновић 

Предавања 
представника ЗЕШ –а 
господина Мила 
Савковића 

 Септембар 2019. 
3 

Марија Милиновић 

Радионица о 
управљањуЕразмуспр
ојектима у Београду 

 Октобар 2019. КатринаЧарапић 
ИванаСтефановић 

Корак даље ка 
свеобухватним и 
квалитетним 
услугама КВИС у 
средњим школама 

БОШ 19–20. 9. 2019. 
16  
К3 
 

Ивана Стефановић 
Ивана Костић 

Основе рачунарске 
писмености 

ОКЦ 7.10–1.11. 2019. 
26  
 

Ивана Костић 

Програм обуке 
наставника за 

Ваљевска гимназија 22. 10. 2019. 
16 + 8 онлајн сати 

Ивана Стефановић 
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реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 

 

Семинар „Даровитост 
у предшколској 
установи и школи: 
препознавање и 
додатна подршка“ 

 04.10.2019.- 
05.10.2019.г.,Поћута 

Милена Гођевац 

Дигитална 
компетенција 

ЗУОВ Новембар 2019. 
16 

ДраганаПетровић 

Промоција књиге 
«Одисеја 
хране»Александра 
Мишића 

 Новембар 2019. 
2 

КатаринаБељић 
ДушицаЂурковић 
АлександарПавловић 

„Обуке запослених у 
основним и средњим 
школама- Развој 
дигиталних 
компетенција“ 

 26.10.2019.г., 
Ваљево 

Милена Гођевац 

Онлајн семинар –

«Дигитални 

маркетинг у туризму 

и угоститељству» 

ОКЦ 5.11 –2.12. 2019. 
32  
 

МаријаМилиновић 

КатаринаБељић 

ИванаМиловановић 

НемањаЈаковљевић 

БојанаТекић 

АлександарПавловић 

АлександарМарковић 

ДејанЂурић 

МилошСтојановић 

Семинар 

«Функционална 

знања-од сна до 

стварности» 

 30. 11. 2019. У 
Лајковцу 
8 

Александра Јагодић 

Семинар „Примена 

индивидуалне, 

програмиране, 

проблемске и 

егземпларне наставе 

у школи “ 

 29.11.2019. г., Ставе Милена Гођевац 
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Обука запослених у 

образовању за 

примену образовних 

стандарда и 

самовредновање рада 

установа у основном 

и средњем 

образовању 

ШУ Ваљево 26.12.2019. КатаринаЧарапић 
ИванаКостић 
ИванаМиловановић 

Конференција-

Дуално образовање-

знањезабудућност 

Министарство 

просвете 

23.12.2019. 
5 

МаријаМилиновић 
БојанаТекић 
МилутинСтојановић 

Састанак и 

презентација након 

коференције „Дуално 

образовање – знање 

за будућност“ 

 Децембар 2019. 
5 

Марија Милиновић 
(организатор 
активности у школи) 

Полагање испита за 

лиценцу наставика 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

15. јануар 2020. Дејан Ђурић 

Семинар „Наставник 

на делу у превенцији 

и креирању 

позитивне школске 

климе“ 

 24.02.2019.г., Ставе Милена Гођевац 

 Вебинар – 

„Презентацијауџбени

кагеографијезапрви и 

другиразредсредњеш

коле“ 

Нови Логос  

(аутор и водитељ 

Небојша Орловић) 

3. 4. 2020. 
1 

Светлана Лазаревић 

Вебинар ИК Клет 

„Управљање 

временом у циљу 

организације часа“ 

ИК Клет 12.03.2020.г. Милена Гођевац 

Вебинар ИК Клет 

„Како подстаћи 

скривене потенцијале 

ученика“ 

ИК Клет 02.04.2020. г Милена Гођевац 

Онлајн презентација 

уџбеника Нови Логос 

(читанка, граматика и 

дигитални уџбеник за 

1. и 2. Разред 

Нови Логос, Klett 

(аутор и водитељ 

Бошко Сувајџић) 

8. 4. 2020. 
1 

Слађана Јевремовић 



Годишњиизвештајорадуза2018/19. Средња школа ''Мионица'' 

276 

 

 

Вебинар ИК Клет 

„Дигитални часови: 

бесплатни алати и 

платформе“ 

ИК Клет 11.04.2020. г. Милена Гођевац 

Стручни скуп 

„Дигитално 

образовање 2020.“ 

 10. 04.2020. и 
11.04.2020. г. 

Милена Гођевац 

Вебинар ИК 

Kett:Савладајте 

вештине израде 

динамичних 

презентација и 

задатака уз Prezi i 

Learning Apps 

ИК Kett 28. 4. 2020. 
1 

Александра Јагодић 

Вебинар из циклуса 

«Из угла психолога» : 

Поставите границе 

асертивно 

Нови Логос, Klett 

(Јелена Марушић –

дипломирани 

психолог, тренер 

развојних вештина и 

саветник за 

родитеље) 

29. 4. 2020. 
2 

Слађана Јевремовић 

Вебинар ИК 

Kett:Примена алата 

Google Classroom у 

реализацији часова и 

тестирању ученика   

ИК Kett 5. 5. 2020. 
1 

Александра Јагодић 

Вебинар из циклуса 

предавања «Из угла 

психолога» : 

Похвалите и 

критикујте 

конструктивно 

Нови Логос, Klett 

(Јелена Марушић –

дипломирани 

психолог, тренер 

развојних вештина и  

саветник за 

родитеље) 

6. 5. 2020. 
2 

Слађана Јевремовић 

Вебинар : Примена 

онлајн алата при 

електронском 

тестирању ученика 

(Google Forms, 

Kahoot!, Quizizz) 

Нови Логос, Klett 

(предавач Жолт 

Коња) 

12. 5. 2020. 
1 

Слађана Јевремовић 
Александра Јагодић 

Вебинар ИК 

Kett:Похвалите и 

критикујте 

конструктивно 

ИК Kett 13. 5. 2020. 
1 

Александра Јагодић 

Учешће на конкурсу за У организацији 15.5.2020. Александра Јагодић 
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избор најбољих 

примера наставе на 

даљину 2020 : Магија 

је у рукама наставника 

НАЛЕД и 

Организације за 

развој каријере и 

омладинског 

предузетништва 

«Connecting“, у 

сарадњи са 

Министарством 

просвете, науке и 

технолошког развоја, 

Заводом за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања и 

Републичким 

секретаријатом за 

јавне политике у 

оквиру Пројекта  

јавно-приватног 

дијалога за развој 

који подржава 

Америчка агенција за 

међународни развој 

(УСАИД) 

5 

Међународнистручни

скуп – вебинар 

«Проговоридавидимк

оси – култураговора и 

усменоизражавање» 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

23. 5. 2020. 
2 

Јелена Селенић 
Марија Гајић 

Стручни скуп 

„Проговори да видим 

ко си- култура говора 

и усмено 

изражавање“ 

 23.05.2020. г. Милена Гођевац 

Присуствовањевебин

ару у 

оквируetwinningпроје

кта „May I help you?“ 

 Мај 2020. 
1 

Ивана Миловановић 
Немања Јаковљевић 

Пројекат за 

унапређење 

образовања и 

васпитања – 

„Подржимедаостанем 

у школи“ 

 

Образовно – развојни 

центар «Међу нама» 

(аутор и водитељ 

Маријана 

Неговановић – СШ 

«Хиљаду триста 

каплара», Љиг) 

12. 6. 2020. Светлана Лазаревић 
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Обука за послове на 

реализацији и 

спровођењу завршног 

испита за супервизора 

Основна школа 

Живојин Мишић, 

Рајковић 

17,18 и 19.06.2020., Марија Адамовић 

I међународна 

интернет изложба 

„Беле ноћи“  

  Јун – јул 2020. Марија Гајић 

Међународна 

изложба „Портрет 

животиња“, Санкт 

Петерсбург – 

освојено 2. Место 

  Јун 2020. 
10 

Марија Гајић 

Вебинар за рад у 

алату  

Miro s school 

 

27.-31.јул 2020. Сви наставници и 
стручни сарадник 

Genially(Вебинар за 

обуку за корићћење 

Зум платформе 

 

Еду Балкан заједница 

5.08.2020. 
12.08.2020. 
19.08.2020. 

Сви наставници, 
директор 

 

 

19.2. Стручно усавршавање у установи  

 
  

Тема/ садржај Реализатор Времереализације Учесници 

Електронски 

дневник 

 Септембар 2019 – јун 

2020.  

20 

Александар Марковић 

(администратор) 

Пројекат локалне 

самоуправе под 

називом 

„Норвешка за 

вас“ 

 Октобар 2019 – јануар 

2020. 

10 

Александар Павловић 

Стручна посета 

Сајму туризма у 

Новом Саду и 

посета гастро 

скупу 

 5. 10. 2019. 

8 

Александар Павловић 

Денис Обрадовић 

Квиз знања 

(Дечија недеља) 

Ивана Костић; 

учесници у 

реализацији – 

Слађана 

Јевремовић , 

Верољуб 

Бојичић  

Октобар 2019. 

8 

 

3 

 

3 

Ученици од 1. до 4. 

Разреда 
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Организовање 

посете 

библиотеци 

„Милован 

Глишић“ (Дечија 

недеља) 

Слађана 

Јевремовић  

Октобар 2019. 

5 

Ученици од 1. До 4. 

Разреда 

Припрема за 

мобилност у 

Пољску – 

писмена 

коресподенција 

путем мејла и 

разговор путем 

Скајпа 

Ивана 

Стефановић 

 

Октобар 2019. 

10 

 

Радионица 

„Кораци ка 

будућности“ 

Ивана 

Стефановић 

Ивана Костић 

Октобар 2019. 

8 

Ученици одељења IV1 

и III 2 

Обележавање 4. 

Октобра – Дана 

животиња 

 Октобар 2019. 

3 

Александра Јагодић 

Радионица 

медијске 

писмености 

Слободна зона 

јуниор 

Новембар 2019. 

1 

Ивана Костић 

Драгана Петровић 

Обележавање 

месеца борбе 

против болести 

зависности 

 Новембар 2019. 

3 

Александра Јагодић 

Изведен мозаик 

Свети Сава ( 

црква у Дупљају, 

Ваљево) 

 Новембар 2019. Марија Гајић 

Час за проверу 

савладаности 

програма 

Душица 

Ђурковић 

Новембар 2019. 

4 

Александар Павловић 

Миломир Симић 

Катарина Чарапић 

Ивана Костић 

Пројекат 

еtwinning „Yang 

Apprentices in 

Workshop“ 

 Новембар 2019 – јун 

2020. 

Кристина Недељковић 

Припремање 

програма за 

Савиндан и 

организација 

Светосавског 

литерарног и 

ликовног 

Ивана 

Стефановић 

(координатор и 

председник 

жирија) 

Слађана 

Јевремовић 

Децембар 2019 – јануар 

2020. 

10, 8, 6 

Ученици 7. 

И8.разреда основних 

школа Колубарског 

округа и ученици СШ 

«Мионица» 
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конкурса  (асистент); 

чланови жирија 

: 

Јелена Селенић 

Милорад 

Петровић 

Марија Гајић 

Марија Ђокић 

Катарина 

Чарапић 

(директор) 

Језичка припрема 

ученика за 

мобилност у 

Пољску – часови 

припреме у две 

групе (ниво А2 и 

ниво Б1) 

Ивана 

Стефановић 

Децембар 2019 – јануар 

2020. 

10 

Ученици одабрани за 

мобилност 

Састанак и 

презентација 

након  

Конференције 

,,Дуално 

образовање-

знање за 

будућност“ 

Марија 

Милиновић 

Децембар 2019. Стручно веће 

економске групе 

предмета 

Округли сто-

Употреба 

мобилних 

телефона 

ОШ «Милан 

Ракић» 

Децембар 2019. 

5 

Ивана Костић 

Обележавање 

1.децембра-

Светског дана 

борбе против 

вируса ХИВ-а 

 Децембар 2019. 

3 

Александра Јагодић 

Састанак везан за 

пројекат 

„Еразмус +“ 

 5.01.2020. Сви учесници у 

Еразмус пројекту 

Безбедност на 

интернету 

Црвени крст 

Мионица 

9.12.2019. 

1 

Јелена Селенић 

Ивана Костић 

Окружно 

такмичење у 

малом фудбалу 

(освојено 1. 

Место) 

 12. 12. 2019. Ђорђе Софронић 

Стручна посета Бојана Текић 15.01.2020.  
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хотелу Хеба и 

одмаралишту 

Стеван 

Филиповић 

Дивчибаре 

 9 

Стручна посета 

представника 

ТОМ 

ТОМ 

 

14.01.2020. 

1 

Бојана Текић 

Едукативна 

трибина и 

предавање о 

репродуктивном 

здрављу 

Марија Стајић 

(сертификовани 

тренер за 

репродуктивно 

здравље, 

чланица 

удружења 

Центар за живот 

и Православни 

родитељ) 

23. 1. 2020. 

1 

Ивана Стефановић 

Кристина Недељковић 

 

Међуокружно 

такмичење у 

малом фудбалу 

(освојено 4. 

Место) 

 31. 1. 2020. Ђорђе Софронић 

Састанак везан са 

пројекат 

,,Еразмус+“ 

Директор  Јануар 2020. Сви учесници у 

Еразмус пројекту 

Посета Сајму 

туризма у 

Београду 

 

 

Фебруар  2020. 

8 

Александар Павловић 

Кристина Недељковић 

Учешће на 

републичком 

Стручном већу у 

Ваљеву 

 20. 2. 2020. 

1 

Денис Обрадовић 

Радионица  

«Здраво, моћно, 

воћно» 

Александар 

Павловић 

(аутор) 

 

Март 2020. 

8 

Ученици 8. Разреда 

ОШ «Милан Ракић» ; 

Кристина Недељковић  

Час за проверу 

савладаности 

програма 

 2. 3. 2020. 

6 

Бојана Текић (аутор – 

извођач) 

Платформа 

Мооdle за учење 

на даљину 

 Март  2020. 

20 

Александар Марковић 

(реализатор и 

координатор) 
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Обука за 

савладавање 

„MOODLE“ 

платформе 

 

Александар 

Марковић 

Март 2020. Директор, 

наставници, педагог 

Усавршавање и 

реализација 

наставе 

коришћењем 

Мооdle 

платформе за 

наставу на 

даљину 

 Март – јун 2020. 

10 

Сви наставници 

(аутори – извођачи) 

Ликовни конкурс 

«У сусрет 

Васкрсу» 

(изложба) 

 15. 4. 2020. 

 

Марија Гајић 

Пројекат 

Еразмус+ Нови 

изазови 

 Током првог 

полугодишта 

15 

Катарина 

Чарапић(координатор) 

Асистенти: 

Ивана Костић 

Марија Максимовић 

Бојана Текић 

Светлана Лазаревић 

Александра Јагодић 

Верољуб Бојичић 

Ивана Стефановић 

Пројекат 

eTwinning hotel 

may I help you 

 Токомпрвогполугодишта 

5 

Катарина Чарапић 

(координатор) 

Асистенти: 

Ивана Миловановић 

Немања Јаковљевић 

Катарина Бељић 

Марија Милиновић 

Бојана Текић  

Школски фејсбук  Током првог 

полугодишта 

2 

Бојана Текић 

(сарадник) 

Фејсбуксарадник 

– достављање 

фотографија 

администратору 

 Током читаве шк. 2019 / 

2020. године 

5 

Ђорђе Софронић 

Презентација са 

посећеног Скупа 

професора 

економске групе 

 Током школске 2019 / 

2020. године 

3 

 

Марија Милиновић 
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предмета 

Приказ 

мултимедијалних 

садржаја 

 Током школске 2019 / 

2020. године 

2 

Марија Милиновић 

Изведен мозаик 

Богородица и 

Господ (мозаици 

постављени на 

стубовима капије 

у порти каранске 

цркве)  

 Јун 2020. 

 

Марија Гајић 

 

 
 

 

 

20. Укупна оцена реализације Годишњег плана рада школе у 

школској 2019/2020. 
 

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. реализован је у свим сегментима 

успешно. 
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21. Одлука оусвајању 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор школе Председник Школског одбора 

 

 

 


