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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 1.897 м² 

Број ученика 181 

Број запослених 38 

Број смена у школи 1 – Прва 

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 Дејан Ђурић 

 

 

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) 

 

3. Статут Средње школе„Мионица“, 

 

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

стручним и уметничким школама („Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 

6/90, 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 5/01, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 

3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 5/10, 8/10,11/13, 14/13,5/14 и 3/15), 

 

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

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

 

6. Правилник 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. Правилник 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 профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје 
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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. Правилник 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 рада школе 

 

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 : 

• Очување здравља запослених и ученика, као и спровођење свих мера које је 

прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

• Потпуна реализација наставно-образовних и васпитних задатака који проистичу 

из програмских садржаја наставног плана и програма за средње стручне школе. 

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

васпитањем се остварује припрема 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 стилова живота. 

• Нарочита пажња посвећена је реализацији практичне наставе која се одвијала 

према посебно утврђеним плановима. 

 

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

циљем да се школа афирмише, а ученици упознају са свим битним елементима за 

њихово даље школовање. 

• Посебна пажња је посвећена стручном  усавршавању наставника. 

• Обука наставника за рад са савременим наставним средствима и примену 

информационе технологије у настави. 

• Организовање сарадње са локалним невладиним организацијама. 

 

• Стварање безбедне атмосфере у школи и пријатне атмосфере зарад 

• Неговање добрих међуљудских односа међу наставницима и ученицима. 

• Ревизија и унапређење школског развојног плана. 
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4. Краћи осврт на позицију, прошлост и садашњост школе 

 
Општина Мионица се налази у западном 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 обављање делатности. 

6. Убрзан развој општине у последњих десетак година на плану туризма и услуга 

такође један је од мотива да се у Мионици отвори мешовити тип средње школе са 

образовним профилима тровац, конобар, кувар, посластичар, туристички техничар. 
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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. 

 

5. Материјални и кадровски ресурси школе 

 

5.1. Материјално-технички услови 

 
5.1.1. 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: 

-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 учионици туристичких техничара направљен пулт за рецепцију у циљу извођења 
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практичне наставе  

- Стављене тракасте завесе на свим канцеларијама 

- Једна учионица је преуређена из помоћне просторије у функционалну учионицу 

Током 2017. Године на 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 школску годину реализовано је од 1.септембра 2020. године. 

У септембру 2020. године купљен је нов намештај за канцеларије, полице за 

продавницу, као и клупе и столице за све учионице. Крајем октобра 2020. године, на 

прозоре целе школе стављене су роло завесе и библиотека је опремљена са новим 

полицама за књиге као и столовима и столицама. 

Кабиет за куварство је добио нове полице и нове кухињске елементе у јануару 2021. 

године, а тада је завршен и кабинет услуживања, за који је посебно направљен барски 

шанк, са полицама за одлагање посуђа, као и столови и столице посебно направљени 

за извођење практичне наставе из услуживања. 

 

Школа располаже са:  

Класична учионица – 8 

Помоћно - припремна учиониоца - 2 

Специјализована учионица за информатику /Специјализована учионица за агенцијско 

и хотелијерско пословање– 1  
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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 –8/14 

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. 

 

5.1.2. 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 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 
 

12  

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.  

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. 

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 1 

Фотокопир апарат 1 

Телевизор 4 

Фото – апарат 2 

Камера 1 

Скенер 1 

Клима уређај 9 
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5.2. Кадровски ресурси школе 

 
5.2.1. Руководство школе 

 

На руководећем месту је директор Дејан Ђурић, мастер професор технике и  

информатике са 10 година радног стажа у области образовно – васпитне делатности. 

 

Школа нема систематизовано место помоћника директора. 

 

Послове секретара обавља дипломирани правник Александар Ковачевић 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 обавља Ивана Костић, а послове библиотекара обавља Ивана 

Пауновић – Чолић. 

5.2.2. 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 

18 часова, 100% 

Бојана Аламеровић Професор српског језика 
и књижевности 

3 часа, 15% 

Ивана Стефановић професор енглеског 
језика 

17 часова, 94,35% 

Јелена Селенић професор француског 
језика 

17 часова, 94,35% 

Александар Марковић 
/ Никола Милетић 

мастер професор технике 
и информатике 

19 часова, 100% 

Дејан Ђурић / Жељко 
Јевтић 

дипл. инжењер пословне 
информатике 

8 часова, 40% 

Милорад  Јовановић Мастер професор 
информационих 
технологија 

3 часа, 15% 

Верољуб Бојичић дипломирани историчар 6 часова, 30% 

Александра Јагодић дипломирани биолог 7 часова, 35% 

Драгана Петровић дипломирани инежењер 
пољопривреде 

10 часова , 50% 
 

Марија Милиновић дипломирани економиста 102,54% 
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Александар Павловић струковни менаџер 
гастрономије 

22 часа,110% 

Денис Обрадовић дипломирани економиста 20 часова,100% 

Милорад Петровић теолог 7 часова, 35% 

Бојана Текић дипл. економиста 100,42% 

Славиша 
Шеврт/Марија 
Адамовић 

дипломирани 
политиколог 

3 часа,15% 

Катарина Бељић дипломирани економиста 102,36% 

Светлана Лазаревић дипломирани географ 7 часова, 35% 

Биљана Андрић Дипломирани географ 3 часа, 15% 

Владимир Спасојевић / 
Ђорђе Софронић 

професор физичког 
васпитања 

     16 часова, 80% 

Милена Гођевац дипломирани професор 
хемије 

4 часа, 20% 

Снежана Васић дипломирани психолог 4 часа, 20 % 

Ивана Миловановић дипломирани економиста 102,36% 

Кристина Недељковић 

Лукић 

Мастер економиста  72,24% 

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

Милош Стојановић 
 

конобар специјалиста 
 

практ.наст.77,27% 
часови  20% 

Душица Ђурковић кувар специјалиста Вежбе 100% 

Алексеи Стефановић Струковни менаџер 
гастрономије 

Практ.наст. 100% 

Марија Гајић наставник ликовне 

културе 

3 часа, 15% 

Слободан Недић магистар хармонике 1 час, 5% 

Немања Јаковљевић дипломирани економиста ПН, блок, часови 
73,08% 

Ивана Пауновић - 

Чолић 

Мастер професор језика и 

књижевности 

4 часа, 20% 

 

5.2.3. Ненаставно особље 

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

према следећој табели: 

1. Директор, 100%, Дејан Ђурић, дипломирани инжењер пословне информатике 

2. Секретар, 50% радног времена, Александар Ковачевић, диломирани правник 

3. Педагог, 100% радног времена, Ивана Костић, дипломирани педагог 

4. Библиотекар, 50% радног времена, Ивана Пауновић - Чолић, мастер професор 
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језика и књижевности 

5. Рачуновођа, 50% радног времена, Катарина Матић 

6. Помоћно особље 300%, Светлана Лазаревић, Тања Ускоковић, Милена Максић 

7. Домар 100 % радног времена, Љубомир Ранковић 

 

 

6. Ученици 

6.1. Бројно стање по одељењима и профилима 

 

Први 

разред 

Подручје рада 
Образовни 

профил 
Број 

одељења 
Број 

ученика 

Трговина, угоститељство 
и туризам 

Туристичко - 
хотелијерски 

техничар 
1 27 

Трговина, угоститељство и 

туризам 

Конобар 1 15 

Кувар 111 17 

 

 

 
 

Други 
разред 

Подручје рада 
Образовни 

Профил 
Број одељења Број ученика 

Трговина, 
угоститељство и туризам 

Туристичко - 
хотелијерски техничар 

1 23 

Трговина, угоститељство и 
туризам 

Конобар 
1 

12 

Кувар 15 

 

 

 
 

Трећи 
разред 

Подручје рада Образовни 
Профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, угоститељство и 
Туризам 

Туристичко-
хотелијерски техничар 

1 22 

Трговина, угоститељство и 
туризам 

Конобар  
1 

10 

Кувар 14 

 

 

 
 

Четврт
и 

разред 

Подручје рада Образовни 
Профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, угоститељство и 
туризам 

 
Туристички техничар 

1 26 
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Одељење Образo

вни 

профи

л 

Број 

уписани 

х 

ученика 

на 

почетку 

школске 

године 

Број 

ученика 

који су 

се 

исписал 

и у току 

школск 

е године 

Број 

ученик а 

који су 

се 

уписал и 

у току 

школск 

е 
године 

Број 

ученика 

на крају 

другог 

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 / 1 27 /  

1/2 Кувар/ 
 

17 / 1 18  1(ИОП2) 

1/3 Конобар  15 2 1 14 /  

2/1 Туристи
чко – 
хотелије
рски 
техничар 

23 / / 23 / 1(ИОП2) 

2/2 Кувар/ 
конобар 

27 1 / 26 / 1(ИОП2) 

3/1 Туристи
чк 
итехнича
р 

22 / / 22 / / 

3/2 Кувар/ 
конобар 

24 / / 24 / 1ИОП2 

4/1 Туристи
чки 
техничар 

26 / / 26 / / 

Укупно 180 3 3 180  4 
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6.2. Успех ученика по одељењима 

 

 
 

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 1/3 био упућен на поправни из предмета математика и француски језик код 

наставника Николе Милетића и Јелене Селенић и 2 ученице из основа туризма и 

угоститељства, резултати су следећи: Ивана Илић и Бојана Атић из 1/2  су добиле 2, 

Милоје Атић из 1/3 добио је два.  

Што се тиче поправног матурског испита, 5 ученика је полагало српски језик и 

књижевност и сви су положили, два ученика добило је 3, док је троје на саставу добило 

2. Два ученика полагала су практични део, компетенцију А  и компетенцију Б, а једна 

ученица била је упућена на полагање испита за проверу стручно-теоријских знања. 

Ангелина Павловић добила је оцену 2 из испита за проверу стручно-теоријских знања, 

Александар Стевановић је на практичном делу добио 3, а Немања Бошњаковић 4. 
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6.3. Резултати ученика на завршном и матурском испиту 2020/2021. 
 

 

 

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

предметима и оцене успеха 2021. године. 

 

Општи успех ученика поменутог одељења на матурском испиту је следећи: 

• Недовољан успех остварило је 8 ученика, 

• Довољан успех остварило је 2 ученика, 

• Добар успех остварило је 4 ученика, 

• Врло добар успех остварило је 11 ученика, 

• Одличан успех остварила је 1 ученица. 

Име и презиме ученика Српски језик и 

књижевност 

Тест стручно-

теоријских 

знања 

Практични део Оцена за 

матурски испит 

1. Филип Адамовић довољан (2) врло добар (4) одличан (5) врло добар (4) 

2. Ивана Андрић добар (3) врло добар (4) одличан (5) врло добар (4) 

3. Маја Богатић  добар (3) врло добар (4) одличан (5) врло добар (4) 

4. Катарина Коларевић врло добар (4) врло добар (4) одличан (5) врло добар (4) 

5. Немања Бошњаковић довољан (2) добар (3) недовољан (1) недовољан (1) 

6. Богдан Илић добар (3) добар (3) добар (3) добар (3) 

7. Александра Јевтић довољан (2) врло добар (4) одличан (5) врло добар (4) 

8. Јована Бошњаковић добар (3) довољан (2) добар (3) добар (3) 

9. Сара Мијаиловић добар (3) одличан (5) одличан (5) врло добар (4) 

10. Ана Милинковић добар (3) одличан (5) одличан (5) врло добар (4) 

11. Никола Милинковић довољан (2) довољан (2) добар (3) довољан (2) 

12. Александар Павловић добар (3) одличан (5) одличан (5) врло добар (4) 

13. Ангелина Павловић добар (3) недовољан (1) одличан (5) недовољан (1) 

14. Марија Пејић врло добар (4) довољан (2) врло добар (4) добар (3) 

15. Марија Петровић довољан (2) одличан (5) врло добар (4) врло добар (4) 

16. Бојана Прокић недовољан (1) одличан (5) одличан (5) недовољан (1) 

17. Ивана Прокић недовољан (1) одличан (5) врло добар (4) недовољан (1) 

18. Јована Росић довољан (2) добар (3) добар (3) добар (3) 

19. Кристина Симовић добар (3) одличан (5) одличан (5) врло добар (4) 

20. Александар 

Стевановић 

довољан (2) добар (3) недовољан (1) недовољан (1) 

21. Марко Трифуновић недовољан (1) одличан (5) одличан (5) недовољан (1) 

22. Александра Ћировић врло добар (4) одличан (5) одличан (5) одличан (5) 

23. Милош Урошевић недовољан (1) довољан (2) врло добар (4) недовољан (1) 

24. Марина Цмиљанић недовољан (1) врло добар (4) добар (3) недовољан (1) 

25. Никола Чолић довољан (2) довољан (2) добар (3) довољан (2) 

26. Драгана Шарчевић добар (3) одличан (5) врло добар (4) врло добар (4) 
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Успех ученика одељења III2 смера кувар/конобар на завршном испиту школске 

2020/2021.  

 

 

4%

42%

15%

8%

31%

Успех ученика одељења IV1 на матурском 
испиту 2021.године

одличан врло добар добар довољан недовољан

одличан врло добар добар довољан недовољан

смер одличан врло добар добар довољан недовољан 
Просечна 

оцена 

кувар 9 4 1 0 0 4,57 

конобар 6 1 2 1 0 4,2 
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У јунском року завршни испит је полагао и један ванредни ученик смера конобар и 

постигао врло добар успех. 

Сви редовни ученици оба одељења су изашли на матурски односно завршни испит. 

Испити су одржани у просторијама школе у унапред утврђеним и објављеним 

терминима. 
 

 

 

7. Организација образовно – васпитног рада у школској 2020/2021. 

 

7.1. Општа организација 
 

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

место у целокупној делатности школе. 

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

је из свих предмета. Са редовном наставом почело се 1. 9. 2021. по комбинованом 

моделу. Истог дана ученицима је издиктиран распоред часова који је усвојен на 

Наставничком већу. Ученици су упознати и са мерама заштите услед пандемије 

корона вируса. 

Од 30.11. настава је одржавана искључиво на даљину, услед погоршања 

епидемиолошке ситуације. Дошло је и до измене у календару, па је тако крај првог 

полугодишта био 18.12, а друго полугодиште је почело 18.1.2021. Тада је настава 

одржавана по комбинопваном моделу, али је од 8.3. поново реализована само на 

даљину. Од 19.4. ученици се враћају и до краја школске године реализован је 

смер: конобар

одличан

врло добар

добар

довољан

недовољан
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комбиновани модел наставе. 

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 

 

Основи туризма и 

Угоститељства 

2 66 

Агенцијско и хотелијерско 
пословање – теорија 

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 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 
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Географија 1 34 

Здравствена култура 2 68 

Основе туризма и 

Угоститељства 

2 68 

Куварство  – вежбе 12 408 

 

Куварство  – блок  60 

Исхрана  2 68 

Професионална пракса – блок  30 

Верска настава 1 34 

 

Први разред – образовни профил Конобар I-3 

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 102 

Енглески језик 2 68 

Француски језик 2. страни 

језик  

2 68 

Физичко васпитање 2 68 

Математика 2 68 

Рачунарство и 

Информатика 

2 68 

Хемија 1 34 

Географија 1 34 

Здравствена култура 1 34 

Исхрана 2 68 

Основе туризма и 

Угоститељства 

2 68 

Услуживање  - вежбе 5 170 

Услуживање – практична настава 6 204 

Услуживање – блок  60 

Професионална пракса  30 

Верска настава 1 34 

 

Други разред – 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 5 160 
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пословање – вежбе 

Агенцијско и хотелијерско 
пословање – практична настава 

6 192 

Агенцијско и хотелијерско 
пословање 

 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 

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 Туристичко- хотелијерски техничар III – 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 

 

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 
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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 

конобар ) – вежбе 

5 150 

Услуживање ( смер 

конобар ) – практична настава 

6 180 

Услуживање ( смер 

конобар ) – блок 

 90 

Психологија у туризму и 

угоститељству ( смер конобар ) 

2 60 

Основе посластичарства 

(смер конобар) 

1 30 

Маркетинг у туризмуи угоститељству ( кувар, 

конобар ) – изборни 

2 60 

Пословни енглески – изборни 2 60 

Верска настава 1 30 

 

Четврти разред – образовни профил Туристички техничарIV-1 
 

 
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 

Агенцијско и хотелијерско 
пословање(блок) 

 120 

Туристичка географија 2 60 

Предузетништво 2 60 

Барско пословање – 
изборни 

2 60 

Верска настава 1 30 
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7.2. Подела предмета на наставнике за школску 2020/2021.годину 
 

 

Име и презиме Одељења Број часова Предмет 

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

III2, IV1 

18 Српски језик 

Бојана Аламеровић I3 3 Српски језик 

Ивана Стефановић I1, I2, II1, II2, 

III1,III2(кон. – изборни), 

IV1 

17 Енглески језик 

Jeлена Селенић I1, I3(кон.),II1, II2(кон.), 

III2(кон.), IV1 

17 Француски језик 

 

Слободан Недић IV1 1 Музичка култура 

Александар Марковић/ 

Никола Милетић 

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 

Дејан Ђурић/Јана Тадић/ 

Жељко Јевтић 

I1, I2,I3 8 Информатика 

Верољуб Бојичић I1, II1, III2 6 Историја 

Александра Јагодић I1, I2,I3, II2 7 Биологија 

Здравствена култура 

Екологија  

Драгана Петровић I2(кув.), II1(изб.), 

II2(кон) ,IV1 

10 Исхрана 

Барско пословање 

Марија Милиновић I1, II2, III1,IV1 Блок, ПП, 

часови 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

Економика и организација 

предузећа 

Основи економије 

Предузетништво  

Снежана Васић III1, III2 4 Психологија у туризму и 

угоститељству 

Александар Павловић I2, III2 22 Куварство - вежбе,  

Куварство – вежбе 

 

Денис Обрадовић I3, II2, III2 20 Услуживање - вежбе 

Свечани пријеми - вежбе 

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

III2, IV1 

7 Веронаука 

Ивана Миловановић/ 

Ивана Живковић 

III1, IV1 Часови, ПН, 

ПП, блок 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање,  Пословна 

кореспонденција 

 

Бојана Текић II1,III1,III2 Блок, часови Агенцијско и хотелијерско 

пословање,  

Предузетништво 
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Финансијско пословање 

Светлана Лазаревић I1,  II1,III1,IV1 7 Географијa 

Туристичка географија 

Биљана Андрић I2, I3, II2 3 Географија 

Владимир Спасојевић / 

Ђорђе Софронић 

I1, I2,I3, II1, II2, III1, 

III2, IV1 

16 Физичко васпитање 

Милена Гођевац I1,I2, I3 4 Хемија 

Катарина Бељић  III1,IV1  Блок, часови, 

ПН, ПП 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Предузетништво 

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

4 изб. 

Барско пословање 

Практична настава 

услуживање 

Кристина Недељковић 

Лукић 

I2, I2, I3,III1, III2 20 Основи туризма и 

угоститељства 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

Посебни облици туризма 

Националне кухиње 

Милош Стојановић 

 

I2, II2, III2 

 

ПН, блок – 90, 

ПП – 60, 

св.пријеми – 

30 

Практична наставa 

услуживање 

 

Душица Ђурковић 

 

I2, II2, III2 

 

Блок – 60, ПП 

– 30, ПН, блок 

– 90, ПП – 60 

Куварство – вежбе 

Марија Гајић 

 

III1 

 

3 Историја уметности 

Немања Јаковљевић II1 

 

Часови, ПН, 

блок 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање,  

Економика и организација 

предузећа 

Марија Адамовић III2, IV1 3 часа Социологија са правима 

грађана 

 

 

7.3. Распоред блок и практичне наставе у школској 2020/2021.години 

 

Блок настава 

 
ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ УК.НЕДЕЉА ДАТУМ ПРОФЕСОР 

I1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

3 1. 22-26.2.2021. Марија 

Милиновић 2. 5-9.4.2021. 

3. 31.5-4.6.2021. 

I2 кувар Куварство  2 1.30.11-4.12.2020. Душица Ђурковић 
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2. 3-7.5.2021. 

I3I3 конобар Услуживање 2 30.11-4.12.2020. Милутин 

Стојановић 

 
3-7.5.2021. 

II1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 1. 18-22.1.2021. Бојана Текић 

Немања 

Јаковљевић 
2. 8-12.3.2021. 

3. 10-14.5.2021. 

4. 7-11.6.2021. 

II2 кувар/ конобар Куварство / 

Услуживање 

3 1. 5-9.10.2020. Милош 

Стојановић 

Душица Ђурковић 
2. 22-26.2.2021. 

3. 5-9.4.2021. 

III1 Агенцијскои 

хотелијерско 

пословање 

4 1.23-27.11.2020. Катарина Бељић 

Ивана Живковић 2. 15-19.3.2021. 

 

3.19-23.4.2021. 

4. 24-28.5.2021. 

III2 кувар Куварство 4 1. 26-30.10.2020. Алексеи 

Стефановић 2. 25-29.1.2021. 

3. 22-26.3.2021. 

4. 17-21.5.2021. 

III2 конобар Услуживање 3 1. 26-30.10.2020.  

Милош 

Стојановић 
2. 25-29.1.2021. 

3. 22-26.3.2021. 

 Свечани пријеми 1 1. 17-21.5.2021. Милош 

Стојановић 

IV1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 1. 26.10-30.10. 2020. 

2.7-11.12.2020. 

3. 5-9.4.2021. 

4. 10-14.5.2021. 

Катарина Бељић 

Ивана Живковић 

 

 

Професионална пракса 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПОСЛЕДЊИ 

НАСТАВНИ ДАН 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПРАКСА 

I1 18. ЈУН Од 21. 6. 

I2 18. ЈУН Од 21. 6. 

II1 18. ЈУН Од 21. 6. 

II2 11. ЈУН Од 14.6. 

III1 11.ЈУН Од 14.6. 

III2 4. ЈУН / 

IV1 4. ЈУН / 
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Распоред извођења практичне наставе 
 
 

 

Одељење Задужени Место Место Наставник 

 наставник Извођења Извођења који обилази 

  праксе у праксе ван Децу 

  Школи Школе  

понедељак 2/2 (кувари Милош Школска Хотел Врујци, Милош 

 и конобари) Стојановић, продавница, Вртић ''Невен'', Стојановић, 

  Душица Кабинети ОШ ''Милан Ракић'', Душица 

  Ђурковић куварства и кафе Гарден Ђурковић 

   Услуживања   

среда 3/2 (кувари 
Душица 

Ђурковић 
Школска Хотел Врујци, 

Душица 

Ђурковић 

 и конобари)  продавница, Вртић ''Невен'',  

  Милош Кабинети ОШ ''Милан Ракић'', Милош 

  Стојановић куварства и кафе Гарден Стојановић 

   Услуживања   

петак 1/2 Милутин Школска Хотел Врујци, Милутин 

  Стојановић продавница, Вртић ''Невен'', Стојановић 

   Кабинети ОШ ''Милан Ракић'',  

   куварства и кафе Гарден  

   Услуживања   
 

 

7.5. Динамика образовно – васпитног рада у школској 2020/2021.години 
 

Ритам радног дана 

 

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

почиње у 8:00 часова, а завршава се у 11:50. Према препорукама Министарства просвете и 

кризног штаба часови трају 30 минута.    Велики одмор је између другог и трећег часа и траје 25 

минута, а између 4. и 5. часа одмор траје 10 минута. 

 
1.час 8:00 – 8:30 

2.час 8:35 – 9:05 

3.час 9:30-10:00 

4.час 10:05 – 10:35 

5.час 10:45 – 11:15 

6.час 11:20-11:50 

7.час 11:55 – 12:25 
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Распоред дежурства 

 

СПИСАК ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 

за школску 2020/21. 

 

Смена А 
 

 

 

 

Смена Б 
 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

 

1. Слађана 

Јевремовић 

2. Бојана Текић 

3. Немања 

Јаковљевић 

4. Денис 

Обрадовић 

 

 1.Александар 

Марковић 

2.Александра 

Јагодић 

  3. Дејан 

Ђурић 

  4.Верољуб 

Бојичић 

 

1. Александар 

Павловић 

2. Светлана 

Лазаревић 

3. Ивана 

Стефановић 

4. Душица 

Ђурковић 

 

1. Јелена Селенић 

2. Милена 

Гођевац 

3. Владимир 

Спасојевић 

4. Биљана 

Андрић 

 

1. Марија 

Милиновић 

2. Драгана 

Петровић 

3. Кристина 

Недељковић 

4. Милорад 

Петровић 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

 

ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 

1. Слађана 

Јевремовић 

2. Александар 

Павловић 

3. Александар 

Марковић 

4. Ивана 

Стефановић 

 

  1. Драгана 

Петровић 

2.  Јелена 

Селенић 

  3. Марија 

Адамовић 

  4.Милутин 

Стојановић 

 

1. Марија 

Милиновић 

2. Катарина 

Бељић 

3. Светлана 

Лазаревић 

4. Душица 

Ђурковић 

1. Денис  

Обрадовић 

2. Ивана 

Милованови 

3. Владимир 

Спасојевић 

4. Милош 

Стојановић 

 

1. Бојана Текић 

 

 

2. Марија Гајић 

 

3. Кристина 

Недељковић 

 

 

4. Ивана Чолић 
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Обогаћени једносменски рад 

 
Ове школске године наша школа учествовала је у пројекту Минстарства просвете 

''Обогаћени једносменски рад''. Идеја је да се ученицима, након редовне наставе, 

понуде активности у функцији целокупног развоја. Овакав вид наставе представља и 

неку врсту помоћи савременој породици. Ученици могу да искористе слободно време 

на квалитетан начин и да науче  много корисних ствари. У табели је дат детаљнији 

план радионица. 

 

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Подршка ученицима 

(Наши истраживачки пројектни тимови) 

(Живимо спортски, живимо здраво -  здрави стилови живота) 

Етос 

(Школа родитељства) 

(Траговима наших бака – радионице ручног рада) 

Настава и учење 

(Самостално учење ученика уз подршку наставника-ментора) 

(Учење страног језика кроз нове организационе облике) 

Организација рада школе, упорављање људским и 

материјалним ресурсима 

(Правимо одељењске вртове ) 

(Развијамо предузетнички дух – правимо сувенире) 

Образовна постигнућа ученика 

(Припремнанаставазазавршнииспитпремамодулима) 

Куварство као специфичан аспект рада школе 

(Здраво, моћно, воћно! – организација радионица здраве 

исхране и справљање домаћих рецепата) 

Услуживање као специфични аспект рада школе 

(Радионице креативног услуживања) 

Назив активности 1. Наши истраживачки пројектни тимови 

2. Живимо спортски, живимо здраво - здрави стилови 

живота 

3. Школа родитељства 

4. Траговима наших бака – радионице ручног рада 

5. Помози ми да научим - помоћ у савладавању градивауз 

подршку наставника-ментора 

6. Учење страног језика кроз забаву 

7. Правимо одељењске вртове  - уређење школског 

простора 

8. Развијамо предузетнички дух – правимо сувенире 

9.  Лакше до матуре - 
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Припремнанаставазазавршнииспитпремамодулима 

10. Здраво, моћно, воћно! – радионице здраве исхране и 

справљање домаћих рецепата 

11. Креативно услуживање  

Циљеви и 

очекивани исходи 

активности 

Циљеви: 

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 

Развијање и унапређење тимског рада и сарадничких односа 

међу ученицима 

 

Очекивани исходи активности: 

Ученик ће бити у стању да: 

Ради ефикасно са другима као чланови тима, групе, заједнице 

Зна како да учи 

Одговорно и ефикасно управља собоми својим активностима 

Прикупља, анализира, организујеи критички процењује 

информације 

Има свест о сопственој културии разноликости култура, уважава 

значајкреативног изражавања идеја 

Користи српски језик, и страни језику зависности од културног 

наслеђа и средине, потреба и интересовања 

Оствари боља постигнућа на завршном испиту 

Препозна креативну компоненту куварства и услуживања 

 

 

Опис активности 1. Наши истраживачки пројектни тимови – Активност би 

се реализовала у рачунарској учионици и односила би 
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се на израду омладинских пројеката са циљем 

унапређења одређеног аспекта школског живота који 

ученици изаберу. Реализација би се одвијала два пута 

месечно у трајању од два школска часа. 

2. Живимо спортски, живимо здраво - здрави стилови 

живота – Активност има за циљ да промовише здраве 

стилове живота код ученика кроз различите врсте 

спортова који углавном нису заступљени у оквиру 

физичког васпитања, попут тениса, брзог хода, 

пливања, фолклора итд. Реализација би се одвијала два 

до три пута месечно у трајању од два до три школска 

часа у фискултурној сали или напољу, зависно од 

временских прилика. 

3. Школа родитељства – Активност има за циљ 

успостављања добре сарадње на релацији ученик – 

родитељ – наставник, изградњу поверења, разумевања 

и међусобне толеранције. Активвност би се одвијала 

кроз трибине или округле столове једном месечно у 

трајању од 2 – 3 школска часа у амфитеатру средње 

школе или Куктурном центру Мионица. 

4. Траговима наших бака – радионице ручног рада – 

Активност има за циљ преношења знања и вештина 

ручног рада са старијих на млађе. Активност би се 

одвијала у сарадњи са локалним удружењем које негује 

народну традицију. Реализација се планира једном до 

два пута месечно у школи, Културном центру Мионица 

или просторијама локалног удружења. 

5. Помози ми да научим - помоћ у савладавању градивауз 

подршку наставника-ментора – Активност подразумева 

пружање помоћи подршке ученицима од стране   

предметних наставника  у савладавању градива кроз 

упућивање на литературу, рад у пару, групни рад. 

Активност би се одвијала у школској библиотеци 

једном до два пута недељно у трајању од једног 

школског часа. 

6. Учење страног језика кроз забаву – Активност има за 

циљ савладавање страног језика путем иновативних 

наставних метода. Реализатор ове активности би на 

креативан начин подстицао ученике да уче страни језик 

а да им при том не буде терет него забава Реализација 

активности би се одвијала једном недељно у трајању од 

два школска часа у просторији библиотеке. 

7. Правимо одељењске вртове  - уређење школског 

простора - Реализатор ове активности би у сарадњи са 
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ученицима осмислио и уређивао простор око школске 

зграде како би боравак свих ученика у школи био што 

пријанији, а ученици би на тај начин развијали 

креативност и осећај за лепо. Активност би се одвијала 

у школском дворишту једном недељно у месецима када 

је лепо време. 

8. Развијамо предузетнички дух – правимо сувенире – 

Активност има за циљ подстицање и развијање 

предузетничких компетенција код ученика и одвијала 

би се у сарадњи са Туристичком организацијом 

Мионица. Реализација би се одвијала два пута месечно 

у трајању од два школска часа. 

9.  Лакше до матуре - 

Припремнанаставазазавршнииспитпремамодулима – 

Активност има за циљ побољшање резултата ученика 

на завршном матурском испиту. Реализатор ове 

активности би са ученицима предлагао различите теме 

које би касније детаљније обрађивали, а које би им 

помогле у припреми завршног и матурског 

испита.Активност би се одвијала једном недељно у 

трајању од два школска часа у другом полугодишту. 

10. Здраво, моћно, воћно! – Активност подразумева 

радионице здраве исхране и справљање домаћих 

рецепата - Реализатор ове активности би у сарадњи са 

ученицима реализовао различите радионице које за циљ 

имају подизање свести ученика о важности здраве 

исхране за здравље и развој људског организма. 

Радионице би се одвијале у кабинету за куварство 

једном до два пута месечно. 

11. Креативно услуживање – Активност подразумева 

радионице услуживања са креативним и иновативним 

елементима у начину услуживања, опхођењу, 

психолошкој процени госта итд. са циљем подизања 

свести ученика о уметничкој компоненти конобарског 

позива. Радионице би се одвијале у кабинету за 

услуживање једном до два пута месечно. 

Циљна група којој 

је намењено 

Ученици од 1. до 4. разреда средње школе 

Носиоци 

активности 

Наставник језика, исхране, куварства, практичне наставе 

услуживања стручни сарадник библиотекар 

Место реализације Класичне учионице, рачунарска учионица, кабинет за 

куварство и услуживање, двориште школе, Културни центар 

Мионица 

Потребно Планирано је пет наставника и за сваког реализатора 
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ангажовање 

извршилаца 

(наставник, 

стручни сарадник) 

планирано је по 20% норме 

Потребно 

ангажовање 

извршилаца 

(спремачица, 

сервирка, 

куварица, 

ложач/домар) 

Потребно ангажовање спремачице и сервирке. 

Исхрана ученика Исхрана ће бити обезбеђена из средстава буџета школе 

Процена обухвата 

ученика 

85  ученика 

Додатни ресурси Нису потребни додатни ресурси, а ако се појави потреба за 

истим, биће обезбеђени преко буџета школе, односно 

средствима ЛС. 

 

8. Реализација планова 

8.1. Наставничко веће 

 

Подносилац извештаја: Ивана Костић 
 

 

Време 

реализације 

Планиране активности Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Август Избор председника 

стручних већа, 

координатора тимова и 

одељенских старешина 

за школску 2020/21. 

Избор председника 

стручних већа, 

координатора 

тимова и 

одељенских 

старешина за 

школску 2020/21. 

Педагог Договорено је ко 

ће бити 

председници 

стручних већа, 

координатори 

тимова и 

одељенске 

старешине 

Извештај о упису 

ученика у 1. разред 

школске 2020/21. 

Извештај о упису 

ученика у 1. разред 

школске 2020/21. 

Директор Директорка је 

изнела број 

уписаних 

ученика који 

није коначан, па 

је остао 

неизвестан упис 

трећег одељења 

прве године  
Одређивање датума 

уписа у 

августовском 

Директор Одређени датуми 

и договорена 

организација 
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испитном року уписа  
Одређивање датума 

поправних и 

разредних испита у 

августовском 

испитном року 

Директор  Договорени 

датуми и 

организација 

Усвајање извештаја о 

резултатима 

обављених испита у 

августовском року 

Усвајање извештаја 

о резултатима 

обављених испита у 

августовском року 

Чланови 

Наставничког већа 

Усвојен извештај 

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 

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 

Одељенске 

старешине 

 

 
Доношење одлуке о 

моделу наставе за 

почетак школске 

2020/21. године 

 

Педагог  На основу изјава 

родитеља, донета 

је одлука да се 

настава обавља 

по 

комбинованом 

моделу. 

Представљена је 

и детаљна 

организација и 

распоред 

учионица.  
Давање мишљења о 

кандидатима за 

избор директора 

школе 

секретар Обављено 

гласање за 

јединог 

кандидата 

Катарину 

Чарапић 

Расподела предмета 

између запсолених 

и проценат наставе 

који имају у СШ 

''Мионица'' 

Расподела предмета 

између запсолених 

и проценат наставе 

који имају у СШ 

''Мионица'' 

Директор  

Припрема за израду 

наставних планова 

Припрема за израду 

наставних планова 

Педагог, чланови 

Наставничког већа 

Педагог 

напоменуо да ће 
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рада наставника рада наставника због уписа новог, 

трећег одељења 

прве године бити 

више фонда 

часова од 

претходне 

године 

Информације о 

извођењу додатне и 

допунске наставе 

 Чланови 

Наставничког већа 

 

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 

Директор Педагог је 

напоменула да је 

сваком на мејл 

послат распоред 

предмета и 

проценти и 

прочитала 

изборне 

предмете за ову 

школску годину 

Септембар Разматрање Годишњег 

плана рада 

школе 

Разматрање 

Годишњег плана 

рада 

школе 

Педагог Представљен је 

Годишњи план 

рада и нови 

календар за 

школску 2020/21. 

Подела задужења и 

реализација 

активности 

предвиђених 

Годишњим планом 

рада школе за 2020/21. 

годину 

Подела задужења и 

реализација 

активности 

предвиђених 

Годишњим планом 

рада школе за 

2020/21. годину 

Директор Усвојен распоред 

часова,40 – о 

часовна радна 

недеља, , 

утврђени лични 

планови 

стручног 

усавршавања 

наставника, 

усвојени 

глобални 

планови 

наставних 

предмета и 

измена 

координатора 

тима 

Разматрање извештаја 

о 

Самовредновању и 

развојном планирању 

за претходну годину 

Разматрање 

извештаја о 

самовредновању и 

развојном 

планирањи за 

претходну годину 

Педагог Катарина Бељић 

је представила 

извештај за 

самовредновању 

рада школе, 

Ивана 

Миловановић 

представила 
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извештај о 

остваривању 

развојног плана 

за2019/20. 

Планирање и 

организација 

различитих облика 

ваннаставних 

активности 

ученика 

Планирање и 

организација 

различитих облика 

ваннаставних 

активности 

ученика 

Директор Директорка је 

представила 

план Обогаћеног 

једносменског 

рада 

Утврђивање предлога 

програма извођења 

наставе и екскурзије 

Утврђивање 

предлога програма 

извођења наставе и 

екскурзије 

Директор, 

одељенске старешине 

Предлог је изнет 

за Требиње, 

Охрид и Србију 

у случају 

могућности 

извођења 

екскурзије 

Октобар 
 

Анализа упитника 

за социо – 

економски статус 

ученика 

педагог Представњена 

анализа 

упитника и 

закључци 

Доношење одлуке о 

организацији 

допунске, додатне и 

припремне наставе 

Доношење одлуке о 

организацији 

допунске, додатне и 

припремне наставе 

Педагог Договорено је да 

ће бити 

реализовано он 

лајн и да сви 

наставници 

попуне табелу 

како би 

поставили 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  
Реализација 

обогаћеног 

једносменског рада 

 

педагог Представљање 

колективу 

организације и 

плана 

реализације   
Предлог новог 

члана школског 

одбора из реда 

запослених 

секретар Изгласана Бојана 

Текић за новог 

члана ШО 

Представљање 

плана посете 

часовима 

педагог Представљен 

план 

Одређивање ментора 

за школску 2020.21 

годину и термина за 

проверу савладаности 

Одређивање 

ментора за школску 

2020.21 годину и 

термина за проверу 

Директор Ове школске 

године у 

процедуру за 

добијање 
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програма за полагање 

испита за лиценцу 

савладаности 

програма за 

полагање испита за 

лиценцу 

лиценце треба да 

уђе Кристина 

Недељковић 

Лукић 

Доношење одлуке о 

извођењу студијског 

путовања 

 Директор  

Евиденција предавања 

оперативних 

планова 

Евиденција 

предавања 

оперативних 

Планова 

Педагог  

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 

ученика 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Педагог  Педагог је 

напоменула да се 

редовно 

подржавају 

часови допунске 

наставе он лајн, 

да се прате 

задужења 40 – 

очасовне радне 

недеље и 

направи списак 

ученика који има 

велики број 

јединица да би се 

направио план 

поправљања 

Информације о 

републичким 

такмичењима у оквиру 

Заједнице за школску 

2020.21. годину 

 Директор  Нико од колега 

се није 

изјашњавао за 

такмичења 

 
Представљање 

нових формулара за 

глобалне и 

оперативне планове 

педагог Представљени 

нови обрасци 

 
Представљање 

садржаја семинара 

«Јавни говор – 

технике излагачке 

писмености» 

Слађана Јевремовић 
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Организација 

тематског дана 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

  

Педагог 

предложио 

одржавање 

тематског дана 

које се планира 

за наредно 

полугодиште 

 
Промоција школе Директор 

 

 

 

  

Предложено да 

се састане тим за 

промоцију и 

направи детаљан 

план 

Децембар 
 

Пресек стања о 

оценама, владању и 

изостанцима са 

краја 1. 

Класификационог 

периода 

педагог Представљен 

извештај 

 
Разматрање и 

усвајање извештаја 

о оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају 

1.полугодишта 

Одељенске 

старешине 

 

Изрицање васпитно – 

дисциплинских мера 

Изрицање васпитно 

– дисциплинских 

мера 

Одељенске 

старешине 

Није било 

изрицања нових 

мера  
Извештај о 

остваривању 

наставног плана и 

програма за 1. 

полугодиште 

педагог Представљен 

извештај и нови 

календар рада 

Договор и подела 

задужења за 

организацију прославе 

школске славе Свети 

Сава 

Договор и подела 

задужења за 

организацију 

прославе школске 

славе Свети Сава 

Директор  Тачка се одлаже 

за наредно веће 

Анализа реализације 

осталих облика 

образовно –васпитног 

рада у школи 

Анализа 

реализације 

осталих облика 

образовно –

васпитног рада у 

школи 

Педагог Реализовано по 

плану 

Евиденција предавања  Педагог   
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оперативних планова 

  Разматрање и 

усвајање извештаја 

о оствареним 

резултатима у раду 

тимова и стручних 

већа 

педагог  

 
Разматрање и 

усвајање извештаја 

о сталном стручном 

усавршавању 

педагог  

 

  

Извештај са 

састанка директора 

директор  

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 

 
Педагог Активност 

реализована у 

децембру 

Извештај о 

остваривањунаставног 

плана и програма за I 

полугодиште 

 
Педагог  

Изрицање васпитно – 

дисциплинских мера 

 
Чланови 

Наставничког већа 

 

Анализа реализације 

осталих облика 

образовно - васпитног 

рада у школи 

 
Носиоци активности  

Разматрање и усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у раду 

тимова и стручних 

већа у току I 

полугодишта 

 
Координатори 

Тимова и 

председници 

Стручних већа 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о сталном 

стручном 

усавршавању 

запослених у оквиру 

установе у I 

полугодишту 

 
Координатор Тима за 

стручно усавршавање 

 

Припремање  Предметни  
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календара такмичења 

ученика 

  наставници 

 
Организација рада 

за почетак 

2.полугодишта 

Директор  Директор 

представио 

детаљну 

организацију 

рада за 

2.полугодиште и 

које су измене у 

односу на 

претходно 

Март Верификовање списка 

испитних питања за 

изборне предмете на 

матурском и завршном 

испиту 

Верификовање 

списка испитних 

питања за изборне 

предмете на 

матурском и 

завршном испиту 

Предметни 

наставници 

Активност 

реализована у 

априлу, списак 

испитних питања 

верификован, 

упућено на нове 

приручнике за 

полагање 

завршних и 

матурских испита 

Утврђивање календара 

такмичења и броја 

ученика по 

предметима 

 
Предметни 

наставници 

 

 

Припрема за 

екскурзију и 

утврђивање коначног 

броја ученика по 

одељењима 

 
 

Одељенске 

старешине 

 

План промоције школе 
 

Тим за промоцију 

школе 

 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

 
Наставничко веће  

Припрема ученика за 

такмичења 

 
Предметни 

наставници 

 

Доношење одлуке о 

извођењу екскурзије за 

I, II и III годину 

 
Одељенске 

старешине 

 

Април Анализа успешности и 

постигнутих резултата 

ученика на 

такмичењима 

 
Предметни 

наставници 

 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини на крају 

III класификационог 

Разматрање и 

усвајање 

извештајао 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

Педагог Одељенске 

старешине 

представиле своје 

извештаје 
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периода дисциплини на 

крају III 

класификационог 

периода 

Утврђивање плана у 

вези са промоцијом 

школе 

Утврђивање плана 

у вези са 

промоцијом школе 

Директор Планирана 

промоција школе 

за Рајковић, 

Дивце и Љиг 

Организовање 

припремне наставе за 

полагање матурског и 

завршног испита 

Организовање 

припремне наставе 

за полагање 

матурског и 

завршног испита 

Предметни 

наставници 

 

Одређени су 

датуми за 

припремну 

наставу 

Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Предлагање мера 

за побољшање 

успеха ученика 

Чланови 

Наставничког већа 

Предложено да 

се редовно и по 

плану одржавају 

часови допунске 

наставе 

Мај Формирање испитне 

комисије за полагање 

матурског и завршног 

испита 

 
Секретар  

Договор око прославе 

матурске вечери 

 
Чланови 

Наставничког већа 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о сталном 

стручном 

усавршавању 

запослених у оквиру 

установе 

 
Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

 

Утврђивање распореда 

полагања разредног, 

поправног, матурског 

и завршног испита за 

матуранте 

 
Предметни 

наставници 

 

Предлагање ученика за 

избор Ђака генерације 

Предлагање 

ученика за избор 

Ђака генерације 

Чланови 

Наставничког већа 

Активност 

реализована у 

јуну, није било 

реалног 

кандидата за ђака 

генерације 

Припрема и подела 

задужења за израду 

Извештаја о раду за 

текућу школску 

годину и Плана рада за 

наредну школску 

годину 

 
Директор, педагог, 

организатор наставе 

 

Јун Разматрање и усвајање 

извештаја о 

Разматрање и 

усвајање извештаја 

Одељенске старешине Представљени 

извештаји 
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оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за III и IV 

разред на крају 

школске године 

о оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини за III 

и IV разред на 

крају школске 

године 

Извештај о 

остваривању наставног 

плана и програма на 

крају школске године 

Извештај о 

остваривању 

наставног плана и 

програма на крају 

школске године 

Педагог Наставни план и 

програм 

реализован по 

плану, са 

дозвољеним 

одступањем у 

броју часова, 

педагог прочитао 

још једном део 

правилника о 

календару који се 

односи на то 

Разматрање и усвајање 

извештаја о 

реализацији екскурзије 

за I, II и III годину 

 
Одељенске старешине  

Разматрање и усвајање 

извештаја о 

реализацији и 

постигнутим 

резултатима 

матураната на 

разредном, поправном, 

матурском и завршном 

испиту 

Разматрање и 

усвајање извештаја 

о реализацији и 

постигнутим 

резултатима 

матураната на 

разредном, 

поправном, 

матурском и 

завршном испиту 

Предметни 

наставници, Бојана 

Текић 

Представљен 

извештај  

Разматрање и усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за I, II и 

III разред на крају 

школске године 

 
Педагог  

 

 Извештај о 

остваривању наставног 

плана и програма на 

крају школске године 

 Педгог  

Доношење одлуке о 

похваљивању и 

награђивању ученика 

Доношење одлуке 

о похваљивању и 

награђивању 

ученика 

Директор Одлучено да се 

похвале по три 

ученика из оба 

одељења за 

допринос и 
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истицање у 

стручним 

предметима 

Избор ђака генерације  Комисија за одлуку о 

ђаку генерације 

 

Анализа реализације 

осталих облика 

образовно -  васпитног 

рада ушколи 

Анализа 

реализације 

осталихоблика 

образовно -  

васпитног рада 

ушколи 

Носиоци 

активности 

Закључено је да 

је требало да 

буде више часова 

секција 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у раду 

Тимова и Стручних 

већа на крају школске 

године 

 Координатори Тимова 

и председници 

Стручних већа 

 

Разматрање извештаја 

о активностима 

везаним за промоцију 

школе 

Разматрање 

извештаја о 

активностима 

везаним за 

промоцију школе 

Координатор Тима 

за промоцију 

Промоција 

реализована по 

плану 

Разматрање и усвајање 

захтева за 

набавку опреме и 

наставних средстава 

 Директор  

Избор кандидата за 

израду распореда 

часова 

 Директор  

Утврђивање рока 

припремне наставе за 

ученике упућене на 

полагање поправних и 

разредног испита 

Утврђивање рока 

припремне наставе 

за ученике упућене 

на полагање 

поправних и 

разредног испита 

Директор Припремна 

настава 

планирана за 

период од 16. До 

20. августа 

 
Организација и 

реализација 

професионалне 

праксе 

Предметни 

наставници 

Ученици су 

распоређени по 

објектима и 

пракса се одвија 

по плану 

Август Организација и 

спровођење разредног, 

поправног и матурског 

испита у августовском 

испитном року 

 Предметни 

наставници 

 

Избор председника 

стручних већа, 

координатора тимова и 

одељенских старешина 

 Директор  

Извештај о упису  Директор  
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ученика у I разред 

Усвајање извештаја о 

резултату обављеног 

испита у августовском 

року 

 Чланови 

Наставничког већа 

 

Припрема за израду 

наставних планова рада 

наставника(глобалних 

и оперативних) 

 Педагог  

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 

 Директор  

 

 

8.2. Одељенско веће 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020./2021. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће I1 

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

 

Одговорно лице:Марија Милиновић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Садржај рада  

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација 

Време 

реализације 

 

Планирано 

 

 

 

 

новембар 

 

 
Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду (прво 

тромесечје) 

Марија 

Милиновић 

Позитиван успех 

остварило је 19ученика, 

а негативанан 5, 

неоцењени 3 ( разлози 

због којих су неоцењени 

Марк Павловић је 

уписан 26. Октобра а 

остале три ученице уче 

други страни језик који 

није француски језик ( 

Ана Радовановић и 

Милица Радивојевић уче 

немачки језик док Јелена 

Радовановић учи руски 

језик.) . Сви ученици 

имају примерно владање. 

 

Разно 

 

   

 Анализа успеха и Анализа успеха и Марија Број ученика са 
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јануар 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду ( прво 

полугодиште) 

Милиновић позитивним успехом 12, 

негативних ученика 12, / 

Данијела Атић, Јован 

Белошевић, Милан 

Богдановић, Ненад 

Војиновић, Тамара 

Вујичић, Неда Ивановић, 

Лука Матић, Марко 

Милетић, Марина 

Пауновић, Урош 

Петровић, Данило 

Трифуновић)неоцењених 

ученика 3због другог 

страној језика; 

Разно    

 

Април 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

квалификационог 

периода 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају трећег 

тромесечја 

Марија 

Милиновић 

Број ученика са 

примерним владањем 

27.) Ученици са 

недовољним успехом су 

: Милан Богдановић, 

Ненад Војиновић, Марко 

Милетић, Алекса 

Николиш, Марина 

Пауновић,Урош 

Петровић, Ана 

Радовановић и Данило 

Трифуновић. Највише 

јединица имају ученици 

Марко Милетићћ (7) , 

Јован Белошевић (5), 

Урош Петровић (4). 

Ученицима је предочен 

план како да поправе 

оцене у складу са 

тренутном ситуацијом 

јер се настава одвја 

онлајн . 

 

 

Јун/ Август 

 

 

 Анализа успеха и 

владања на крају 

школске године 

2020/2021 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полигодишта 

Марија 

Милиновић 

Број ученика са 

примерним владањем 27 

ученика. Брј одличних је 

6, број вр.добрих 3, 

добрих 18. Укупан број 

изостанака је 324 

оправдана и 2 

неоправдана изостанка, 

што је  14 оправданих по 

ученику и 0,72 

неоправданих по 

ученику. Неколико 

ученика нема изостанака 

( Адриана Вишић, 
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Алекса Николиш, Јелена 

Радовановић, Ана 

Радовановић, Анђела 

Стевановић, Јелена 

Јелић).  

Сви ученици су 

успешшно похађали 

професионалну праксу. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће I2  

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

 

Одговорно лице: Александар Павловић 

____________________________________________________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

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 

На крају 

1.тромесечја шк. 

2020-2021. Годне 

одељење је 

остварило следећи 

успех: 

- Позитиван 9 

ученика ( 50% )  

- Негативан 9 

ученика. Са 1 

недовољном 5 

ученика, са 2 

недовољне 2 

ученика, са 3 

недовољне ученика, 

и то Бојана Атић и 

Ивана Илић. 

Највише оцена је из 

математике 8, 

српског 1, 

енглеског 1, основе 

туризма 1 и хемије 

2.  

Примерно владање 
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18   

 

Разно 

 

   

 

 

Децембар  

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 13, а са 

негативним их је 5.  

Одличан нема , Вр. 

Добро 4, добро 9. 

Примерно владање 

18  

Оправдани 

изостанци 76, 

неоправданих нема.  

 

Разно    

Април Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају трећег 

тромесечја 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на трећем 

квалификационом 

периоду 

Александар 

Павловић 

 Позитиван успех 11 

ученика, негативан 

успех 7, неоцењених 

нема. Са једном 

негативном 4, са две 

1 ученик, са 4 

негативне 1 ученим ( 

Сања Секулић), са 

пет негативних 1 

ученик ( Ивана Илић 

) .  

Август  Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године 

Александар 

Павловић 

Позитиван успех 18 

ученика. Одличних 

нема,врло добар 

успех 5 ученика, 

добар 13. Владање 

примерно 18 

ученика. Оправдани 

изостанци 367 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће I3 

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

 

Одговорно лице:Кристина Недељковић Лукић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Садржај рада  

 

 

 

 

 Време Планирано 
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реализације 

 

 

Реализованe 

активности 

 

Носиоци 

активности 

 

Евалуација 

 

 

 

 

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, а то је 14, 2 је 

остварило позитиван успех. 

Недовољних ученика је 6. 

Неоцењених ученика такође 

6. 

Оправданих изостанака има 

36, неоправданих 19 што је 

укупно 55 изостанака. 

Владање: Примерно 

владање има 7 ученика, а 

ученицима Милоју Атић и 

Милошу Станковићу је 

смањена оцена из владања 

на 4 због непримереног 

понашања у школи. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење прво три броји 

укупно 14 ученика, од тога 

11 дечака и 3 девојчице. 

Новоуписаних или 

исписаних није било. 

Енглески као први страни 

језик уче сви, француски 

као други страни језик учи 

13 ученика и ученик Душан 

Ђукић учи немачки као 

други страни језик. 

Неоцењених ученика има 6. 

Примерно владање 

остварило је 6 ученика. 

Врло добро владање 

остварило је 2 ученика. 

Добро владање има 1 

ученик. 

Довољних и са 

незадовољавајућом оценом 

из владања нема. 

Одличан успех није 
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Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварио ни један ученик. 

Врло добар успех остварила 

ученица Тијана 

Недељковић. 

Добар успех остварило 4 

ученика. 

Довољних нема. 

Недовољан успех са једном 

недовољном оценом има 2 

ученика, са 3 недовољне 

оцене 1 ученик и са 4 

недовољне оцене на првом 

полугодишту има 1 ученик. 

Укупан број оправданих 

изостанака је 75. 

Неоправданих изостанака 

укупно има 20. 

Сви ученици похађају 

веронауку као изборни 

предмет. 

Напомена: Ученици 

Кристијан Димитријевић, 

Миодраг Димитријевић, 

Душан Ђукић, Живко 

Лекић, Марија Митровић и 

Ирена Радосављевић нису 

оцењени. 

 

 

 

 

 

 

Одељење прво три броји 

укупно 14 ученика, од тога 

11 дечака и 3 девојчице. 

Први страни језик 

(енглески) учи свих 14 

ученика, други страни језик 

( француски) учи 13 

ученика. Немачки као други 

страни језик учи ученик 

Душан Ђукић. 

Примерно владање има 6 

ученика. Вр. добро владање 

има 3 ученика, добро 

владање има 1 ученик, 

Милоје Атић . Петоро 

ученика није оцењено. 

Позитиван успех остварило 

4 ученика, то су: Ненад 
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Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благојевић, Лазар 

Јовановић, Немања 

Јовановић и Милош 

Станковић. 

Једну недовољну оцену има 

три ученика. Две недовољне 

оцене има један ученик и 

пет недовољних оцена има 

ученик Милоје Атић. 

Неоцењених ученика има 

седморо. 

Оправданих изостанака 

укупно има 355, 

неоправданих изостанака 

укупно 49. 

Веронауку похађају сви 

ученици. 

Општи утисак је да су 

покварили успех остварен 

на крају првог полугодишта, 

о чему су обавешени и 

родитељи и ученици. 

 

Укупно ученика у одељењу 

прво три има 14, 11 дечака и 

3 девојчице. Енглески као 

први страни језик слуша 

свих 14 ученика. Француски 

као други страни језик 

слуша 13 ученика, и 

немачки као други страни 

језик 1 ученик - Душан 

Ђукић који је положио 

разредни испит у јуну 

месецу са оценом довољан 

(2). 

Примерно владање има 6 

ученика, врло добро 

владање има 2 ученика, то 

су Душан Ђукић због 

неоправданих изостанака и 

ученик Душан Јевтовић због 

непримереног понашања у 

школи. 

Укор Одељенског већа има 

ученик Милоје Атић. 

Позитиван успех на крају 

школске 2020/21. год 

остварило је 8 ученика. 

Одличних нема. Вр. добар 

успех остварила је ученица 
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Тијана Недељковић. Добар 

успех остварило је 7 

ученика. Довољних нема. 

Недовољан успех остварио 

је ученик Милоје Атић са 

две недовољне оцене из 

математике и француског 

језика који се упућује на 

поправни испит у 

августовском року. 

Неоцењених ученика има 5. 

То су: Кристијан 

Димитријевић, Миодраг 

Димитријевић, Живко 

Лекић, Марија Митровић и 

Ирена Радосављевић. Ови 

ученици нису завршили 

разред. 

Оправданих изостанака има 

675, неоправданих 

изостанака 59 што је укупно 

734 изостанка. 

Настава је трајала до 15. 06. 

2021. након чега су ученици 

упућени на професионалну 

праксу. 

Веронауку као обавезан 

изборни предмет похађају 

сви ученици. 

Разно    

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ   2020/2021. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће II/1 

 

Одговорно лице:Јелена  Селенић 

 

Остали чланови већа:Слађана Јевремовић,Немања Јаковљевић,Бојана Текић,Верољуб 

Бојичић,Ивана Стефановић,Ђорђе Софронић,Никола Милетић,Јелена Селенић,Светлана 

Лазаревић,Драгана Петровић,Милорад Петровић, Ивана Чолић 

  

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

и неоправданим  изостанцима ученика одељења II/1 

 

Одељење II-1 чини 23 ученика, 12девојчица и 11 дечака. Сви ученици као први језик уче 

Енглески  језик а као други језик Француски језик,два  ученика учи Немачки а два 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  21 учениk  док преостала два ученика иду на 
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часове  Грађанског  васпитања. 

Ученици похађају 10 обавезних предмета и Верску наставу  и Грађанско васпитање  као изборне 

обавезне предмете.Планом и програмом су предвиђена четири  блока праксе,и њихови датуми су 

били утврђени,али је дошло до померања преласком на он лајн наставу 30.11.2020.године па је 

све одложено за  друго полугодиште чија реализација је спроведена у следећим терминима  ( 1)  -

18.01-22.01.2021 ,(2)08.03-12.03.2021. , (3)10.05-14.05.2021.  (4)  09.06.-16.06.2021.) 

 

 

Садржај рада  

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

Садржаји 

који нису 

планирани, 

а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране тима или 

особе задужене 

за евалуацију 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

септембар 

Упознавање 

чланова ОВ 

са 

структуром 

одељења 

  

Наставници упознати са 

структуром одељења 2-1, 

бројем ученика, односно 

изменама у односу на 

претходну школску 

годину коју два ученика 

нису успешно завршила,а 

једна ученица се,због 

одласка у иностранство 

исписала из школе. 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

првом 

квалификац

ионом 

периоду 

  

Примерно владање има 19 

ученика док 4 ученика 

због непримереног 

понашања на часу имају 

врло добро владање.То су 

:Вујић Дејан,Марко 

Богдановић,Немања  

Добривојевић и Лука 

Качаревић 

Позитиван успех 

остварило је 14 ученика 

(60,86%) а негативан 

успех остварило је 5 

ученика (21,73%). Са 1 

недовољном оценом су 3 

ученика, , са 3 недовољне 

оцене је 1 ученик,са 7 

недовољних оцена је 1 

ученик.4 ученика су 

неоцењена због другог 

страног језика. 

Укупан број изостанака је 

148,144 оправдана  и  4 

Успешно 

обављен 

задатак. 
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неоправдана изостанка. 

По предметима највећи 

број недовољних оцена је 

из Француског језика  и 

Географијепо три 

јединице. 

 

 

 

    

 

 

Децембар 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишт

а 

  

Позитиван успех 

остварило је 

17ученика,док је 

недовољан успех 

остварило 2 ученика.4 

ученика је неоцењено због 

другог страног 

језика,руског или 

немачког који полажу на 

крају године. Одличан 

успех остварила је 

ученица  Тања 

Станојевић. и она је за 

труд и рад похваљена. 

Са једном недовољном 

оценом је једна 

ученица,Софија 

Станковић  а,са три  

недовољне оцене је 1 

ученик,Вујић 

Дејан.Примерно владање 

има 19 ученика док 

преостала 4 има владање  

врло добар 4.Реч је о 

следећим 

ученицима:Марко 

Богдановић,Немања 

Добривојевић,,Лука 

Качаревић,Дејан 

Вујић,.Код ова 4 ученика 

разлог смањења оцена на 

врло добар 4 јесте 

непримерено понашање на 

часу које говоре о 

ометању професора у 

извођењу наставе Укупан 

број изостанака је 168,164 

оправдана и 4 

неоправдана 

изостанка.,што је 7,30 по 

ученику.Највећи број 

јединица је из економике 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак. 
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и организације 

туристичких предузећа,2 и  

једна из агенцијског и 

хотелијерског пословања 

и енглеског језика.Просек 

је и даље најлошији из 

француског језика,а потом 

и математике и економике 

и организације 

туристичких предузећа. 

Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jун 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

трећем 

квалификац

ионом 

периоду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организациј

а и 

реализација 

  

 На крају трећег 

класификационог 

периода,позитиван 

успехима 16 

ученика,негативан успех 3 

ученика(са по једном 

јединицом),а четири 

ученика су ,због другог 

страног језика,руског или 

немачког,неоцењена. 

Број оправданих 

изостанака је 

340,неоправданих 14 што 

је укупно 

354,односно,15,39 по 

ученику.Примерно 

владање има 19 ученика ,а 

четири већ на 

полугодишту поменута 

ученика и даље имају врло 

добро владање. 

 

 

 

 

Ученици су наставу 

завршили 16.јуна након 

чега су према унапред 

утврђеном распореду 

похађали професионалну 

праксу. На планини 

Дивчибаре ученици су 

распоређени  у  хотел 

''Црни врх''. У Бањи 

Врујци ученици су 

распоређени у 

хотел“Врујци“ и турист 

биро  Туристичке 

организације Мионица,као 

и турист биро бање 

Врујци. 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак. 
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Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професиона

лне праксе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

крају другог 

полугодишт

а 

 

 

 

 

 

 

 

 На крају школске године 

позитиван успех 

остварило је свих  23 

ученика.Одличан успех 

оствариле су две 

ученицеТања Станојевић 

и то са просеком 5,00 и 

Јована Живковић 4,64 што 

је 8,7% одељења,врло 

добар успех остварило је 

11 ученика,што је 47,8% 

одељења а добар успех 

има 10  ученика,односно  

43,48 % одељења.Укупан 

број изостанака је  575 од 

тога 555 

оправданих,односно 

24,13% % по ученику и 17  

неоправдана 

изостанка,односно 0,74 % 

по ученику.Примерно 

владање имају сви 

ученици.Наиме,на крају 

првог полугодишта било 

је 4 ученика са врло 

добрим владањем али 

обзиром на све околности 

,и периоде онлајн 

наставе,разредни 

старешина ученицима 

свима даје примерно 

владање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици 

професионалну 

праксу обавили 

према 

предвиђеном 

распореду. 

Екстерни 

сарадници 

задовољни су 

радом ученика 

одељења 2-1 . 

Када је реч о 

блоковима 

праксе они су 

реализовани у 

утврђеним  

временским 

интервалима,та

чније са 

извесним 

изменама у 

периоду 

реализације,али 

свакако су сва 4 

планирана 

блока 

реализована. 

 

 
 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ2020/2021.ГОДИНУ 
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Подносилац извештаја:Одељенско веће II-2 

(стручно веће, наставник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице:Душица Ђурковић 

 

Садржај рада  

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација 

Време 

реализације 

 

Планирано 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду (прво 

тромесечје) 

Душица 

Ђурковић 

Позитиван успех остварило 

11 ученика. Неоцењених 

нема.  

9 ученика је са 1 

недовољном, 6 ученика са 

2 недовољне и један 

ученик са 3 недовољне. 

27 ученика уче енглески, 

11 конобара уче 

француски, један ученик 

руски језик. 

Сви ученици имају 

примерно владање. 

Разно    

 

 

јануар 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду ( прво 

полугодиште) 

Душица 

Ђурковић 

Број ученика са 

позитивним владањем 25 

Један ученик има 1 

негативну оцену, и један са 

две негативне оцене. 

27 ученика уче енглески, 

11 конобара уче 

француски, један ученик 

руски језик. 

Сви ученици имају 

примерно владање. 

Ученицима је 

предочен план како 

да поправе оцене у 

складу са 

тренутном 

ситуацијом јер се 

настава одвја онлајн 

Разно    

 

Април 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

квалификационог 

периода 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају трећег 

тромесечја 

Душица 

Ђурковић 

Позитиван успех остварило 

15 ученика. 

Два ученика су неоцењена 

из екологије и заштите 

зивотне средине. 

Сви имају примеран 
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 успех.27 ученика уче 

енглески, 11 конобара уче 

француски, један ученик 

руски језик. 

 

 

 

Јун/ Август 

 

 

 Анализа успеха и 

владања на крају 

школске године 

2020/2021 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полигодишта 

Душица 

Ђурковић 

26 ученика 

Саша Радоњић исписан.  

Свих 26 ученика је 

остварили позитиван успех 

на крају школске године са 

примерним владањем. 

Укупно за целу школску 

годину имају 1178 

изостанака, 45 изостанака 

по ученику. 

Сви ученици су 

успешшно похађали 

професионалну 

праксу. 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2020 

/2021.ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће III 1 

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

 

Одговорно лице: Слађана Јевремовић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

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 

 

 

 

Разматрање и 

усвајање извештаја 

о оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на крају 

првог 

класификационог 

периода 

  

На крају првог 

класификационог периода 

ученици су остварили 

следећи успех: од 22 

ученика 4 ученика су 

остварила позитиван 

успех, неоцењених 

ученика је 9, док је 9 

ученика имало недовољну 

оцену ( са 1 недовољном 
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Предлагање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

 

 

 

оценом - 4 ученика; са 3 

недовољне оцене - 2 

ученика; са 4 недовољне 

оцене - 1 ученик; са 5 

недовољних оцена - 1 

ученик; са 6 недовљних 

оцена - 1 ученик). 

Ученици са највећим 

бројем недовољних оцена 

су: Бојан Јанковић (са 6 

недовољних), Јован 

Мијаиловић (са 5 

недовљних), Тамара 

Радовић ( 4 недовољне 

оцене) . Највећи број 

недовољних оцена 

ученици имају из следећих 

предмета: Математика ( 7), 

Туристичка географија ( 

7), Маркетин у туризму ( 

6), Енглески језик ( 5). 

Ученици су неоцењени из: 

Математике (6), Пословне 

кореспонденције ( 3), 

Енглеског језика (1), 

Туристичке географије (1). 

Сви ученици имају 

примерно владање. 

Ученици су укупно 

остварили 262 изостанка 

од којих је 260 оправданих 

и 2 неоправдана. 

 

2. Предлагање 

мера за побољшање 

успеха ученика 

 

 

  

2. С обзиром на веома лош 

успех на првом 

тромесечју, донете су мере 

које би побољшале успех 

ученика: интезивирати 

одржавање допунске 

наставе, слање 

индивдуланих задатака 

преко Моодле платформе, 

давање конкретних 

задатака за вежбу... 

3. Информације о 

републичким 

такмичењима 

4. Представљање 

нових формулара 

5. Представљање 

садржаја са 

семинара "Јавни 

  

3,4,5,6.и7. Представљени 

су нови формулари који ће 

се користити на нивоу 

школе, дате су 

информације о 

такмичењима а 

колегиница Слађа 

Јевремовић је представила 
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говор" 

6. Организација 

тематског дана 

7. Промоција школе 

8. Разно 

садржај са семинара 

"Јавни говор" Разговарало 

се о тематском дану, дати 

су предлози и договорено 

је да се тематски дан 

одржи у другом 

полугодишту због 

ситуације са корона 

вирусом. 

Већа је одржано онлине 

путем ZOOM апликације. 

 

 

децембар 

Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта шк. 

2020/2021. године 

  

Ученици одељења III1 на 

крају првог полугодишта 

остварили су следећи 

успех: од укупно 22 

ученика 17 ученика је 

остварило позитиван 

успех, док је 4 ученика је 

неоцењено ( други страни 

језик им није француски) 

док је 1 ученик остварио 

недовољан успех ( Бојан 

Јанковић има недовољну 

из Српског језика и 

књижевности).Од 17 

ученика који су остварили 

позитиван успех, 5 

ученика је одлично ( 

Наталија Васић, Јана 

Јеремић, Ивана Живковић, 

Павле Синђелић, Тијана 

Милисављевић) 4 ученика 

је врло добро и 9 ученика 

има добар успех.  

 

Владање и васпитно 

- дисциплинске мере 
  

Сви ученици имају 

примерно владање.  

Изостанци   

Ученици су осварили 336 

изостанака, од којих су 

334 оправдана и 2 

неоправдана. 

 

Разно   

Веће је одржано онлајн 

преко  

ZOOM-а. 

 

 

 

април 

Анализа успеха на 

крају 3. тромесечја 

шк. 2020 / 2021. 

године 

 

  

У одељење III 1 уписано је 

на почетку школске 

године 14 девојчица и 8 

дечака, и тај број је исти и 

на данашњи дан. Сви 

ученици (22) слушају 

енглески језик као први 
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страни, а као други страни 

18 ученика слуша 

француски, а 4 ученика 

неки други страни језик – 

немачки (2 ученика: 

Кристина Грујучић и 

Ђорђе Ружичић), руски (1 

ученик : Тања Симовић) и 

шпански (1 ученик : 

Анђела Васиљевић). Ова 4 

ученика се и воде као 

неоцењени, јер наведене 

стране језике полажу на 

крају школске године. Од 

укупног броја ученика на 

крају 3. тромесечја 

позитиван успех 

остварило је 12 ученика – 

54, 55 % (Наталија Васић, 

Невена Вуковић, Лука 

Драгићевић, Ивана 

Живковић, Матија 

Јовановић, Јана Јеремић, 

Тијана Милисављевић, 

Катарина Недељковић, 

Тамара Радовић, Павле 

Синђелић, Александар 

Тешић и Сара Урошевић). 

Неоцењених ученика је 6 – 

27, 27 % . То су : Јана 

Мијаиловић (пословна 

кореспонденција), 

Викторија Нинковић 

(туристичка географија) и 

4 ученика, горе 

поменутих, због другог 

страног језика. Негативан 

успех остварило је 4 

ученика (18, 18 %) и то : 

• Са 1 недовољном – 2 

ученика (9, 09 %) : Милена 

Добросављевић и 

Александар Марковић 

(туристичка географија); 

• Са 2 недовољне – 2 

ученика (9, 09 %) : Бојан 

Јанковић (туристичка 

географија, маркетинг у 

туризму) и Јован 

Мијаиловић (туристичка 

географија, финансијско 
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пословање). 

Укупно 6 негативних 

оцена. 

 

Владање и васпитно 

– дисциплинске 

мере 

  

Примерно владање имају 

сви ученици, укупно 22. 

Нема Укора, нити 

васпитно – дисциплинских 

мера. 

Изостанци   

Укупан број изостанака на 

крају 3. тромесечја (од 

почетка школске године 

до сада) је 684 (по ученику 

31, 09 – око 31). Од тога 

оправданих је 675(око 31 

по ученику) и 

неоправданих 9. 

 

Разно   

На Већу је било речи о 

мерама за побољшање 

успеха, поправљању 

оцена. Предлог је да се 

настави са допунском 

наставу и да се, по 

потреби, интензивирају 

додатни задаци за ученике 

са негативним оценама. 

Закључено је да се 

родитељски састанак неће 

реализовати у 

просторијама школе због 

тренутне ситуације са 

пандемијом. Договорено је 

да се картице са оценама 

(из електронског 

дневника) пошаљу 

родитељима на лични 

мејл, а по жељи родитеља 

и са посебним разлогом 

организовати 

индивидуални разговор у 

школи, у складу са свим 

мерама предострожности. 

 

јун 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

школске 2020/ 2021. 

године 

  

На крају 2. полугодишта 

шк. 2020 / 2021. сви 

ученици (22) остварили су 

позитиван успех. 

Одличних је 6 ученика (27, 

27%) -Наталија Васић, 

Кристина Грујичић, Ивана 

Живковић, Јана Јеремић, 

Тијана Милисављевић, 

Павле Синђелић;  
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врлодобрих 9 ученика (40, 

91%) – Анђела Васиљевић, 

Невена Вуковић, Милена 

Добросављевић, Матија 

Јовановић, Јана 

Мијаиловић, Катарина 

Недељковић, Тамара 

Радовић, Ђорђе Ружичић, 

Тања Симовић;  

добрих 7 ученика (31, 

82%) – Лука Драгићевић, 

Бојан Јанковић, 

Александар Марковић, 

Јован Мијаиловић, 

Викторија Нинковић, 

Александар Тешић, Сара 

Урошевић. 

-  Сви ученици слушају 

енглески језик као први 

страни, а као други страни 

18 ученика слуша 

француски, а 4 ученика 

неки други страни језик и 

у јунском року су 

полагали разредни испит – 

немачки (2 ученика: 

Кристина Грујучић и 

Ђорђе Ружичић – добили 

оцену вр. добар 4), руски 

(1 ученик : Тања Симовић 

– добила оцену вр. добар 

4) и шпански (1 ученик : 

Анђела Васиљевић – 

добила оцену добар 3). 

 

Владање 
  

Од укупно 22 ученика, 21 

ученик има примерно 

владање а један ученик 

врло добро (Викторија 

Нинковић, због 

неоправданих изостанака 

– 8). Један је Укор 

одељ.старешине, нема 

васпитно-дисциплинских 

мера. 

Изостанци   

Одељење III1 на крају 

школске године остварило 

је укупно 687 изостанака. 

Од тога оправданих је 668 

(око 31 по ученику) и 

неоправданих 19.  

 Разно   Ученици су имали наставу  
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до 8. јуна, а од 9. је почела 

професионална пракса 

(хотел „Врујци“ у 

Врујцима, Турист биро у 

Мионици и на 

Дивчибарима хотели 

„Црни врх“, „Хеба“, 

„Стеван Филиповић“). 

Договорено је да 

Одељенска већа буду у 

августу, након праксе. 

Тада ће бити и упис 

ученика у нови разред. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће III2 

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

 

Одговорно лице: Ивана Стефановић 

(председник, координатор,руководилац ) 

 

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 

 

 

јануар 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

шк. 

2020/2021. 

године 

  

На крају 1. полугодишта 

успех одељења је био 

следећи : 

 

* ОДЛИЧНИХ – 0 ученика 

(* ВРЛО ДОБРИХ - 2 ученик 

(Јелена Благојевић и 

Драгица Перић) 

* ДОБРИХ - 10 ученика  

* ДОВОЉНИХ нема 

- Укупно 12 ученика са 

позитивним успехом. 

- Са недовољним оценама је 

6 ученика, и то : 

* СА 1 НЕДОВОЉНОМ 6 

ученика 

* СА 2 НЕДОВОЉНЕ 

ОЦЕНЕ - 4ученика  
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* СА 4 НЕДОВОЉНЕ 

ОЦЕНЕ - 1 ученик (Матија 

Урошевић) 

- Укупно 16 недовољних 

оцена. 

* Ученик Ђорђе 

Димитријевић је неоцењен 

из предмета социологија са 

правима грађана 

 

-Највише недовољних оцена 

је из предмеа српски језик 

(8), из француског језика (4), 

из предузетништва (3) и из 

предмета социологија са 

правима грађана и 

националние кухиње по 

једна слаба оцена. 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

  

Од укупно 24 на 

полугодишту сви имају 

примерно владање 

Изостанци   

Укупан број изостанака је 

585 ( 24.38 по ученику). Од 

којих је 544 оправданих и 41 

неоправдан 

 

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. 

Настава се одвија према 

комбинованом моделу услед 

пандемије вируса Ковид 19.  

 

 

 

јун 

Анализа 

успеха на 

крају 

школске. 

2020/2021. 

године 

  

На крају школске 2020/2021. 

године сви ученици су 

успешно окончали завршну 

годину, без слабих оцена и 

стекли право на полагање 

завршних матурских испита 

у јунском року.: 

 

* ОДЛИЧНИХ – 1 ученица 

(*Јелена Благојевић 4.64 ) 

ВРЛО ДОБРИХ – 2 ученика 

(Иван Гајић, и Александра 

Николиш) 

* ДОБРИХ - 20 ученика  

* ДОВОЉНИХ 1 ученик 
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(Ђорђе Димитријвић) 

 

* Ниједан ученик нема 

недовољних оцена 

Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

  

Сви ученици имају 

примерно владање осим 

ученице Гордане Атић којој 

је владање смањено на врло 

добр због великог броја 

неоправданих изостанака. 

Изостанци   

Укупан број изостанака на 

крају године је је 1572, 63.3 

по ученику, неоправаних 

изостанака  било је 73,3.04 

по ученику а укупно 1600, 

66.7 по ученику . 

 

Разно   

Сви ученици су успешно 

положили завршне испите у 

јунском року. 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ   2020/2021.   ГОДИНУ 

 

Подносилац извештаја:______Одељенско веће IV 1____________________ 

 

Одговорно лице: Kaтарина Бељић  

 

Остали чланови већа:Слађана Јевремовић, Никола Милетић, Светлана Лазаревић, Ивана 

Стефановић,Јелена Селенић, Ивана Живковић,Марија Милиновић, Ђорђе Софронић, Милорад 

Петровић, Драгана Петровић, Милутин Стојановић 

 

Сарадници у писању извештаја:_______/____ _______________________________________ 

 

  

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

и неоправданим  изостанцима ученика  одељења II1 

 

Одељење IV-1 чини 26 ученика, 17 девојчица и 9 дечака. Сви ученици као први језик уче 

Француски језик а као други језик Енглески језик. 

Стручни изборни предмет у другој години био је Барско пословање. Ученици изучавају 

Верску наставу такође као изборни предмет. 

Сви ученици су се определили за Верску наставу као изборни предмет.  
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Садржај рада 

 

 

Није 

реализова

но 

(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 4-1, 

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 

  

Позитиван успех 

остварило је 13 ученика, 

док је недовољно 12 

ученика, а 1 ученица је 

неоцењена из предмета 

Туристичка географија. 

Са 1 недовољном оценом 

је 3 ученика, са 2 

недовољне оцене је 6 

ученика, са 3 недовољне 

оцене 1 ученик, док је са 

четири недовољне оцене 2 

ученика ( Никола Чолић и 

Милош Урошевић). 

Оправданих изостанака је 

423,а оправданих 16 

односно укупно 439 што је 

приближно 17 изостанака 

по ученику. Највећи број 

јединица забележен је из 

предмета Француски језик 

и Предузетништво. 

 

 

Екскурзија 

ученика 

 

   

Екскурзија 

ученика 

није 

реализована 

због 

пандемије 

корана 

вируса. 
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Фебруар  

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

  

На крају I полугодишта, 

позитиван успех остварио 

21 ученик (5 одличних, 10 

врло добрих и 6 добрих 

ученика). Одличне  и 

похваљене су ученице 

Драгана Шарчевић, 

Александра Ћировић, 

Бојана Прокић, Маја 

Богатић и Ана 

Милинковић. Недовољан 

успех остварило је 5 

ученика, 3 ученика са 1 

недовољном оценом , 1 

ученик са 3 недовољне 

оцене – Никола 

Милинковић и 1 ученик са 

4 недовољне оцене Милош 

Урошевић. 

Евиденција 

се налази у 

електронско

м дневнику и 

педагошкој 

документаци

ји 

наставника. 

април  

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

трећем 

квалификацио

ном периоду 

  

Пресек успеха ученика на 

3. класификационом 

периоду је следећи: 

19 ученика је остварило 

позитиван успех, 

док је 7 ученика остварило 

недовољан успех. 

Са 1 недовољном оценом -

2 ученице (Павловић 

Ангелина, Петровић 

Марија) 

Са 3 недовољне оцене -2 

(Н.Милинковић,М.Трифун

овић) 

Са 4 недовољне оцене -

2(М.Урошевић,А.Стевано

вић) 

Са 6 недовољних оцена- 

1(Н.Бошњаковић) 

Укор одељењског 

старешине добила су 2 

ученика због повећаног 

броја неоправданог 

изостајања из школе- 

М.Трифуновић и 

М.Урошевић. 

Укупан број изостанака је 

820-772 оправдана и 48 

неоправданих. 

Евиденција 

се налази у 

електронско

м дневнику и 

педагошкој 

документаци

ји 

наставника. 
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Највећи број недовољних 

оцена је из предмета 

Предузетништво -7, 

Српски језик и АиХ 

пословање -4 и Француски 

језик -3. 

Наставници ће и даље 

држати допунску наставу 

а чим епидемиолошка 

ситуација дозволи за 

ученике који не показују 

задовољавајући напредак 

биће организовани 

допунски часови у школи. 

Предати спискови питања 

и задатака за Српски језик 

и практичан рад- 

компетенције А и Б. 

Припремна настава 

организоваће се од 

почетка месеца маја из 

предмета Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

Историја уметности, 

Туристичка географија, 

Српски језик и Енглески 

језик. 

Родитељима ће оцене 

ученика бити послате на 

мејл, преко вибера а за 

ученике који су остварили 

недовољан успех биће 

организовани разговори у 

понедељак 12.4. 

Јун  

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

крају другог 

полугодишта, 

реализација 

матурског 

испита 

  

Током месеца маја 

ученици имали посете и 

презентације различитих 

високошколских 

образовних установа из 

окружења( Випос, 

Сингидунум, МЕФ, 

Банкарска пословна 

академија). 

Свих 26 ученика завршило 

разред са позитивним 

успехом. 

Одличних - 5 ученика ( 

А.Милинковић, Б.Прокић, 

Д.Шарчевић, А.Ћировић, 

М.Богатић) 

Врло добрих-9 ученика 

Евиденција 

се налази у 

електронско

м дневнику и 

педагошкој 

документаци

ји 

наставника. 

Записници са 

матурског 

испита,извеш

тај матурског 

испита за 

туристичке 
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Добрих -12 ученика 

Владање код ученика који 

су имали Укор ос 

поправљено на примерено 

јер су ученици показали 

позитиван став и престали 

да неоправдано изостају 

из школе. 

Изостанака - оправданих 

1.019 и неоправданих 48, 

укупно 1.067 ( 41 по 

ученику). 

Одличан успех током 

четири године школовања 

оствариле се Ана 

Милинковић и Бојана 

Прокић због чега су 

похваљене као и остале 3 

ученице које су разред 

завршиле са одличним 

успехом. Ниједна ученица 

није носиоц Вукове 

дипломе и није 

учествовала на 

такмичењима због чега је 

констатовано да се неће 

бирати за ђака генерације. 

Термини матурског испита 

су: 

Српски језик 8.6. од 10 

сати 

Тест за проверу стручно-

теоријских знања 10.6. од 

11 сати 

Практичан рад 

компетенција А- 11.6. од 

8.30 

Практичан рад 

компетенција Б - 14.6. од 

8.30 

Од 26 ученика матусрки 

испит положило 18 

ученика- 5 ученика 

упућено на поправни из 

Српског језика и 

књижевности, 1 ученик 

упућен на Испит за 

проверу стручно-

теоријског знања и 2 

ученика су упућена на 

поправни из матурског 

техничаре 
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практичног рада. 

Детаљан успех ученика на 

матурском испиту налази 

се у Извештају са 

матурског испита. 

Ученици организовали 

матурско вече 23.6. 

август 

Реализација 

матурског 

испита у 

августовском 

року 

  

Матурски испит из 

Српског језика полагало 5 

ученика.Сви ученици су 

положили матурски 

испит- два ученика са 

оценом добар 3 и троје 

ученика са оценом 

довољан 2. 

Практичан рад полагало 2 

ученика,оба ученика су 

положила –један са врло 

добрим и један са добрим 

успехом. 

Испит за проверу стручно-

теоријских знања пологала 

1 ученица и положила га 

са успехом довољан 

Записници са 

матурског 

испита,извеш

тај матурског 

испита за 

туристичке 

техничаре.  

 

 

 

8.3. Стручна већа 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА  

шк. 2020 / 2021. година 
 

 

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 

реализаци

је 

Планиране 

активности 

Реализоване активности Носиоци 

активност

и 

Евалуација 

Август - Састанак Већа; 

- Конституисање 

Стручног већа 

језика;  

- Усвајање плана 

и програма 

- Одржан 31. 8. 2020. 

састанак Већа;  

- Конституисано Стручно 

веће језика 

(координатор - Слађана 

Јевремовић, 

Стручно 

веће језика 
 - Записник 

Стручног већа,  

план и програм 

Стручног већа,  

Глобални планови 

наставних 
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Стручног већа 

за школску 

2020/2021.годи

ну; 

-  Подела 

задужења 

члановима 

Већа; 

-  Глобални 

планови рада 

наставних 

предмета; 

- Лични план 

професионално

г развоја; 

- План 

професионално

г развоја на 

нивоу 

Стручног већа; 

-  Избор из ког 

предмета ће се 

планирати и 

реализовати 

такмичење и 

план истог; 

проф.српског језика и 

књижевности, чланови - 

Ивана Стефановић, 

проф.енглеског језика и 

Јелена Селенић, проф. 

француског језика). 

- Усвојен план и програм 

за шк. 2020 / 2021. и 

подељена задужења 

међу члановима Већа.  

- Усвојени годишњи 

планови наставних 

предмета, као и 

стручног усавршавања.  

- Није још одлучено из 

ког предмета ће бити 

планирано такмичење 

због ситуације са 

пандемијом Covid 19. 

предмета, Лични 

планови 

професионалног 

развоја и План 

стручног 

усавршавања на 

нивоу Стручног 

већауредно 

предати 

Педагошкој 

служби; 

 

Септемба

р 

- Састанак Већа;  

- Планови рада -

оперативни план рада, 

план рада допунске и 

додатне наставе, 

распоред писмених 

задатака; 

- Стручно 

усавршавање; 

- План рада секције; 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика; 

- Одржан 16. 9. 2020. састанак 

Већа; 

- Усвојени и уредно предати 

планови поменутих активности 

и продискутовано о истим. 

- Урађен план одржавања 

писмених задатака и распоред 

истих окачен на огласној 

табли. 

- На састанку продискутовано 

о стручном усавршавању у 

установи и ван ње - подсетило 

се на интерно бодовање 

активности у установи; 

износиле се идеје о одржавању 

угледних часова, као и 

тематским данима. 

- Усвојен план рада 

новинарске секције; 

продискутовано о одабиру 

чланова за поменуту секцију и 

формирање исте. 

- Утврђен распоред 

контролних вежби из 

енглеског и француског језика, 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана 

Записник 

Стручног већа, 

организација и рад 

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; 
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који је уредно окачен на 

огласној табли. 

 

Јевремовић 

и Ивана 

Стефанови

ћ 

 

Ивана 

Стефанови

ћ и Јелена 

Селенић 

Октобар 

- Састанак Већа; 

- Планирање 

писмених задатака из 

српског, енглеског и 

француског језика; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Планирање 

организације рада 

новинарске секције; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Одржан 14. 10. 2020. састанак 

Већа;  

- Усвојен распоред писмених 

задатака из сва три језика, а 

план одржавања истих окачен 

на огласној табли. 

- Поразговарано о 

оперативним плановима за 

октобар месец и уредно 

предати исти. 

- Усвојен план организације 

рада новинарске секције - 

продискутовано о формирању 

исте, садржају рада и броју 

ангажованих ученика. 

- На састанку је било речи о 

одржаној видео конференцији - 

Представљање ОШ "Милан 

Ракић" (5. 10. 2020), као и о 

стручном усавршавању у 

установи - тим поводом водио 

се дијалог о плану одржавања 

и угледних часова из језика. 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

и Ивана 

Стефанови

ћ 

 

 

Стручно 

веће језика 

- Извештај 

Стручног већа; 

уредно предати 

оперативни 

планови; садржај и 

анализа 

реализованих 

писмених задатака 

налази се у 

рубрици у 

електронском 

дневнику – 

Распоред писаних 

провера, а 

распоред истих 

уредно окачен на 

огласној табли; 

Садржај рада и 

број ангажованих 

ученика за секције 

и такмичење; 

Новембар - Састанак Већа; 

- Планирање 

контролних вежби из 

српског, енглеског и 

француског језика; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Планирање допунске 

и додатне наставе; 

- Планирање рада и 

формирање 

новинарске секције; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Анализа успеха 

ученика на крају 1. 

класификационог 

периода и утврђивање 

- Одржан 19. 11. 2020. састанак 

Већа; 

- Усвојен план контролних 

вежби из језика, чији је 

распоред окачен на огласној 

табли. 

- Продискутовано о 

реализованом стручном 

усавршавању Већа - 24. 10. 

2020. одржан семинар у СШ 

"Мионица" под називом "Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености"; исти носи 8 

бодова. Било је речи и о 

реализованом онлајн 

презентовању садржаја са 

поменутог семинара, од стране 

председника Стручног већа 

Стручно 

веће језика 

Ивана 

Стефанови

ћ и Јелена 

Селенић 

 

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 

(налази се у ел. 

дневнику); 

записник Стручног 

већа; 
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мера за његово 

побољшање; 

језика (18. 11. 2020). 

- Поразговарано о садржају 

планираних часова допунске и 

додатне наставе. 

- Формирана новинарска 

секција; усвојен план рада и 

кроз дијалог се попричало о 

тим активностима. 

- Уредно предати оперативни 

планови за новембар месец; 

било је речи о њиховим 

садржајима рада. 

- Након 1.тромесечја извршена 

анализа успеха ученика из сва 

три језика, прокоментарисане 

оцене, утврђене мере за 

побољшање (већи број 

допунских часова и додатних 

задатака за ученике), усклађен 

ниво оцењивања - шта је 

потребно да ученик зна и уме 

за оцене од 1 до 5, у складу са 

Законом о оцењивању. 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

и Ивана 

Стефанови

ћ 

 

Стручно 

веће језика 

Децембар 

- Састанак Већа; 

- Релизација 

контролних вежби; 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе; 

- Реализација 

школског такмичења 

из српског језика и 

књижевности и 

енглеског језика; 

- Припрема 

организације 

Светосавског 

литерарног конкурса; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Анализа успеха 

ученика на крају 1. 

полугодишта шк. 

2020/2021.године; 

 

- Састанак Стручног већа 

језика одржан онлајн 21. 12. 

2020.године на коме су 

размотрене реализоване 

планиране активности, као и 

кориговане, с обзиром на 

ситуацију са пандемијом и 

преласком на онлајн наставу. 

Константовано и потврђено да 

се писмени задаци (планирани 

за децембар) реализују одмах 

на почетку 2. полугодишта; 

- Реализоване предвиђене 

контролне вежбе (тестирање) 

из сва три језика у појединим 

одељењима и прилагођено је 

онлајн настави; распоред 

истих, области тестирања и 

резултати налазе се у 

електронском дневнику 

предвиђених одељења; 

- Продискутовано је о 

реализованом раду додатне и 

допунске наставе; утврђено да 

су уредно постављени задаци 

за поправљање негативних 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Извештај Већа; 

записник Стручног 

већа, резултати 

тестова, садржај 

рада осталих 

предвиђених 

активности и број 

ангажованих 

ученика (у ел. 

дневнику); предати 

оперативни 

планови; записник 

Стручног већа -

изабрана комисија 

за прегледање 

радова, 

одштампани 

плакати и 

позивнице (на 

сајту школе и 

фејсбук страници), 

анализа успеха 

ученика; 

сертификат са 

одслушаног онлајн 

семинара 

(вебинар). 
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оцена са тромесечја на Мудл 

платформу и разредни мејл; 

утврђено да се додатни рад 

углавном огледао у виду 

додатних задатака само за оне 

ученике који су желели већу 

оцену; такође део тих часова је 

био и нека врста припреме за 

Светосавски литерарни 

конкурс; 

- На састанку договорено да се 

школско такмичење из 

енглеског и српског језика 

помери за фебруар због 

тренутне ситуације; 

- Било је речи о добро 

организованој припреми за 

предстојећи Светосавски 

наградни конкурс – утврђене 

теме, рок за предају радова, 

осмишљен изглед плаката, 

отворена мејл адреса за 

пристигле радове, утврђени 

чланови жирија, објављено на 

сајту школе и фејсбук 

страници, прослеђен позив на 

учешће свим основним 

школама Колубарског округа 

(7. и 8. разред) и ученицима 

СШ „Мионица“ (од 1. до 4. 

разреда), одлучено да ће ове 

године бити конкурс за 

најбољи прозни рад или песму, 

без ликовних радова; уведена 

је и новина од ове године, а то 

је да буду укључени и ученици 

од 1. до 4. разреда ОШ „Милан 

Ракић“ где ће техником по 

избору (ликовно – литерарни 

рад) и најмлађи дати свој 

допринос; 

- Утврђено је да су израђени 

оперативни планови и уредно 

предати (из српског језика и 

књижевности урађен и по 

новом обрасцу); 

- Реализовано стручно 

усавршавање ван установе 

(Слађана Јевремовић) 17. 12. 

2020. у оквиру Образовне 

академије акредитовани 
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вебинар – Од доброг плана, 

преко ефикасне евиденције, до 

најбољих резултата и у време 

пандемије ковида 19 (група 

Клет Србија); продискутовано 

о истом и пренет садржај 

члановима Већа; 

- Извршена је анализа успеха 

ученика на крају 1. 

полугодишта на нивоу Већа; 

установљено да су исти 

критеријуми оцењивања, 

усклађени захтеви за основни и 

напредни ниво и у складу са 

тим закључено да се оцене код 

истих ученика за сва три језика 

углавном поклапају; с обзиром 

на број негативних оцена на 

полугодишту, утврђене су и 

неке  

мере за побољшање успеха 

ученика – предлог је 

организовање више допунских 

часова и додатних задатака од 

самог почетка 2. полугодишта. 

 

 

Јануар 

- Састанак Већа; 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика; 

- Реализација 

писмених задатака из 

језика планираних у 

децембру; 

- Реализација 

допунске наставе; 

- Реализација 

Светосавског 

литерарног конкурса 

поводом Савиндана; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Одржан састанак Већа језика 

29. 1. 2021. на коме је 

продискутовано о планираним 

и реализованим активностима 

за овај месец. Састанку 

присуствовали сви чланови 

Већа. 

- Формиран је распоред 

контролних вежби из 

енглеског и француског језика, 

неке од планираних вежби су и 

реализоване; распоред 

контролних је уредно окачен 

на огласној табли и налази се 

на сајту школе. 

- Утврђено је да је већина 

писмених задатака, 

планираних у децембру месецу 

и померених за јануар због 

онлајн наставе, реализована. 

Остала је неколицина одељења 

да уради почетком фебруара. 

Распоред истих уредно је 

окачен на огласној табли и 

Стручно 

веће језика 

Извештај Већа, 

резултати 

писмених задатака 

и контролних 

вежби, 

реализовани 

часови допунске 

наставе, предати 

оперативни 

планови, 

фотографије са 

Светосавског 

конкурса, дипломе, 

захвалнице и 

награде. 
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константовано је да је урађен 

добар распоред, да нема 

преклапања, с обзиром на 

поделу одељења и да су у 

питању три језика (матерњи и 

два страна). 

- Направљен је распоред и 

допунске наставе, са чијом 

реализацијом се већ започело 

почетком 2. полугодишта 

након анализе успеха на крају 

1. полугодишта и 

константовања броја ученика 

са негативним оценама. 

Припремљени су радни задаци 

за поправљање оцена, 

утврђени критеријуми и 

закључено је да су у питању 

углавном исти ученици, који 

имају негативне оцене из сва 

три језика или бар једног. 

- Поразговарано је о недавно 

успешно реализованом 

Светосавском конкурсу, која је 

била и једина активност 

поводом Савиндана због 

тренутне ситуације. Задовољни 

смо читавом организацијом, 

одазивом ученика на конкурс, 

припремљеним вредним 

наградама и то све захваљујући 

нашим донаторима, лепим 

књигама , похвалницама и 

захвалницама. Сложили смо се 

да је добар потез био и тај што 

смо ове године укључили и 

најмлађе да дају свој допринос 

за школску славу, а то су 

ученици од 1. до 4. разреда 

ОШ „Милан Ракић“. 

Закључено је да су се 

малишани заиста потрудили, а 

у томе умногоме има удела 

њихових учитељица, тако да се 

сваки труд исплати и 

заслужили су пакетиће које 

смо им припремили, поред 

дипломе и књиге. 

Установљено је да смо се око 

избора награђених прозних и 

поетских радова, категорије 
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основаца и средњошколаца, 

једногласно сложили и није 

било дилеме током рангирања 

ученика. 

- Константовано да су уредно 

предати оперативни планови за 

јануар месец; укратко 

продискутовано о новом 

обрасцу за израду планова и 

размењене су успут неке идеје 

поводом тога. 

- На крају, било је речи о 

предстојећем стручном 

усавршавању ван установе – 

вебинару са темом : Дигитални 

алати и занати – предметна 

настава, за који се пријавила 

Слађана Јевремовић а исти 

биће реализован 30. 1. 2021. 

Договор је био да након овог 

вебинара колегиница подели 

искуства и нова сазнања са 

члановима Већа. 

 

Фебруар 

- Састанак Већа; 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика; 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе из српског, 

енглеског и 

француског језика; 

- Реализација рада 

секција; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Одржан састанак Стручног 

већа језика 26. 2. 2021. на коме 

су размотрене планиране 

активности. Састанку 

присуствовали сви чланови 

Већа. 

- Испланиране су и одржане 

предвиђене контролне вежбе 

из страних језика, а резултати 

истих налазе се у електронском 

дневнику предвиђених 

одељења. Распоред истих 

уредно је окачен на огласној 

табли. 

- Реализовани су часови 

допунске наставе, а садржај и 

број присутних налази се у 

електронском дневнику 

предвиђених одељења. 

Константовано је да, и поред 

одржаних допунских часова, 

резултати нису баш најбољи, 

негативне оцене са 

полугодишта нису све 

поправљене. Закључено је да 

комбиновани модел наставе 

није делотворан за ученике, јер 

Стручно 

веће језика 

Извештај Већа, 

предати 

оперативни 

планови, 

сертификати са 

семинара, 

реализовани 

часови додатне и 

допунске наставе 

уписани у 

електронском 

дневнику. 
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се те недеље кад су онлајн 

опусте а чињеница је и да мало 

времена проводе учећи. 

Предлог је да се настави са 

допунским часови, како би се 

резултати поправили. 

- Реализован рад новинарске 

секције - формирана је секција, 

окупљени чланови, подељена 

задужења, рубрике и дати 

предлози за назив часописа 

(електронског), јер је идеја да 

се материјал новинарске 

секције искористи за 

електронски часопис. 

- Урађени и уредно предати 

оперативни планови. 

- Реализовано стручно 

усавршавање ван установе - 18. 

2. 2021. вебинар "есДневник - 

корисни савети и практична 

решења", Klett / Novi Logos, 

предавачи : Биљана Тодоровић 

и Јасмина Ђорђевић. Вебинару 

присуствовала онлајн Слађана 

Јевремовић, иначе и школски 

координатор, тако да је исти 

био од користи, а искуства 

пренета члановима Већа на 

састанку. 

- Било је речи о планираном за 

следећи месец тематском дану 

из језика - изношене су идеје, 

предлози и овим је завршен 

састанак Већа. 

Март - Састанак Већа 

- Планирање 

писмених задатака из 

српског, енглеског и 

француског језика 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе из српског, 

енглеског и 

француског језика 

- Реализација рада 

секција 

- Реализација угледног 

часа 

- Припрема за 

Окружно такмичење 

- Састанак Већа одржан онлајн 

29. 3. 2021. на коме су 

размотрене палниране 

активности за овај месец. 

Установљено је да су 

реализовани часови допунске 

наставе, ученицима су редовно 

слати задаци онлајн и 

евидентирани су исти у 

електронски дневник. Такође 

се онлајн прикупљао материјал 

за новинарску секцију и 

реализовани су предвиђени 

часови. Константовано је да су 

уредно предати оперативни 

планови. Нису реализовани 

Стручно 

веће језика 

Записник и 

извештај Већа, 

предати 

оперативни 

планови, садржај 

рада и број 

ангажованих 

ученика за секцију, 

реализовани 

часови допунске 

(садржај рада 

налази се на Мудл 

платформи, а 

активности 

ученика за 

одређена одељења 
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рецитатора и 

такмичења из 

књижевности 

- Прављење и 

постављање паноа о 

језицима 

- Стручно 

усавршавање 

- Предавање 

оперативних планова 

угледни часови и постављање 

паноа о језицима у школи, као 

што је планирано, због 

преласка на онлајн наставу. Из 

истих разлога нису 

реализоване припреме и 

одлазак на такмичење из 

књижевности, Књижевну 

олимпијаду. Али, врло 

успешно су урађене онлајн 

припреме за Општинско и 

Окружно такмичење 

рецитатора – утврђен избор 

учесника, одабир песама и 

реализована припрема ученика 

за исто. Испланирани писмени 

задаци нису реализовани 

онлајн, већ су померени за 

наредни месец, уколико се 

крене у школу по 

комбинованом моделу. Уместо 

тога, ученицима су слати 

разнолики задаци за вежбање 

писменог изражавања путем 

Мудл платформе. Реализовано 

је стручно усавршавање 

чланова Већа – едукативни 

вебинари. 

у електронском 

дневнику). 

Април Састанак Већа 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика 

- Стручно 

усавршавање 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе из српског, 

енглеског и 

француског језика 

- Реализација рада 

секција 

- Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из српског 

језика 

- Припрема за 

такмичење рецитатора 

- Прављење и израда 

паноа на тему – 

- Одржан састанак Стручног 

већа 26. 4. 2021. године и 

размотрене планиране 

активности и у којој мери су 

исте реализоване. Испланиране 

су контролне вежбе из 

енглеског и француског језика, 

а распоред истих уредно 

окачен на огласној табли. 

Резултати вежби налазе се у 

електронском дневнику 

предвиђених одељења. 

Реализоване су планиране 

активности за новинарску 

секцију, као и часови допунске 

наставе. Утврђено је да је 

успешно извршен припремни 

рад из енглеског и српског 

језика и књижевности за 

полагање матурског испита. 

Реализовано је стручно 

усавршавање (углавном 

едукативни вебинари) из 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

Слађана 

Јевремовић 

и Ивана 

Стефанови

ћ 

Слађана 

Јевремовић 

 

Стручно 

Извештај Већа, 

распоред 

одржавања 

контролних вежби 

(окачен на 

огласној табли), 

резултати 

контролних вежби, 

присуство на 

семинару и 

добијање уверења, 

број ученика који 

похађа додатну и 

допунску наставу, 

резултати провере 

постигнућа 

ученика, 

број ангажованих 

ученика, садржај 

рада у дневницима 

предвиђеним за то,  

учешће на 

такмичењу и број 
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Доситејеви априлски 

дани 

- Предавање 

оперативних планова 

- Анализа успеха 

ученика на крају III 

класификационог 

периода и утврђивање 

мера за његово 

побољшање 

српског језика и књижевности. 

Уредно су предати оперативни 

планови. Нису израђени панои 

везани за Доситејеве априлске 

дане, јер се са онлајн наставе 

на комбиновани модел прешло 

крајем месеца – константовано 

да се више орјентисало на 

часове допунске наставе, како 

би се поправиле оцене са 

полугодишта. Успешно су 

реализоване припреме за 

Окружно такмичење 

рецитатора, које је ове године 

било онлајн – слати снимци 

рецитованих песама; уредно 

попуњена и захтевана 

документација везана за само 

такмичење. Извршена је 

анализа успеха ученика на 

крају 3. класификационог 

периода, установљено да су 

исти критеријуми оцењивања и 

сразмерне оцене из сва три 

језика код истих ученика. 

Утврђене су мере за 

побољшање успеха - 

закључено је да се настави са 

часовима допунске наставе, да 

се појача тај рад и да се 

ученицима даје што више 

додатних и разноликих 

задатака за вежбање, како би 

се успех појединих ученика 

поправио до краја године. 

веће језика ангажованих 

ученика,  

предати 

оперативни 

планови, 

извештај са 

састанка Већа 

(анализиран успех, 

предложене мере 

за побољшање) 

Мај - Састанак Већа  

- Реализација рада 

новинарске секције 

- Припрема за даљи 

ниво такмичења ( 

рецитатори и 

Књижевна 

олимпијада) 

- Реализација 

допунске и додатне 

наставе из српског, 

енглеског и 

француског језика 

- Стручно 

усавршавање 

- Реализација 

-  Састанак Већа одржан  31. 5. 

2021. године на коме је 

продискутовано о 

предвиђеним активностима за 

овај месец. Утврђено је да су 

реализовани часови допунске 

наставе из сва три језика, да су 

поправљене,  поједине, 

негативне оцене са 

полугодишта и 3. тромесечја 

али сложили смо се да треба да 

се настави са допунским 

радом. Констатовано је да нису 

извршене припреме за даљи 

ниво такмичења из 

књижевности, јер исто није 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник и 

извештај Већа, 

број ангажованих 

ученика за секцију 

и садржај рада у 

дневнику 

предвиђеном за то, 

учешће на 

такмичењу 

рецитатора и 

резултати истог,  

број присутних 

ученика на 

допунској настави 

и садржај рада, 

резултати провере 
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припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из српског 

језика 

- Предавање 

оперативних планова 

реализовано. 

Прокоментарисана је припрема 

ученика за Окружно 

такмичење рецитатора – 

послати снимци учесника у 

КОЦ. Успешно је реализован 

рад новинарске секције – 

изабране рубрике, подељена 

задужења, прикупљен 

материјал, изнета идеја о 

могућности формирања 

електронског часописа. 

Договорено са члановима 

секције да се даљи рад настави 

почетком следеће школске 

године, као и о упоредом раду 

електронског часописа. 

Реализоване су и завршне 

припреме за полагање 

матурског испита из српског 

језика и књижевности и 

енглеског језика. Уредно су 

предати оперативни планови. 

Стручно усавршавање чланова 

Већа у установи и ван ње 

успешно је реализовано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивана 

Стефанови

ћ и Слађана 

Јевремовић 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

постигнућа 

ученика,  

присуство на 

семинару и 

добијање уверења 

Јун - Састанак Већа 

- Планирање 

писмених задатака из 

српског, енглеског и 

француског језика 

- Стручно 

усавршавање 

- Предавање 

оперативних планова 

- Реализација 

рада секција 

- Реализација 

матурског испита из 

- Одржан сасатанак Већа 22. 6. 

2021. године на коме је 

извршена анализа планираних 

активности. Утврђено је да су 

реализовани предвиђени 

писмени задаци из сва три 

језика, као и часови допунског 

рада и рада новинарске 

секције. Истакнуто је да ће се 

исти, везано за секцију, 

наставити одмах почетком 

нове школске године. 

Реализовано је стручно 

Стручно 

веће језика 

Записник Већа, 

резултати 

писмених задатака, 

уверења са 

похађаних 

семинара, предати 

оперативни 

планови, извештај 

са матурског 

испита и резултати 

истог, број 

присутних ученика 

и садржај рада 
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српског језика и 

књижевности 

- Реализација 

допунске наставе из 

српског, енглеског и 

француског језика 

- Анализа успеха 

ученика на крају II 

полугодишта 

- Анализа рада 

Стручног већа 

усавршавање свих чланова 

Већа и у установи и ван ње 

(детаљније о учешћу на 

семинарима налази се у 

Извештају стручног 

усавршавања). Уредно су 

предати оперативни планови. 

Прокоментарисан је 

реализован матурски испит из 

српског језика и књижевности, 

као и конверзација на 

енглеском језику у оквиру 

стручног дела испита. Пет 

ученика није положило 

матурски испит из српског 

језика и књижевности, због 

преписивања радова са 

интернета (у целости или 

већински и кључни део 

задатка). У складу са тим 

поразговарано је о 

успостављању критеријума и 

за наредну школску годину. 

Детаљније о томе налази се у 

Извештају са матурског 

испита. Извршена је анализа 

успеха ученика на крају 

школске године, 

продискутовано је о оценама 

из сва три језика. Закључено је 

да је појачан рад допунске и 

додатне наставе „уродио“ 

плодом, као и успостављање  

критеријума оцењивања на 

нивоу Већа. На крају састанка 

продискутовано је о 

целокупном раду Стручног 

већа. Константовано је да су 

махом све планиране 

активности реализоване, с 

обзиром и на период онлајн 

наставе. 

допунског рада и 

рада секције 

(налази се у 

електронском 

дневнику 

предвиђених 

одељења). 

 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:    Стручно веће природних наука 

 

Одговорно лице: Александра Јагодић, дипломирани биолог-руководилац стручног већа, професор 

биологије, екологије и здравствене културе 
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Остали чланови тима: Милена Гођевац-професор хемије, Никола Милетић-професор математике 

и физике 

 

Циљеви рада : Стручно веће природних наука има за циљ да својим радом подстакне ученике да 

развију љубав и разумевање према природним наукама, да науче да поштују шрироду и законе 

природе, разумеју циклусе у природи, развију еколошку свест, уче са разумевањем, кроз 

практичне примере и пројекте. Стручно веће на састанцима унапређује свој рад, сагледава 

евентуалне проблеме и проналази решења и начине како би ученици показали што боље 

резултате из предмета биологија, здравствена култура, екологија, хемија, математика и физика.. 

Укључује ученике у разноврсне активности, развија сарадњу и међупредметне компетенције. 

Ученицима шири видике,  указује на богатсво природних наука и њехову практичну примену. 

Организује излете, трибине, предавања, пројекте, фестивале и обележава тематске дане 

поштујући интересовања и идеје ученика. Стручно веће се договара око усавршавања у својој 

области, одлази на семинаре, презентације и остале облике стручног усавршавања. Стручно веће 

природних наука планира и реализује наставу у складу са савременим ИКТ. Наш циљ је и 

напређивање методике рада у настави природних наука, корелација са другим наставним 

предметима, координација рада свих чланова већа, реализација допунске, додатне и припремне 

наставе. 
 

 

Садржај рада(следити годишњи план  рада) 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планиран

и а 

урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 
Реализовани садржаји 

Није 

реализовано 
   

-

Биологија 

 

-

Екологија 

 

-Заштита 

животне 

средине 

 

-Заштита 

здравља 

 

Математи

ка 

 

-Физика 

 

-Хемија 

ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

Време: 1. септембар 2020. године, у 

просторијама Средње школе 

„Мионица“  

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Александар Марковић 

Одсутни чалан: Милена Гођевац ( 

консултације обављене 

телефонским разговором) 

Дневни ред: 

1. Конституисање стручног 

већа природних наука, 

подела задужења 

члановима већа, избор 

руководства 

2. Анализа глобалних и 

оперативних планова за 

шк. 2020/21. годину и 

евентуалне допуне, измене 

3. Настава на даљину 

4. Израда и усвајање плана 

рада стручног већа 

 

*Обележавањ

е важних 

датума -нису 

реализоване 

активности у 

школи као 

претходних 

година (али су 

реализовани 

часови у 

онлајн 

окружењу) -

разлог: 

епидемиолош

ка ситуација 

због Covid-

Sars-19 вируса 

 

*Посета Сајму 

науке у 

Београду - 

епидемиолош

ка ситуација 

због Covid-

*Европска 

недеља 

мобилност

и 

 

*Пројекат 

"Да нам 

клима 

штима-

Знање 

потражи, 

климатске 

промене 

ублажи" у 

организаци

ји WWF 

Adria 

Serbia 

 

*Зелена 

недеља 

-Записници са 

састанака 

стручног већа 

природних наука 

-Појединачни 

извештаји о 

обележавању 

активности у 

оквиру стручног 

већа  

-Стручно 

усавршавање 

чланова стручног 

већа у установи и 

ван установе  

-Посета 

манифестација од 

стране чланова 

стручног већа,  

ради 

усавршавања из 

области 

биологије/еколог

ије, хемије, 

математике, 

План рада 

стручног већа 

природних 

наука је 

испоштован 

осим 

неколицицне 

садржаја који 

нису 

реализовани из 

оправданих 

разлога (рад у 

ванредним 

епидемиолошк

им условима). 
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природних наука за шк. 

2020/21.год. 

5. Анализа и извештај са 

поправних  испита 

Реализација: 

1. Стручно веће природних 

наука у шк.2020/21. чине:  

• Александра 

Јагодић, професор 

биологије, 

екологије са 

заштитом животне 

средине и 

здравствене 

културе 

• Милена Гођевац, 

професор хемије 

• Александар 

Марковић, 

професор 

математике и 

физике 

Руководилац стручног већа остала 

је Александра Јагодић. 

2.  Глобални планови су без 

измена. Оперативне 

месечне  планове 

предметни професори 

достављаће установи до 

сваког 5. у месецу . Они ће 

бити усклађени са 

препорукама 

Министарства просвете у 

вандредним 

епидемиолошким 

условима. 

3.  Предметни професори 

наставу на даљину 

реализоваће преко 

платформе за образовање 

https://obrazovanje.mionica.r

s . 

4. Сачињен је и усвојен план 

рада стручног већа 

природних наука за 

школску 2020/21. годину 

који ће руководилац већа 

доставити школи. 

Договорено је да ове 

школске године 

активности прилагодимо 

епидемиолошкој ситуацији 

избегавајући контакте и 

поштујући прописане мере 

заштите. Настојаћемо да 

одржимо сарадњу са 

локалном самоуправом, 

Домом здравља, Црвеним 

Крстом Мионица, као и да 

доведемо стручњаке из 

области медицине и науке 

Sars-19 вируса 

није 

дозволила 

одлазак на 

Сајам, али је 

заинтересован

им ученицима 

омогућен 

бесплатан 

онлајн 

приступ 

 

 

*Посета 

истраживачкој 

станици 

Петница 

разлог: 

епидемиолош

ка ситуација 

због Covid-

Sars-19 вируса 

 

 

*Посета 

заштићеном 

природном 

добру разлог: 

епидемиолош

ка ситуација 

због Covid-

Sars-19 вируса 

 

 

физике онлајн 

-Међупредметна 

корелација 

-Задовољавајућа 

просечна оцена 

из природних 

наука, мали број 

недовољних 

оцена 

-Изузетна 

сарадња међу 

члановима 

стручног већа  

 

 

https://obrazovanje.mionica.rs/
https://obrazovanje.mionica.rs/
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и на тај начин ученицима 

пружимо додатна сазнања. 

Професори ће наставити 

континуирано да се 

стручно усавршавају и 

укључиће се у школске 

пројекте. 

5. Анализирани су поправни 

испити из августовског 

рока. Извештај је поднео 

Александар Марковић.  

 

ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 15. октобар 2020. године 

просторијама Средње школе 

„Мионица“ 

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 

Дневни ред: 

1.Обележавање Европске 

недеље мобилности 

2. Дечија недеља 

3. Укључивање у пројекте 

школе 

4. Реализација редовне 

наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

5. Текућа питања 

 

Реализација: 

1. 18.09.2020.године са ученицима 

првог разреда обележена је  

Европска недеља мобилности. 

Александра Јагодић је са ученицма 

првог разреда припремила 

презентације о развоју еколошке 

свести, мониторингу, 

индикаторима загађења ваздуха и 

квалитету ваздуха који удишемо. 

Корелација је извршена са 

предметом географија а сарадња са 

колегиницом Светланом Лазаревић 

2. Општина Мионица је  је 

поводом Дечије недеље 

нашем стручном већу 

даривала светлосни 

микроскоп и четири 

анатомска постера .. 

3. Договорено је да чланови 

већа наставе активно да 

учествују у школским 

пројектима. 

4. Упркос отежаним 

условима рада ( 

комбиновани модел 

наставе, подела на групе, 

Упознавање 

ученика 

четвртог 

разреда са 

наставним 

предметом 

биологија- 

није 

реализовано 

због 

епидемиолош

ке систуације. 
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недостатак просторија, 

епидемиолошка 

ситуација...) настава се 

реализује према плану и 

евидентира у е-дневник. 

Чланови већа анализирали 

су планове рада које су 

израдили за ученике који 

раде према ИОП-у. 

5. Александар Марковић не 

ради више у нашој школи. 

Стручном већу природних 

наука придружио се нови 

колега Никола Милетић, 

професор математике и 

физике. 

 

21.10.2021. Наставничко веће 

присуство чланова стручног већа 

природних наука  

Посета 

Фестивала 

науке у 

Београду 

и учешће на 

Фестивалу 

науке у ОШ 

„Миле 

Дубљевић“- 

због 

епидемиолош

ке ситуације 

није 

реализовано, 

али су 

ученицима 

прослеђени 

линкови за 

онлајн 

приступ. 

 

 

 

ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 18. новембар 2020. године 

online састанак (телефонским 

путем преко Vibera) 

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 

Дневни ред: 

1.Пројекти  

2.Анализа успеха ученика на крају 

I класификационог периода и 

утврђивање мера за његово 

побољшање 

3.Реализација редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада 

4.Стручно усавршавање 

5.Разно 
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Реализација: 

1.Стручно веће је 30.10.2020. 

године послало предлог Тиму за 

пројекте о дигиталним наставним 

средствима ( Фондација Ане и 

Владе Дивац). Предложена су 

следећа дигитална  наставна 

средства: 3 лаптопа, 1 пројектор са 

платном, 1 паметна табла,Body 

Browser апликација (интерактивна 

мапа људског тела),Zygote Body 

Premium софтвер ( 3Д анатомија 

људског тела). 

Циљеви: интегрисање технологије 

у наству математике, биологије и 

хемије и коришћење ИКТ  за 

промоцију учења у чијем је 

средишту ученик;  пружање 

додатне подршке ученицима да 

остваре образовне и васпитне 

потенцијале у складу са 

сопственим могућностима. 

2.Чланови стручног већа 

анализирали су  успех ученика на 

крају првог  класификационог 

периода. Сваки чан већа изнео је 

појединачно анализу успеха за 

предмете које предаје. Предложено 

је да се интензивира допунска 

настава за ученике који имају 

недовољне оцене, као и да се 

приликом реализације води рачуна 

о епидемиолошким условима и 

реализује по потреби и настав на 

даљину. 

3.Сви часови редовне наставе , као 

и часови осталих облика  се 

реализују према плану и 

евидентирају  у е-дневник. Раду 

ученика према ИОП-у посвећује се 

посебна пажња.  

4.Предметни професори сложили 

су се да је у складу са 

новонасталом епидемиолошким 

ситуацијом најбоље стручно 

усавршавање обавити на дањину 

преко вебинара. 

5.Анализиран је распоред полагања 

ванредних испита за новембарски 

испитни рок. 

ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 30. новембар 2020. године 

online састанак (телефонским 

путем преко Vibera) 

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 
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Дневни ред: 

1. Реализација редовне 

наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

на даљину 

Реализација: 

1. Чланови стручног већа 

договорили су да ће на 

основу Уредбе Владе 

Републике Србије о 

Допуни уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање 

заразне болести COVID-

19, од 30. новембра 2020. 

образовно-васпитни рад до 

завршетка првог 

полугодишта ( измењен 

календар образовно-

васпитног рада за 

2020/2021.) оставривати  

путем наставе на даљину и 

то: а) путем платформе 

https://obrazovanje.mionica.r

s/ и б)  путем Јавног 

медијског сервиса Србије. 

 

ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 18. децембар 2020. године 

online састанак (телефонским 

путем преко Vibera) 

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха ученика на крају 

II класификационог периода (прво 

полугодиште) и утврђивање мера 

за његово побољшање 

2.Реализација редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада 

3.Стручно усавршавање 

4.Разно 

Реализација: 

1.Чланови стручног већа 

анализирали су  успех ученика на 

крају првог  полугодишта. Сваки 

чан већа изнео је појединачно 

анализу успеха за предмете које 

предаје. Предложено је да се 

интензивира допунска настава за 

ученике који имају недовољне 

оцене, укоклико се епидемиолошки 

услови стабилизују, док у 

супротном по потреби реализују 

ове часове онлајн. 

Недовољне оцене:  

  

https://obrazovanje.mionica.rs/
https://obrazovanje.mionica.rs/
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• математика: 2 

ученика Милоје 

Атић 1-3 и Стефан 

Лазић  1-3  

• здравствена 

култура: 5 

ученика: Бојана 

Атић 1-2, Ивана 

Илић1-2, Стефан 

Срећковић 1-2,  

Душан Ђукић1-3 , 

Немања 

Јовановић1-3 

2.Часови редовне наставе , као и 

часови осталих облика  

реализовани су према плану и 

евидентирани  у е-дневник. 

Договорено је да се напишу 

евалуације за ученике који су прво 

полугодиште радили према ИОП-у.  

3.Предметни професори саопштили 

су на који начин су се усавршавали 

и изнели своје утиске. 

4.Договорено је да сви чланови 

већа саставе појединачне извештаје 

о раду током првог полугодишта и 

да проследе руководиоцу већа који 

ће их објединити и послати управи 

школе. 

 

24.12.2020. наставничко веће-

онлајн преко Zoom-a; присуство 

чланова стручног већа 

природних наука 

  

15.01.2021. одељењско веће-

онлајн преко Zoom-a; присуство 

чланова стручног већа 

природних наука 

  

15.01.2021. наставничко веће-

онлајн преко Zoom-a; присуство 

чланова стручног већа 

природних наука 

 
 

 

 

 

 

ШЕСТА СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 23. фебруар 2021. године  

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 

Дневни ред: 

1. Почетак другог 

полугодишта и измене 

календара образовно-

васпитног рада 

2. Такмичења 

3. Разно 

Реализација: 

1.Чланови стручног већа 

анализирали су измењени календар 

образовно-васпитног рада и 
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почетак другог полугодишта, нови 

распоред часова и дежурства. 

Уторак 9.02.2021. реализован је 

према распореду часова од петка. 

2. Анализирали смо календар 

такмичења и смотри ученика 

средње школе шк. 2020/2021. 

Године за предмете: математика, 

хемија и биологија. Одлуком 

Српског Биолошког Друштва 

бр1/2021 од 05.01.2021. такмичење 

из биологије предвиђено 

календаром ипак неће бити 

реализовано. 

3. Александра Јагодић пренела је 

осталим члановима стручног већа 

утиске о вебинару који је пратила 

10.02.2021.године „Између две 

ватре: Како посредовати у 

ученичком конфликту“- предавач 

Весна Марушић, психолог. 

 

СЕДМА  СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 23. март 2021. године  

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 

Дневни ред: 

1.Настава на даљину 

2.Стручно усавршавање 

3.Текућа питања 

 

Реализација: 

1. Од 8.03.2021. године настава за 

ученике средњих се изводи на 

даљину. Разговор смо водили око 

проблема који се јављају током 

реализације наставе на платформи 

за учење 

https://obrazovanje.mionica.rs 

(недостатак техничких средстава, 

неодговорност ученика, ИОП 

програм, недостатак интернета...). 

2. Александра Јагодић обавестила  

је управу школе да није  похађала 

семинар „Дигитална учионица-

дигитално компетентан наставник“, 

како би била пријављена за исти. 

Личним ангажовањем пријавила се 

и за обуку „Знањем против 

глобалних климатских промена – 

Знање потражи, климатске промене 

ублажи“ за коју је одабрана да је 

похађа током априла. Она је 

осталим члановима стручног већа 

пренела утиске о вебинарима  и 

угледним часовима којима је 

присуствовала:  
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• 23.02.2021 Вебинар „Криз 

акцију и интеракцију 

подстакните ученичку 

мотивацију“- предавач др 

Ранко Рајовић; 

• 24.02.2021. присуство на 

угледном часу музичке 

културе колегинице 

Марије Марић у ИО 

Основне школе „Миле 

Дубљевић“ у Бајевцу; 

• 2.03.2021. Вебинар 

„Здрави стилови живота“ 

предавач др Олга Хаџић;  

• 19.03.2021. Вебинар „Како 

ефикасно прилагодити 

наставу свим ученицима у 

одељењу“ предавач Ивана 

Ковачевић; 

• 23.03.2021. Регионална 

конференција о 

образовању за дигитално 

доба „Пројектна настава у 

online окружењу“ на  Zoom 

платформи. 

3.Стручно веће разменило је 

мишљења о националној 

платформи „Чувам те“ која има за 

циљ превенцију и заштиту ученика 

од насиља у школама. 

Чланови већа констатовали су да се 

редовна настава из области 

природних наука као и остали 

облици образовно-васпитног рада 

реализују према плану. 

Договорили смо се да се ученици 

оцене у што краћем року, како би 

оцене могли евидентирати у 

дневник до трећег 

класификационог периода и број 

неоцењених ученика свести на 

минимум. 

 

6.04.2021. наставничко веће-

онлајн преко Zoom-a; присуство 

чланова стручног већа 

природних наука 

  

ОСМА  СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 9. април 2021. године  

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика на 

крају III класификационог периода 

и утврђивање мера за његово 

побољшање 

2. Реализација редовне 
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наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

3. Стручно усавршавање 

 

Реализација: 

1.Чланови стручног већа 

анализирали су  успех ученика на 

крају трећег  класификационог 

периода. Сваки чан већа изнео је 

појединачно анализу успеха за 

предмете које предаје. Предложено 

је да се допунска настава за 

ученике који имају недовољне 

оцене реализује онлајн, или 

реализује по могућству у договору 

са ученицима у школи (приликом 

реализације водити рачуна о 

епидемиолошким мерама). 

2.Часови редовне наставе , као и 

часови осталих облика  се 

реализују од 8.3.2021. на даљину ( 

преко мејлова, вибер-група и 

платформе за образовање 

Мионица) и евидентирају  у е-

дневник.  

3. Александра Јагодић је колегама 

из стручног већа пренела утиске о 

вебинарима  којима је 

присуствовала:  

• 26.03.2021 Вебинар 

„Добро осмишљен 

пројекат као пут ка 

усвајању и освајању 

знања“- предавачи Биљана 

Стојановић и Олгица 

Спасојевић; 

• 8.04.2021. Вебинар 

„Подршка ученицима у 

онлајн учењу“ предавач 

Драгана Пелемиш; 

 

ДЕВЕТА  СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 29. април 2021. године  

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Милена Гођевац, Никола 

Милетић 

Дневни ред: 

1. Реализација редовне 

наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

2. Пројекат WWF Adria 

Serbia "Да нам клима 

штима-Знање потражи, 

климатске промене 

ублажи" 

3. Стручно усавршавање 

4. Разно 
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Реализација: 

1.  Настава се од 19. априла 2021. 

године поново одвија према 

комбинованом моделу ( у школи и 

преко платформе за образовање 

Мионица). Приликом реализације 

чланови стручног већа воде рачуна 

о епидемиолошким мерама. 

2. Александра Јагодић је колегама 

пренела утиске о пројекту "Да нам 

клима штима-Знање потражи, 

климатске промене ублажи" у 

организацији WWF Adria Serbia. 

Циљ пројекта је подизање нивоа 

разумевања узрока и значаја 

климатских промена и изградња 

капацитета за прилагођавање код 

наставника и ученика. Обука за 

наставнике одржана је 10. и 11. 

aприла преко Zoom платформе. 

Активности које су реализоване са 

ученицима су: 

• Интерактивни курсеви 

РАЗУМЕВАЊЕ 

КЛИМАТСКИХ 

ПРОМЕНА (13.4.2021.) и  

РАЗУМЕВАЊЕ 

РАЊИВОСТИ (20.4.2021.) 

– онлајн на платформи за 

учење на даљину  

obrazovanje.mionica.rs . 

Ученицима 1/1, 1/2, 1/3 и 

2/2 одељења послата су 

објашњења и линкови за 

приступање курсевима на 

wwfadapt.org, а након тога 

и линкови за упитнике 

ради провере усвојености 

знања. 

• Интерактивна радионица 

СЕЗОНСКИ КАЛЕНДАР - 

ученици 1/1 разреда током 

ове радионице израдили су 

2 паноа чији је циљ приказ 

утицаја климатских 

промена на економске, 

друштвене и еколошке 

аспекте живота. 

Интерактивне радионице 

реализоване су 20. априла ( 

Б група) и  27.априла 2021. 

године ( А 

група).Фотографије су 

достављене стручној 

служби и постављене на 

фејбук и инстаграм 

страницу наше школе. 

3. Александра Јагодић учествује од 

19.04.2021. године у двонедељној 

онлајн обуци „Дигитална 

https://obrazovanje.mionica.rs/
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учионица-дигитално компетентан 

наставник“. 

 

4.Чланови стручног већа према 

распореду са огласне табле 

учествују у реализацији испшита за 

ванредне ученике као чланови 

комисије у априлском испитном 

року. Чланови стручног већа 

разменили су и утиске о позиву за 

вакцинацију против Covid-19 и 

националној платформи за борбу 

против насиља „Чувам те“. 

 

2.06.2021. Наставничко веће- 

присуство чланова стручног већа 

природних наука 

  

ДЕСЕТА  СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 2. јун 2021. године  

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Никола Милетић 

Одсутни члан: Милена Гођевац 

Дневни ред: 

1.Реализација редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада 

2.Пројекат "Зелена недеља" 

3.Стручно усавршавање 

4.Текућа питања 

 

Реализација: 

1. На седници наставничког већа 

одржаној 2. јуна констатовано је да 

недостаје један уторак. Договор на 

наставничком већу је да је Законом 

дозвољено одступање од плана 5% 

и да часове нећемо надокнађивати. 

2. У оквиру "Зелене недеље" 

ученици наше школе су учестовали 

на конкурсу за (израда есеја, 

литерарног или презентације) на 

тему:  

• Буди део решења, а не 

загађења 

• Еко унапређење за мање 

загађење 

• Ваздуха квалитет да буде 

приоритет 

Као и на конкурсу за израду 

најбоље фотографије под називом 

"Стоп загађењу". 

3. Александра Јагодић је  

15.05.2021. године слушала 

вебинар „Комуникација телом и 

гласом“ чији је аутор глумац 

Марко Стојановић. 1.06.2021. на 

Националној платформи "Чувам 
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те" савладала је обуке :Обука за 

запослене-породично насиље и 

Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању. 

 

4.Разговарало смо о прослави 

матурске вечери 23.јуна 2021. и 

наставничкој екскурзији 29. 

јуна2021. 

 

16.06.2021. наставничко веће- 

присуство чланова стручног већа 

природних наука (само Никола 

Милетић) 

  

ЈЕДАНАЕСТА  СЕДНИЦА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 школска  2020/21.година 

 

Време: 24. јун 2021. године  

Присутни чланови: Александра 

Јагодић, Никола Милетић, Милена 

Гођевац 

Дневни ред: 

1.Реализација редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада 

2.Ванредни и поправни испити 

3.Стручно усавршавање 

4.Разно 

 

Реализација: 

1. Након седнице наставничког 

већа одржане 16. јуна констатовано 

је да су реализовани часови 

редовне наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада у 

већини. Законом дозвољено 

одступање од плана 5% забележено 

је код наставног предмете 

здравствена култура. 

2. Ванредни испити реализовани у 

јунском испитном року су: 

математика 15. и 17. јуна и 

екологија са заштитом животне 

средине 22. јуна. Ученик Милоје 

Атић 1/3 има недовољну оцену из 

математике и упућује се на 

поправни испит у августу. 

Непосредно пред испит планирано 

је да се реализује 10 часова 

припремне наставе математике. 

3. Никола Милетић савладао је 

програм обуке за запослене у 

образовању „Дигитална учионица-

дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала“-21.05.2021.-11.06.2021. 
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Милена Гођевац упознала је колеге 

са семинарима/вебинарима којима 

је присуствовала током другог 

полугодишта и пренела им кратке 

утиске: 

• Солвинг радионица-

Вебинар-„Како спремити 

ученике за Brainfinity 

такмичење“; Институт за 

модерно образовање, 

07.12.2020.,3 бода 

• Солвинг радионица-

Вебинар-„Закон о проблем 

солвингу“; Институт за 

модерно 

образовање,08.12.2020,3 

бода 

• Солвинг радионица-

Вебинар-„“Minecraft“ у 

настави: Ученици у улози 

наставника“;  Институт за 

модерно образовање, 

08.12.2020,3 бода 

• Вебинар-„Изазови 

реакцију!“-Дидактичко – 

методички аспекти 

уџбеника Хемија 8; 

Герундијум,19.01.2021.,1 

бод 

• Вебинар- „Презентација 

дигиталних уџбеника 

Вулкан е-знања“; Вулкан 

знање,04.03.2021.,1 бод 

• Стручни скуп-вебинар“-

Савремени уџбенички 

комплет-за ученике и 

наставнике“; Савез 

учитеља Републике 

Србије, 09.03.2021.,1 бод 

• Вебинар-„Ученичка пажња 

и онлајн настава“; 

Клетт,16.04.2021.,1 бод 

• „STEM у свету бајки“, 

„Водена QR огледнионица- 

Интегративни приступ 

садржајима о води“ и 

„Ученичко лично 

стваралаштво и програм 

MuseScore“;Институт за 

модерно 

образовање,13.05.2021.,3 

бода 

• Вебинар-„Електронски 

портфолио ученика и 

наставника“; Академија 

Филиповић,17.05-

27.05.2021.,8 бодова 

• Онлајн обука- „Стратегије 

у раду са ученицима који 

показују проблеме у 
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понашању“; Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја,27.05.2021.,16 

бодова 

• Онлајн обука- „Обука за 

запослене-породично 

насиље“; Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја

 ,27.05.2021.,16 

бодова 

• Онлај обука-„Израда 

полупрограмираног 

наставног материјала 

путем Quizizz алата“; 

Институт за модерно 

образовање,17.06.2021., 1 

бод 

 

4.Чланови стручног већа 

договорили су се да се састану у 

другој половини августа и договоре 

око израде планова за наредну 

школску годину. 

  

 

Током школске 2020/2021. -

Реализација осталих облика 

образовно-васпитног рада 

 

Допунска настава: 

• Билогија 6 

• Здравствена култура 15 

(8+7) 

• Екологија и заштита 

животне средине 7 

• Хемија 35 (17+9+9) 

• Математика 30 

 

Додатна настава:  

• Математика 30 

 

Припремна настава-планирано за 

август: 

• Математика 10 

 

  

Стручно усавршавање током 

школске 2020/2021. 

*Милена Гођевац 

✓ Семинар "Интеграција, 

корелација и занимација“,             

06. 11.2020. у Ставама,                   

(8 сата) 

✓ „Прати, процени и 

објективно оцени“, 

27.11.2020. у Ставама,                   

(8 сати) 

✓ Online-„Програм обуке 

наставника за реализацију 
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наставе орјентисане ка 

исходима учења“, 

16.10.2020.,                   (24 

сата) 

✓ Online-„Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално 

компетентан наставник-

Увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала“, 

17.11.2020.,                  (19.5 

сати)  

✓ Online-Проблем солвинг 

радионица-„Ајнштајнова 

загонетке“,             

29.10.2020.,                       

(1.5 сати- 4 бода) 

✓ Online-Science on Stage 

online-догађај-„ Зашто нам 

је биодиверзитет важан-

дигитални алати у настави 

биологије“ и „3D 

математика у основним и 

средњим школама“, 

25.11.2020.,   (1 сат и 30 

минута-             3 бода) 

✓ Вебинар Вулкан знања- 

„Презентација уџбеничког 

комплета Хемија  8“,              

08.12.2020.,                       (1 

сат) 

✓ Реализован час хемије, 

обрада наставне јединице-“ 

Хемијске реакције“, 

29.10.2020.,    уз присуство 

педагога школе, 

СШ“Мионица“, Мионица 

✓ Солвинг радионица-

Вебинар-„Како спремити 

ученике за Brainfinity 

такмичење“; Институт за 

модерно образовање, 

07.12.2020.,3 бода 

✓ Солвинг радионица-

Вебинар-„Закон о проблем 

солвингу“; Институт за 

модерно 

образовање,08.12.2020,3 

бода 

✓ Солвинг радионица-

Вебинар-„“Minecraft“ у 

настави: Ученици у улози 

наставника“;  Институт за 

модерно образовање, 

08.12.2020,3 бода 

✓ Вебинар-„Изазови 

реакцију!“-Дидактичко – 

методички аспекти 

уџбеника Хемија 8; 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 

 

101  

Герундијум,19.01.2021.,1 

бод 

✓ Вебинар- „Презентација 

дигиталних уџбеника 

Вулкан е-знања“; Вулкан 

знање,04.03.2021.,1 бод 

✓ Стручни скуп-вебинар“-

Савремени уџбенички 

комплет-за ученике и 

наставнике“; Савез 

учитеља Републике 

Србије, 09.03.2021.,1 бод 

✓ Вебинар-„Ученичка пажња 

и онлајн настава“; 

Клетт,16.04.2021.,1 бод 

✓ „STEM у свету бајки“, 

„Водена QR огледнионица- 

Интегративни приступ 

садржајима о води“ и 

„Ученичко лично 

стваралаштво и програм 

MuseScore“;Институт за 

модерно 

образовање,13.05.2021.,3 

бода 

✓ Вебинар-„Електронски 

портфолио ученика и 

наставника“; Академија 

Филиповић,17.05-

27.05.2021.,8 бодова 

✓ Онлајн обука- „Стратегије 

у раду са ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“; Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја,27.05.2021.,16 

бодова 

✓ Онлајн обука- „Обука за 

запослене-породично 

насиље“; Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја

 ,27.05.2021.,16 

бодова 

✓ Онлај обука-„Израда 

полупрограмираног 

наставног материјала 

путем Quizizz алата“; 

Институт за модерно 

образовање,17.06.2021., 1 

бод 

*Александра Јагодић 

➢ Вебинар ИК Нови Логос 

„Онлајн презентација 

уџбеника биологије за 

осми разред” ( 1 бод) 

4.12.2020. 

➢ Вебинар ИК Kett:Ванредно 

стање психе-како сачувати 

себе у ванредним 
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околностима ( 1 бод) 

8.12.2020. 

➢ Вебинар ИК Kett:Типови 

интеракција – наставник 

као медијатор 

комуникације ( 1 бод) 

12.12.2020. 

➢ Вебинар ИК Kett:Кроз 

акцију и интеракцију 

покренимо ученичку 

мотивацију ( 1 бод) 

23.02.2021. 

➢ Вебинар ИК Kett:Здрави 

стилови живота ( 1 бод) 

02.03.2021. 

➢ Вебинар ИК Kett: Како 

ефикасни прилагодити 

наставу свим ученицима у 

одељењу ( 1 бод) 

19.03.2021. 

➢ Вебинар:Регионална 

конференција о 

образовању за дигитално 

доба „Пројектан настава у 

online окружењу“ ( 1 бод) 

23.03.2021. 

➢ Вебинар ИК Kett: Добро 

осмишљен пројекат као 

пут ка освајању и усвајању 

знања ( 1 бод) 26.03.2021. 

➢ Вебинар ИК Kett: Подршка 

ученицима у онлајн учењу 

( 1 бод) 8.04.2021. 

➢ „Знање потражи, 

климатске промене 

ублажи-Да нам клима 

штима“, пројекат WWF 

Adria Serbia- април 2021. 

➢ Програм обуке за 

запослене у образовању 

„Дигитална учионица-

дигитално компетентан 

наставник-увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала“- 19.04. 2021. 

двонедељна обука 

➢ Вебинар ИК Kett: 

Комуникација телом и 

гласом ( 1 бод) 15.05.2021. 

➢ Национална платформа 

ЧУВАМ ТЕ „Обука за 

запослене-породично 

насиље „ (16 бодова) 

1.06.2021. 

➢ Национална платформа 

ЧУВАМ ТЕ „Стратегије у 

раду са ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“ (16 бодова) 

1.06.2021. 
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*Никола Милетић 

✓ Посета директора часу 

„Наставна тема -

Степеновање и 

кореновање; Наставна 

јединица: Рационалисање 

имениоца “ 24.11.2020. 

год. у одељењу 2-1  

✓ Семенинар: Управљање 

тимовима ОКЦ  

(08.12.2020-13.01.2021) 

✓ Програм обуке за 

запослене у образовању 

„Дигитална учионица-

дигитално компетентан 

наставник-увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала“-21.05.2021.-

11.06.2021. 

Ванредни испити - током школске 

године чланови стручног већа били 

су испитивачи и чланови комисија 

за полагање ванредних испита 

током новембра и јуна 

   

Е-упис у средње школе – лице 

задужено за праћење е-уписа у 

средње школе у периоду од 12.07. 

до 18.07. 2021.  је Никола Милетић, 

члан стручног већа природних 

наука 

   

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКИХ НАУКА ЗА 

ШКОЛСКУ  2020 / 2021.  ГОДИНУ 
 

Предлагач плана:Наставник 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, Бојана Текић, Марија Милиновић, Кристина 

Недељковић, Ивана Живковић  

 

Сарадници у реализацији плана: 

 

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

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

предлози мера за побољшање, анализа критеријума оцењивања 

 

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

установи и ван установе, унапређивање методике рада у настави.  

 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 

 

104  

Садржај рада  

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна 

група 

(са 

киме се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Време 

реализације 

 

Области 

рада 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

Годишњи 

планови 

 

Израда 

годишњих 

планова по 

предметима  

 

чланови  

 

чланови 

Формирани 

годишњи(глобални) 

планови за све 

предемете 

економске и 

туристичке групе 

предемета 

 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 Избор 

уџбеника 

Информисање  

избору и набавци 

уџбеника и 

иновацијама у 

настави из 

економске групе 

предмета 

чланови чланови  Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Подела задужења 

члановима 

стручног већа и 

избор 

председника 

чланови чланови  Руководилац 

већа и 

чланови 

 Доношење плана 

за стручна 

усавршавања 

чланови чланови План посета 

семинарима и 

остали облици 

стручног 

усавршавања 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Израда плана за 

допунску и 

додатну наставу 

чланови чланови Формиран план 

допунске 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

Организовање 

допунске наставе 

чланови чланови Распоред допунске 

и додатне наставе 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Проналажење 

мотивационих 

поступака за 

постизање бољих 

образовних и 

васпитних 

постигнућа 

ученика 

чланови чланови  Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Сарадња са 

другим стручним 

већима, органима 

школе и 

надзорима 

чланови чланови Корелације на 

часовима, 

Реализација 

угледног часа 

између 

Руководилац 

већа и 

чланови 
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Агенцијкскох и 

хотелијерског 

пословања и 

Енглеског језика. 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

чланови чланови Успешност ученика 

из еконмске групе 

предмета 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Откривање 

узрока неуспеха 

ученика путем 

анкете и 

дискусије 

чланови чланови Обављен разговор 

са ученицима о 

побољшању успеха 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

децембар 

 

 

 

 

Одржавање 

допунске наставе 

 

чланови чланови  Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања и 

ученичких знања 

и способности 

 

чланови чланови Форимиран 

критеријум на 

нивоу стручног 

већа. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

 

Припрема 

школских 

такмичења 

 

чланови чланови Разрада плана 

такмичења 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Утврђивање мера 

за побољшање 

успеха и 

квалитета знања 

ученика 

 

 

чланови чланови Разговор са 

ученицима о 

мерама за 

побољшање успеха. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Критички осврт 

на рад већа и 

предлагање мера 

за његово 

побољшање 

 

 

чланови чланови  Састанак о 

побољшању рада 

већа. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

 

 

 

Израда плана 

школских 

такмичења 

 

Чланови 

  Припреме за 

такмичења. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

  

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

чланови чланови успех ученика из 

економских и 

туристичких 

предмета. 

Руководилац 

већа и 

чланови 
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полугодишта по 

предметима из 

економске групе 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника, 

информисање и 

покретање 

иницијатриве за 

посету 

семинарима 

 

 

чланови чланови  Реализација и 

посета семинара 

према предвиђеном 

договору. 

Руководилац 

већа и 

чланови 

 

 

 

Одржавање блок 

наставе 

чланови чланови Реализација блок 

наставе за 

туристичке 

техничаре. 

Руководилац 

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 
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Одржавање блок 

наставе, програм 

,, Упознај 

Мионицу“ у 

сарадњи са 

Туристичком 

организацијом 

Мионица  

 

Договор око 

реализације 

професионалне 

праксе за 

туристичке 

техничаре. 

чланови  Реализација 

програма у вези блок 

наставе.  

 

 

 

Формирање збирних 

спискова за извођење 

феријалне праксе. 

Руководилац 

већа и 

чланови.  

 

 

 

 

Чланови 

већа. 

 

 

 

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... 

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). 
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Извештај о активности стручног већа исхране , куварства , услуживања и 

практичне наставе на крају првог полугодишта за школску 2020/2021. годину 
 

Време 

реализације 

Планиране  активности Реализоване активности Носиоци 

активности 

Евалуација  

 

03.09.2020. 

Састанак стручног већа 

одржан 

Састанак стручног већа 

одржан 

чланови успешан 

 

09.10.2020.  

 

 

Републички састанак 

стручних већа у Суботици 

 

Републички састанак 

стручних већа у Суботици 

 

М Стојановић успешан 

 

09.10.2020.  

Дечија недеља-

хуманитарни базар 

Промотивна активност А Павловић ,  Д 

Обрадовић и  

М Стојановић 

успешан 

16.10.2020. Снимање емисије на РТС-у 

"Шареница" 

Промотивна активност А Павловић успешан 

 

19.10. 2020 

 

Састанак стручног већа 

одржан 

Састанак стручног већа 

одржан 

чланови успешан 

24.10.2020. Семинар "Изражајност" ОЦ МИОНИЦА Д Ђурковић , А 

Павловић и Д 

Обрадовић 

успешан 

 

06.11.2020 

Снимање емисије "Знање -

имање" у Бањи Врујци 

Снимање емисије "Знање -

имање" у Бањи Врујци 

А Павловић успешан 

 

20.11.2020 

Састанак стручног већа 

одржан 

Састанак стручног већа 

одржан 

чланови успешан 

13.01.2021 Сређивање и опремање 

кабинета услуживања и 

куварства 

Сређивање и опремање 

кабинета услуживања и 

куварства 

чланови успешан 

25.01.2021 Седница стручног већа Седница стручног већа чланови успешан 

27.01.2021 Припрема и послужење 

школске славе Свети Сава 

Припрема и послужење 

школске славе Свети Сава 

чланови успешан 

19.02.2021 Састанак републичког 

стручног већа у Суботици 

Састанак републичког 

стручног већа у Суботици 

М Стојановић и 

М Стојановић 

успешан 

Фебруар-

март 2021. 

Припрема ученика за 

републичко такмичење 

Припрема ученика за 

републичко такмичење 

чланови успешан 

12.април 

2021. 

Верификација питања за 

завршни испит 

Верификација питања за 

завршни испит 

чланови успешан 

Април 2021. Промотивне активности 

чланова стручног већа 

Промотивне активности 

чланова стручног већа 

чланови успешан 

21.април 

2021. 

Састанак чланова стручног 

већа 

Састанак чланова 

стручног већа 

чланови успешан 

24. мај 2021. Обележавање дана школе Обележавање дана школе чланови успешан 

27. мај 2021 Упознавање ученика са 

питањима за завршни 

испит 

Упознавање ученика са 

питањима за завршни 

испит 

чланови успешан 

28.мај 2021 Састанак стручног већа Састанак стручног већа чланови успешан 

Јун 2021 Припрема ученика за Припрема ученика за чланови успешан 
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завршни испит завршни испит 

Јун 2021 Завршни испит Завршни испит чланови успешан 

Јун 2021 Договор и распоред 

феријалне праксе 

Договор и распоред 

феријалне праксе 

чланови успешан 

Јун 2021 Почетак феријалне праксе 

и обилазак и контрола 

ученика на феријалној 

пракси 

Почетак феријалне праксе 

и обилазак и контрола 

ученика на феријалној 

пракси 

чланови успешан 

Јул 2021 Такмичење у спремању 

рибље чорбе "Златни 

котлић Бње Врујци" 

Такмичење у спремању 

рибље чорбе "Златни 

котлић Бње Врујци" 

чланови успешан 

Јул 2021 Мишићеви дани Мишићеви дани чланови успешан 

Август 

2021. 

Врујачки извори Врујачки извори чланови успешан 

Август 

2021. 

Завршетак феријалне 

праксе 

Завршетак феријалне 

праксе 

чланови успешан 

Август 

2021. 

Састанак стручног већа Састанак стручног већа чланови успешан 

 

8.4. Педагошки колегијум 
 
Подносилац извештаја: Ивана Костић 

 

Време 

реализац 

ије 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

август  

 
 

 
 

 

Доношење одлуке 

о моделу наставе 
за почетак 

школске 2020/21 

Директор, 
чланови 
педагошког 
колегијума 

Према броју 

изјашњених ученика и 

родитеља, усвојен је 

предлог да наставу 

започнемо по Б моделу 

и тако се и 

организујемо 

Разматрање 

Годишњег извештаја 
о раду школе 

Разматрање 

Годишњег 
извештаја о раду 

школе 

Педагог  

Разматрање Годишњег 
плана рада школе 

Разматрање Годишњег 
плана рада школе 

Педагог   

Усвајање распореда 
часова 

Усвајање 

распореда часова 

Чланови 

педагошког 
колегијума 

Усвојен је нови 

распоред часова, са 

тенденцијом ситних 

измена наредних дана 

Усвајање 

Годишњег 
плана рада 

педагошког 
колегијума 

Усвајање 

Годишњег плана 
рада педагошког 

колегијума 

Чланови 

педагошког 
колегијума 

План усвојен 

Усвајање плана блок Усвајање плана блок Чланови План усвојен с тим што 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 

 

110  

наставе наставе педагошког 

колегијума 

се очекују ситне измене 

 

Договор око начина и 
критеријума 

оправдавања изостанака 
од стране 
одељенских старешина 

Договор око начина и 
критеријума 

оправдавања 
изостанака од стране 

одељенских 

старешина 

Одељенске 
старешине 

Договорено је да се 

поштује правилник о 

оцењивању, да се прати 

законска регулатива и 

да се што више ради на 

сузбијању великог броја 

изостанака 

Договор око износа 
Ђачког динара 
 
 

Договор око износа 
Ђачког динара 
 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Што се тиче износа 

ђачког динара, договор 

је да предложимо 

савету родитеља да ове 

године нема ђачког 

динара већ да се плаћа 

само осигурање, из 

разлога што се сваке 

године једва прикупи 

тај новац и прикупља се 

у току целе школске 

године 

Договор око екскурзија 
ученика 

Договор око екскурзија 
ученика 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Предлог који су 

одељенске старешине 

припремиле за 

екскурзију изнео је 

Александар Павловић, 

да поново буде 

екскурзија на Охриду, у 

Требињу или да буде 

једна опција за Србију, 

али ћемо свакако 

пратити ситуацију због 

актуелне 

епидемиолошке 

ситуације 

октобар Усвајање ИОП - а Усвајање ИОП - а Чланови 

педагошког 

колегијума 

Усвојен ИОП за 

ученика Стефана 

Гладовића 

новембар Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода и мере за 

побољшање 

Анализа успеха 
ученика на крају првог 
класификационог 
периода и мере за 
побољшање 

Одељенска 
старешине 

Присутне одељенске 

старешине укратко су 

изложиле успех својих 

одељења на крају 1. 

тромесечја и 

договорено је да се 

коначан и детаљан 

пресек изнесе на 

сутрашњем 

Наставничком већу. 

Анализа социо – 

економске и 

Анализа социо – 
економске и педагошке 
структуре ученика 

педагог Педагог Ивана Костић 

представила је анализу 
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педагошке структуре 

ученика првог 
разреда 

првог разреда упитника социо – 

економског статуса 

ученика 1.године који је 

реализован у септембру 

месецу 

Анализа плана стручног 

усавршавања 

наставника и рад са 

приправницима 

Анализа плана 
стручног усавршавања 
наставника и рад са 
приправницима 

Педагог Педагог Ивана Костић 

предложила је да се 

један број наставника, 

по договору, пријави на 

ОКЦ семинар 

«Управљање тимовима» 

у децембру и тај 

предлог је одобрен 

Представљање области 
самовредновања у 
текућој школској 
години 

Представљање области 

самовредновања у 

текућој школској 

години 

Координатор 

Тима за 

самовредновање 

Координатор тима за 
самовредновање Ивана 
Чолић, изложила је 
план рада тима за ову 
школску годину и 
област која је 
одабрана, а то је 
подршка ученицима 

Анализа ШРП - а Анализа ШРП - а 

 

 

 

Координатор 

тима за ШРП 

Координатор тима за 
ШРП, Ивана 
Миловановић, 
представила је 
активности које су у 
току а планиране су за 
ово полудиште 

 Представљање 

дописа Школске 

управе 

директор Под тачком разно 
в.д.директора Дејан 
Ђурић представио је 
дописе Школске 
управе који се односе 
на измењене услове 
рада и слање дневних 
извештаја о броју 
заражених Корона 
вирусом у нашој 
школи 

децембар  Израда 

полугодишњег 

извештаја 

Педагог Због промене 
календара пред крај 
полугодишта, у 
децембру је урађен 
полугодишњи 
извештај 

јануар Израда плана и 
програма екскурзија 
ученика за школску 
2020/21. 

Израда плана и 

програма 

екскурзија ученика 

за школску 

2020/21. 

Одељенске 
старешине 

Договорено је да, 
уколико се стекну 
услови за реализацију 
екскурзије да се 
испоштује захтев 
Савета родитеља, а ако 
не да се реализује 
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макар једнодневни 
излет за ученике кад 
буде била 
најповољнија 
ситуација 

Анализа успеха ученика 
на крају првог 
полугодишта и мере 
побољшања 

 педагог Активност 
реализована на 
седници наставничког 
већа 

Извештај руководиоца 
стручних већа о раду 
већа за прво 
полугодиште(планирани 
– одржани часови, друга 
задужења) 

 Председници 
стручних већа 

Активност 
реализована на 
седници наставничког 
већа 

Анализа изостанака и 
васпитно – 
дисциплинских мера 

 Одељенске 
старешине 

Активност 
реализована на 
седници наставничког 
већа 

Извештај о раду свих 
облика 
ваннаставног рада у 
школи за прво 
полугодиште 

 Чланови 
педагошког 
колегијума 

Активност 
реализована на 
седници наставничког 
већа 

Усвајање плана 
такмичења 

Усвајање плана 

такмичења 

Чланови 

педагошког 
колегијума 

За такмичења за ову 
школску годину 
пријавио се само 
Милош Стојановић да 
води једног ученика на 
такмичење из 
услуживања 

април Усвајање матурских 
тема и области 

Усвајање 

матурских тема и 

области 

Предметни 
наставници 

На овом састанку 
усвојене су теме и 
области за матурски и 
завршни испит. Сваки 
наставник који држи 
матурки или завршни 
испит припремио је 
теме или области за 
свој предмет, изложио 
га и предао код 
секретара 

Анализа успеха ученика 
на крају трећег 
класификационог 
периода и мере 
побољшања 

Анализа успеха 

ученика на крају 

трећег 

класификационог 

периода и мере 

побољшања 

педагог Педагог школе Ивана 
Костић изнела је 
извештај о оценама, 
успеху и дисциплини 
са трећег тромесечја и 
укратко изнела стање у 
односу на прво 
полугодиште. Као 
мере побољшања 
поновила је да се 
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одржавају допунске 
наставе и предложила 
да обави разговоре са 
ученицима који имају 
велики број јединица 

Организација 
припремне наставе за 
полагање матуре 

Организација 

припремне наставе 

за полагање 

матуре 

Предметни 
наставници 

Договорено је да 
свваки наставник 
пријави термине за 
одржавање припремне 
наставе како се не би 
преклапали и како би 
се благовремено 
организовали и 
припремили за 
реализацију 

Припрема за 
реализацију матурског 
испита и израда плана 

Припрема за 
реализацију матурског 

испита и израда 

плана 

Предметни 
наставници 

План ће бити 
направљен кад сваки 
наставник пријави 
своје термине и преда 
план припреме 

Планирање и 
организација Дана 
школе и гастрофеста 

Планирање и 

организација Дана 

школе и 

гастрофеста 

Чланови 
педагошког 
колегијума 

Што се тиче Дана 
школе, директор је 
рекао да сваки члан 
размисли о 
активностима за 
реализацију програма 
за Дан школе, да се 
направи концепт и 
припреме активности 
на време, поштујући 
актуелну 
епидемиолошку 
ситуацију у земљи 

јун Израда планова и 
програма рада већа за 
наредну школску 
годину 

 Председници 
стручних већа 

Активност ће бити 
реализована у августу 

Организација и 
спровођење матурског и 
завршног испита 
ученика 3. и 4. завршног 
разреда 

Организација и 

спровођење 

матурског и 

завршног испита 

ученика 3. и 4. 

завршног разреда 

Предметни 
наставници 

На овом састанку 

усвојене су теме и 

области за матурски и 

завршни испит. Сваки 

наставник који 

реализује матурки или 

завршни испит 

припремио је теме или 

области за свој предмет, 

изложио га и предао 

код секретара. Распоред 

полагања сваког дела 

испита, као и чланови 

комисије одређени су 

посебним распоредима. 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 

 

114  

Анализа реализације 
стручног усавршавања 
наставника 

Анализа 

реализације 

стручног 

усавршавања 

наставника 

Координатор 

Тима за 

стручно 
Усавршавање, 
педагог 

Педагог школе Ивана 

Костић и координатор 

тима за стручно 

усавршавање Слађана 

Јевремовић представиле 

су досадашње бодове 

стручног усавршавања 

које је сваки наставник 

реализовао до овог 

периода и напоменуле 

да постоји још 

планираних активности 

које нису реализоване 

али постоји могућност 

да се реализују до краја 

школске године. 

Извештај о реализацији 
рада свих већа 

 Директор Активност ће бити 
реализована у августу 

Планови и програми 
рада секција за 
наредну школску 
годину и предаја 
извештаја већа и секција 

 Предметни 
наставници 

Активност ће бити 
реализована у августу 

Припреме за упис прве 
године 

 Директор Активност ће бити 

реализована у 

августу 

Извештај о 
самовредновању рада 
школе у текућој и 
планирање за наредну 
годину 

 Координатор 
Тима за 
самовредновањ 

е 

Активност ће бити 

реализована у 

августу 

август Предлог уџбеника и 
распореда писмених 
задатака и вежби 

 Предметни 

наставници 

 

Подела предмета на 
наставнике 

 Директор  

Календар послова за 
наредну школску 
годину 

 Директор  

Подела задужења за 
наредну школску 
годину 

 Директор  

Планови рада 
наставника за наредну 
школску годину 

 Предметни 

наставници 
 

Утврђивање 40 – то 
часовне радне недеље 
и годишње норме 
часова 

 Педагог  

Усвајање распореда 
часова 

 Чланови 
педагошког 

 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 

 

115  

колегијума 

Извештај о реализацији 
акционог плана 

 Директор  

Усвајање Акционог 
плана за наредну 
школску годину 

 Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 
 

8.5. Извештај о раду директора за школску 2020/2021. 
 

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 предшколској установи, 

односно руковођење васпитно-образовним процесом у школи; 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 

3. Праћење и унапређивање рада запослених; 

4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом 

управљања, репрезентативним синдикатом и широм 

заједницом; 

5. Финансијско и административно управљање радом установе; 

6. Обезбеђивање законитости рада установе 

 

 
1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

 
Развој културе учења 

 

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

посебно ставља акценат на процес властитог стручног усавршавања. 

 

Стручно усавршавање директора 

• 30.09.2020. директор школе учествовао у „ 24. Балканској зборници“  која је била 

емитована уживо на јутјуб каналу ЕдуБалкан заједнице; 

• 24. 10. 2020. директор школе је учествовао на стручном семинару „Јавни говор – 

технике излагачке писмености“; 

• 10. 12. 2020. до 14.01. 2021. директор школе је учествовао на онлајн семинару,  у 
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трајању од пет седмица „Управљање тимовима“, ОКЦ Бор; 

• 19.02.2021. Учешће и дискусија на Републичком скупу актива наставника 

услуживања у Суботици; 

• 14.05.2021. Учешће и дискусија на Републичком скупу актива наставника 

агенцијског и хотелијерског пословања у Књажевцу; 

• 05.06. и 06.06.2021. директор школе учествовао на Обуци директора за припрему 

испита за лиценцу. 

У току првог полугодишта, настављена је комуникација са посредницима за 

пројекат који још увек није реализован, а тиче се Еразмус пројекта за одлазак 

ученика у Пољску. Што се тиче сарадње са Пољском, директор школа је ступио у 

контакт са посредничком агенцијом МТТ- PeJoh за међународну сарадњу и 

едукацију. Агенција је школи послала писмо намере у ком се обавезује да ће 

примити ученике и наставнике током трајања Ерасмус програма, безбедити смештај 

учесницима током трајања програма; организовати курс језика; организовати 

локални превоз, планирати и организовати програм са менторима органозовати 

службене посете; издати сертификате о обављеном програму. 

Кроз овакве пројекте ученици стичу прилику да путују, прошире своје знање на 

више нивоа, развију интересовање за различите културе и да побољшају знање 

језика и размене практична искуства. 

Наиме, пројекат је раније одобрен, али није реализована мобилност због пандемије 

Covid-19 вируса. У овом периоду остварена је комуникација и започет процес 

прикупљања документације за Еразмус пројекат који би био, у случају одобрења, 

реализован у Солуну. Успостављена је сарадња са Јованом Маленовић из 

организације „IPODOMI LIFELONG LEARNING CENTER“ која ће бити посредник 

око реализације Еразмус пројекта за Солун. 

Кроз овакве пројекте ученици стичу прилику да путују, прошире своје знање на 

више нивоа, развију интересовање за различите културе и да побољшају знање 

језика и размене практична искуства. 

 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

Директор је почетком школске године именовао Тим за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања који је према 
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плану рада организовао разне превентивне активности и предавања. 

У складу са планираним активностима Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања реализовано је 

активност  континуираног праћења међусобне комуникације међу 

ученицима, уз помоћ свих професора који су били активно укључени. 

Начини реализације ове активности били су праћени путем контроле 

ученичке комуникације на друштвеним мрежама и образовним 

платформама, као и у непосредној комуникацији са ученицима. 

07.10.2020. Ученици школе имали су прилику да учествују у радионици 

посвећеној комуникацији под називом „ Проговори да видим ко си! “. 

Одличан програм и изузетну занимљиву радионицу водили су Слободан 

Роксандић и Милан Босиљчић. 

19.10.2020. Ученици школе имали су прилику да погледају представу „ 

Ко коси, а ко воду носи! “ у извођењу глумаца Александре и Тамаре 

Белошевић и Уроша Милојевића. У питању је комад који на 

хумористички начин описује положај жене у сеоским породицама. 

У оквиру стручног усавршавања, професорима су организова два 

семинара под називом „Обука за запослене – породично насиље“ и 

„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, 

који се баве проблемима ученика, где професори, стечена знања са обука, 

могу примењивати у непосредном раду током предметне наставе, али и 

кроз часове одељенског старешинства. 

Остале планиране активности нису реализоване због епидемиолошких 

прилика које нису дозвољавале да буду реализоване. 

Разредне старешине и дежурни наставници на дневном нивоу прате 

понашање ученика и реагују према потреби. Од другог полугодишта 

школске 2020/21. појачано је дежурство и промењен распоред дежурања, 

где се приликом прављења дежурства водило рачуна, да наставници 

дежурају у данима када најмање часова имају. 

Школа је обезбеђена видео- надзором и свим законски прописаним 

елементима везаним за безбедност ученика. 
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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. 

Због пандемије вируса Covid-19, од почетка школске 2020/21. год. 

ученици похађају наставу према комбинованом моделу, где једне недеље 

долазе у школу, а друге недеље наставу прате од куће. За праћење онлајн 

наставе наставници имају на располагању мудл платформу, заједничку за 

све образовне установе на територији општине Мионица. 

У школи се користи апликација електронског дневника, а наставницима 

је на располагању 8 лаптоп рачунара, 4 пројектора, као и три смарт 

телевизора који се налазе у учионицама. 

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 по три састанака 

у обе групе ученика. На почетку школске 2020/21. 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 првог полугодишта 

школске 2020/21. године: 

• Конституисање Ученичког парламента; 

• Информисање чланова о законској основи деловања и делокругу рада 

ученичког парламента у средњој школи; 

• Избор председника, заменика председника и секрета; 

• Договор око праћења сајтова и пројеката 

• Одређивање представника парламента за рад у школским Тимовима; 
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• Креирање програма за Дечију недељу и реализација програма – 

Снимање видео материјала „ Школске вести “; 

• Учешће два представника Ученичког парламента на националном 

сусрету младих у Апатину које је одржано од 22-24.10.2020. год.   

 

Најбитније активности Ученичког парламента у току другог 

полугодишта школске 2020/21. године: 

 

• Израђена презентација на тему „Добре и лоше стране интернета и 

друштвених мрежа“ и презентована ученицима школе; 

• Припремљен и реализован квиз за наставнике у оквиру обележавања 

Дана школе; 

• Предлози ученика за награде и похвале најбољим појединцима и 

одељењима; 

• Анализа и учествовање у изради годишњег извештаја о раду 

Ученичког парламента. 

 

Директор подстиче наставнике и ученике да узму учешће у општинским, 

регионалним и републичким такмичењима. 

 

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

На почетку школске године директор је именовао Тим за инклузивно 

образовање. Чланови тима у сарадњи са директором школе током 

школске године пратили су адолесцентски развој ученика, њихове 

специфичности и различитости и пружали 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. 

 

Праћење и подстицање постигнућа ученика 
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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 задвољавајући 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),  

фејсбук стране школе  (https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica),  

         као и инстаграм профила (https://www.instagram.com/srednjaskolamionica/). 

 

Са циљем подстицања ученика на рад и резултате, у школској 2020/21. 

седми пут Средња школа „Мионица“ почетком децембра 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 

„Мионица“, а по први пут ове школске године, у посебној категорији 

учествовали су и ученици од првог до четвртог разреда Основне школе 

„Милан Ракић“. У међувремену шаљемо позив свим нашим сарадницима 

и предузећима 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 29 ученика, а награђено је 12 

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. Ученици су на поклон добили књигу као и 

ваучере у вредности од 8000, 6000 и 4000 динара за куповину 

електронске опреме у радњи ‘’Миловановић’’. За ликовне радове, које су 

радили ученици од првог до четвртог разреда Основне школе „Милан 

http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
https://www.instagram.com/srednjaskolamionica/
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Ракић“, пријавило се 59 ученика, од којих је 15 најбољих радова добило 

на поклон књигу и пакетић. 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И  КОНТРОЛА РАДА 

УСТАНОВЕ 

 
2.1. Планирање рада установе 

 

Планирање распореда часова 

Распоред часова ступио на снагу 1.9.2020. Овакав распоред предвиђао 

наставу по комбинованом моделу, где ученици I и II године једне недеље 

долазе у школу, а следеће недеље ученици III и IV године. 

07.10.2020. распоред промењен услед преласка на онлајн наставу. 

18.01.2021. друго полугодиште почело по измењеном распореду. 

Одељења подељења на групе где једна група из сваког одељења једну 

недељу долази у школу, а следеће недеље се ротира са другом групом и 

наставу прати од куће. 

Планирање и организовање практичне наставе 

Практична и блок настава, професионална пракса за образовне профиле 

кувар/конобар, у првом полугодишту, услед реконструкције основне и 

средње школе није била обављана у просторијама школа већ само у 

објектима: 

• „Пекарица“,  

• Месара „ВМД“,  

• „Дуња Д“,  

• Хотел „Врујци“,  

• Центар дечијих одмаралишта „Дивчибаре“,  

• „Павиљон“ Ваљево,  

• Ресторан “Ђурић“ 

• „Гарден“. 

У другом полугодишту, практична и блок настава за образовне профиле 
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кувар/конобар, једним делом, обављала се и у специјално опремљеном 

кабинету за куварство, као и у кабинету, опремљеном и сређеном само за 

извођење практичне наставе из услуживања. 

Од школске 2020/2021. године, директор школе потписао је са 

представницима локалне самоуправе, уговор о уступању ресторанског 

објекта, који ће служити ученицима за обављање практичне наставе из 

куварства и услуживања, након што се изврши сређивање и 

реконструкција објекта од стране Општинске управе. 

Наставу практичне наставе  изводе наставници:  

• куварство – Алексеи Стефановић,  

• 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 одмаралишта Дивчибаре,  

• Хотелу “Врујци“  

• Хотел “Црни врх“ Дивчибаре 

• у 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 

 

Пријем нових радника–Александар Ковачевић (секретар); Никола 

Милетић (математика); Алексеи Стефановић (практична настава); 

Милена Максић (помоћни радник); Ивана Живковић (економска група 

предмета); Јана Тадић (рачунарство и информатика), у другом 

полугодишту Жељко Јевтић (рачунарство и информатика); Милорад 

Јовановић (рачунарство и информатика); Бојана Аламеровић (српски 

језик); Биљана Андрић (географија). 

Расподела разредних старешинстава 
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• I1 – Mарија Милиновић;  

• I2 –Александар Павловић;  

• I3 – Кристина Недељковић Лукић;  

• II1 - Јелена Селенић;  

• II2 – Душица Ђурковић; 

• III1 – Ивана Миловановић/Слађана Јевремовић,  

• III2 – Ивана Стефановић; 

• IV1 – Катарина Бељић 

 

Директор школе, у школској 2020/2021. години у оквиру послова везаних 

за планирање активности школе, израђивао је и учествовао у: 

 

• Планирању и организовању рада Наставничког већа; 

• Планирању дежурстава наставника и 40-очасовне радне недеље; 

• Изради извештаја о раду директора; 

• Изради извештаја о раду школе; 

• Изради годишњег план рада школе; 

• Формирању стручних тела и тимова; 

• Планирању посете часовима васпитно-образовног рада 

наставника и педагошко-инструктивни рад са наставницима; 

• Планирању сарадње са родитељима, друштвеном средином и 

локалним институцијама; 

• Праћењу реализације Школског развојног плана; 

• Праћењу процеса самовредновања; 

• Планирању и организација професионалног развоја запослених кроз 

различите облике стручног усавршавања; 

• Планирању рада на школском маркетингу; 

• Планирању и организацији ваннаставних активности; 

• Праћењу материјално-техничке и финансијске ситуације у школи; 

• Праћењу и аплицирању на конкурсе, реализација пројеката. 

 

Наставничко веће, којим је руководио директор школе, према 

предвиђеном Програму рада Наставничког већа, у првом полугодишту 
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школске 2020/21. године имало је 5 седница: 

10.09.2020. – у просторијама школе 

20.10.2020. – у просторијама школе 

18.11.2020. – преко Зум апликације 

24.12.2020. – преко Зум апликације 

15.01.2021. – у просторијама школе 

У другом полугодишту, Наставничко веће имало је 6 седница и то: 

17.03.2021. – у просторијама школе 

02.06.2021. – у просторијама школе 

10.06.2021. – у просторијама школе 

16.06.2021. – у просторијама школе 

16.08.2021. – у просторијама школе 

30.08.2021. – у просторијама школе 

 

Наставничко веће обављало је редовне активности верификације успеха и 

владања ученика, доношење одлука о дисциплинским поступцима, 

доношење одлуке о извођењу екскурзије ученика, подношење извештаја, 

давање мишљења о кандидату за избор директора… 

Тачке дневног реда и главни закључци налазе се у записницима са 

наставничких већа у архиви школе. 

 

Тачке дневног реда Одељенских већа и закључци налазе се у 

записницима одељењских старешина. 

 

2.2. 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, 
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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 

2020/21.годину су: 

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

Руководилац: Јевремовић Слађана 

 

2. Стручно веће вештина и уметности 

Руководилац: Ђорђе Софронић 

 

3. Стручно веће природних наука 

Руководилац: Александра Јагодић 

 

4. Стручно веће друштвених наука 

Руководилац: Бојичић Верољуб 

 

5. Стручно веће економске групе предмета 

Руководилац: Немања Јаковљевић 

 

6. Стручно веће наставника куварства, услуживања, посластичарства, практичне 

наставе, познавања робе и исхране 

Руководилац: Обрадовић Денис 
 

Стручна већа су реализовала све планиране активности за прво 

полугодиште. 

 

2.3. Контрола рада установе 

 

У току првог полугодишта школске 2020/2021. године директор школе у 

сарадњи са педагогом школе, реализовао је 12 посета часовима, од 

планираних 14. У току другог полугодишта реализовао је 11 посета, од 

планираних 14. Након свих посета са наставницима су обављени 

саветодавни разговори у циљу побољшања њиховог педагошког рада.  

 

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. 

• 22 од 23 наставника је имало писану припрему за час, неки потпуну и 

опширну, а неки само у виду скице, и у тим случајевима планирано је 
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да се у наредном полугодишту посвети више пажње писању припреме 

за час 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. 

• Већина наставника користи савремене интерактивне методе наставе, 

активно орјентисану наставу, с тим што се у овом полугодишту не 

користи групни рад и рад у пару, због поштовања мера обавезних због 

смањења ширења Корона вируса. 

 

 

Индикатори који треба да буду заступљенији су :  

 

• наставник учи ученике како да користе различите приступе за 

решавање задатака 

• наставник учи ученике како себи да постављају циљеве у учењу 

• ученици процењују тачност одговора  

• наставник учи ученике како да процењује свој напредак 

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. 

2.4. Управљање информационим системом установе 

 

Школа поседује две информатичке учионице. Кабинети располажу са по 

12 рачунара. Школа располаже са 8 лаптопова, 4 пројектора и 3 смарт 
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телевизора 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 набавила 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 кординатори у оквиру електронског дневника су наставници 

Никома Милетић и Слађана Јевремовић.  

Наставници у реализацији онлајн наставе користе образовну мудл 

платформу, која је настала у сарадњи са Општинском управом, а 

администраторски налог, за креирање профила и исправку грешака има 

наставник Никола Милетић. 

Информациони систем Доситеј се редовно ажурира, а запослени добијају 

редовно све потребне информације. 

Директор школе ставља акценат на повећање властитих дигиталних 

компетенција. Он је реализатор семинара „Дигитална учионица, 

дигитално компентентан наставник“ који је акредитован од стране ЗУОВ-

а, а поседује и ЕЦДЛ сертификат за обучавање и испитивање полазника 

из области информатике. 

 

2.5. 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, приступило се 

извршењу планираних задатака: 

У области ресурси реализоване су следеће активности предвиђене 
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планом: 

• Урађена школска ограда. 

• Комплетно реконструисана школа 

• Урађен паркинг за возила запослених 

• Реновиран кабинет куварства 

• Урађен и опремљен кабинет за услуживање 

• Урађена нова школска библиотека 

 

У области Школски програм и Годишњи план рада реализоване су 

следеће активности предвиђене планом: 

 

• У годишњим плановима наставних предмета истакнути циљеве учења 

по разредима 

• Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на 

задовољење различитих потреба ученика 

• У складу са могућностима школе, формирана листа изборних 

предмета 

• Урађена анализа напредовања ученика 

 

У области Настава и учење реализоване су следеће активности 

предвиђене планом: 

 

• Наставници нуде различите начине ученицима у решавању проблема 

• Наставници мотивишу и активирају ученике да постављају себи 

циљеве учења, применом различитих облика наставе 

• Наставници се континуирано обучавају за коришћење савремених 

наставних платформи, неопходних за онлајн наставу 

• Наставници прилагођавају наставне садржаје могућностима ученика 

У школи се од почетка школске године реализује обогаћени једносменски 

рад, у који је укључено 5 наставника са укупно 60% часова и 85 ученика 

свих разреда. Кроз ове часове, акценат је дат на подршци ученицима, 

богаћењу знања, подизање свести о очувању здравља себе и других. 

Постигнуће реализованих активности, прати се кроз различите задатке и 
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презентације које ученици припремају и реализују, а кроз тромесечне 

извештаје, директор прати реализацију планираних активности. 

Поред ових, континуирано се реализују и следеће активности: 

• Стручна већа врше међусобно усклађивање програма сродних 

наставних предмета; 

• Предметни наставници обогаћују наставни рад разноврсним и 

иновативним методама, средствима и облицима рада; 

• Стручни сарадник у сарадњи са одељењским старешинама и 

Ученичким парламентом организује радионице за ученике у циљу 

подизања свести ученика о важности превенције и очувања здравља у 

време пандемије Covid-19 вируса; 

• Континуиран педагошко – инструктивни рад са наставницима,посебно 

приправницима у циљу ефикасности наставног рада. 

 

Од почетка школске године, педагошки колегијум је реализовао 3 

састанка кроз које су усвојена различита документа школе која су 

предвиђена законом о основама система образовања и васпитања. 

 

• Донета одлука о моделу наставе на почетку школске године. 

• Усвојен распоред часова, блок наставе 

• Усвојен Годишњи план педагошког колегијума 

• Постигнут договор око износа ђачког динара 

• Организација екскурзије 

• Размотрен Годишњи извештај о раду школе, као и План рада школе 

• Усвојени ИОП-и 

• Урађена анализа социо-економске и педагошке структуре ученика 

прве године 

• Анализа ШРП-а 

• Анализа плана стручног усавршавања наставника, рад са 

приправницима 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

 

У Средњој школи „Мионица“ наставно особље чини 31 запослених, а 

ненаставно 9 запослених. Сви запослени обављају послове у складу са 

компетенцијама које одговарају захтевима њиховог  радног  места,  осим  

професора  математике и рачунарства и информатике. 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).  

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: 

 

Тема/ садржај Реализатор Време 
реализације 

Учесници 

Онлајн конференција 

ЕдуБалкан, поводом 

представљања Oсновне школе 

„Милан Ракић“ 

EдуБалкан 
Септембар 

2020. 

Педагог, 

наставници 

Радионица „Култура говора“ Слободан Роксандић 
Октобар 

2020. 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

Семинар „Реализација наставе 

орјентисане ка исходима 

учења средње стручне школе“ 

ЗУОВ 
Октобар, 

новембар 

2020. 

Наставници, 
стручни 

сарадници 

Семинар „Јавни говор – 

технике излагачке писмености“ 
Удружење изражајност Октобар 2020. 

Директор, 
наставници 

Вебинар „Како се образујемо у 

време Covid-19“ 
Педагошки институт 

Београд 

Октобар 2020. 
Стручни 
сарадник 

Вебинар „Израда софтвера за 

праћење финансирања у 

образовању“ 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

Новембар 

2020. 

Шеф 
рачуноводства 
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Семинар „Управљање 
тимовима“ 

ОКЦ Бор 
Децембар 

2020 –јануар 

2021. 

Директор, 
стручни 

сарадници, 
наставници 

Вебинар „Од доброг плана, 
преко ефикасне евиденције, 
до најбољих резултата и у 
време пандемије Covid-19“ 

Група Клет 
Децембар 

2020. 

Наставници 

Дигитални алати и занати - 
вебинар 

Klett/Novi Logos 
(предавач : Жолт 

Коња) 

Јануар 2021. Наставници 

„есДневник – корисни савети 
и практична решења“ - 

вебинар 

Klett/Novi Logos 
(предавачи : Биљана 
Тодоровић и Јасмина 

Ђорђевић) 

Фебруар 

2021. 

Школски 

администратори 

есДневника 

„Ученичка пажња и онлајн 
настава“ – вебинар 

(аутор/предавач Јелена 
Марушић) Април 2021. Наставници 

„Организација учења и 
слободног времена за ученике 

1. разреда“ 

Онлајн рдадионица 
Март 2021. Педагог 

Обука за ЈИСП Онлајн обука - 
МПНТР Март 2021. Педагог 

„Обука за запослене – 
породично насиље“ 

 
 

 

Онлајн обука. 
Кампстер платформа 

за онлајн учење 
(Чувам те, МПНТР) 

Мај 2021. Наставници 

„Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању“ 

Онлајн обука. 
Чувам те, МПНТР Мај 2021. Наставници 

„Програм за самовредновање“ Академија Филиповић 
Мај 2021. Наставници 

„Обука наставника за 
теренска истраживања 

фолклорне грађе и вођење 
лингвистичких секција“ - 

вебинар 

Удружење „Чувари 
дела Вука Караџића“ и 
Центар креативности 
„Мина“ из Чачка под 

покровитељством 
Министарства културе 

и информисања 

Јун 2021. Наставници 

Програм обуке за запослене у 

образовању / Дигитална 

учионица / дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронског уџбеника 

и дигиталних образовних 

материјала 

ЗУОВ 
Мај – јун 

2021. 

Наставници 

Унос података у ЈИСП Вебинар - МПНТР 
Јун 2021. Педагог 
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3.2. Унапређивање међуљудских односа 

 

Директор у свакодневном раду инсистира на тимском раду између 

запослених. Доступан је у сваком тренутку запосленима за сваки вид 

помоћи и консултација. Подржава радну атмосферу и подстиче запослене 

на међусобну сарадњу. Учествује у састанцима тимова и даје предлоге за 

унапређење рада и сарадње између запослених. 

 

3.3. 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, инстаграм страници и у чланицима општинског листа 

Билтен. Резултати наставника се сумирају пред крај школске године када, 

на свечаности поводом Дана школе, 24.5. за свој рад добијају похвалнице. 

 

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

 

У првом полугодишту школске 2020/2021. године Савет родитеља је 

одржао једну седницу и то 08.09.2020. године. Чланови Савета родитеља 

обављали су активности из своје надлежности прописане Законом о 

основама система образовања и васпитања. 

На састанку 08.09.2020. године, конституисан је Савет родитеља за 

школску 2020/2021. 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 која ће се 

одвијати по комбинованом моделу, представљен је Годишњи програм 

рада школе за 2020/2021. годину и извештај о раду школе и директора 

школе у протеклој години, размотрен је извештај о остваривању Развојног 
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плана за школску 2019/20.годину, размотрен је извештај о остваривању 

програма образовања и васпитања за школску 2019/20.годину, размотрене 

су релације за екскурзију ученика и донета је одлука о ђачком динару. 

Друга седница Савета родитеља одржана је 29.01.2021.године. На седници 

родитељи су упознати са успехом и дисциплином ученика за прво 

полугодиште шк.2020/21.године. Такође су упознати и са образовно-

васпитним процесом рада за друго полугодиште шк.2020/21.године. Изнет 

и предочен им је предлог плана уписа ученика за шк.2021/22.годину као и 

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште 

шк.2020/21.године, 

Тачке дневног реда и главни закључци налазе се у записницима са 

састанака Савета родитеља. 

 
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у 

установи 

 

У току школске 2020/2021. Школски одбор заседао је више пута 

обављајући своје редовне активности у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања. 

На седници одржаној 09.10.2020.године секретар школе упознаје сваког 

од чланова Школског одбора понаособ са Решењем Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја о именовању вршиоца дужности 

Средње школе „Мионица“ и да је мандат дотадашњег директора Катарине 

Чарапић престао на лични захтев и да је министар сходно томе именовао 

Дејана Ђурић на радно место в.д. директора школе. Такође секретар 

упознаје чланове Школског одбора да запослена Катарина Чарапић има 

право да се након престанка дужности директора врати на послове које је 

обављала пре именовања за директора установе. 

На седници одржаној 19.11.2020. године, Секретар школе упознаје 

присутне да је на седници Скупштине општине Мионица одржаној на 

06.11.2020.године донето решење о именовању Школског одбора Средње 

школе „Мионица“. Чланови ШО су након упознавања са записником са 
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претходне седнице, исти једногласно усвојили. Шеф рачуноводства школе 

упознаје присутне са изменама финансијског плана за 2020.годину и 

чланови једногласно усвају ребаланс буџета. Школски одбор донео је 

одлуку да се усвајање буџета за 2021. год. одложи. Такође секретар 

упознаје чланове Школског одбора о доношењу одлуке о расписивању 

конкурса за избор директора СШ „Мионица“ као и о доношење одлуке о 

додели јубиларне награде. На истој седници донета је одлука да се четри 

радијатора скинута приликом реконструкције школе донирају за потребе 

црквено-парохијског дома у Брежђу. 

На седници 24.12.2020.године, која је одржана телефонским путем, 

чланови ШО су једногласно усвојили предлог финансијског плана за 

2021.годину. Донета је и одлука о именовању комисије за избор 

директора СШ „Мионица“. 

На седници одржаној 05.01.2021.године, чланови ШО су једногласно 

донели одлуку да се усвоји трећи ребаланс буџета за 2020.годину. Такође 

чланови ШО су једногласно донели одлуку да се предложени план уписа 

ученика за шк.2021/22. годину усвоји, са предлогом да се за наредни упис 

ученика размотри могућност увођења неког новог образовног профила. 

Овом приликом је одлучено да се у школској 2021/22. год. упишу два 

одељења образовног профила – трговина, угоститељство и туризам и то 

једно одељење смера туристички техничар у четворогодишњем трајању 

(30 ученика) и једно одељење смера кувар/конобар у трогодишњем 

трајању (15 кувар + 15 конобар ученика). 

На седници одржаној 29.01.2021.године, након спроведеног гласања за 

избор директора школе, свих 7 присутних чланова, дало је глас 

предложеном кандидату Дејану Ђурићу. Такође, једногласно је усвојен и 

полугодишњи Извештај о раду директора, усвојен је Правилником о 

ближем уређењу јавних набавки, а такође је усвојен и план јавних набавки 

за 2021.годину. 

На седници одржаној 26.02.2021.године, која је одржана телефонским 

путем, сви чланови ШО су једногласно усвојили завршни рачун за 
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2020.годину. 

На седници одржаној 05.04.2021.године, чланови ШО упознати су са 

одлуком МПНТР о именовању директора и доношење одлуке о 

премештају запосленог са радног места наставника на радно место 

директора школе. Сходно напред наведеном, чланови ШО су донели 

одлуку о премештају Дејана Ђурића, мастер професор технике и 

информатике на радно место директора школе на мандатни период од 4 

године, почев од 06.04.2021.године. На истој седници, чланови ШО 

упознати су са записником о редовном инспекцијском надзору у Средњој 

школи „Мионица“ у Мионици који је извршио просветни инспектор 

Владимир Кнежевић. Секретар школе упознаје присутне да је сходно 

налогу просветног инспектора у Статут школе додат члан који се односи 

на дисциплинску одговорност запослених за лакше повреде радне обавезе 

и да је потребно да Школски одбор усвоји измену Статута школе. 

Чланови ШО су једногласно усвојили измене Статута школе. 

На седници одржаној 19.07.2021.године, која је одржана телефонским 

путем, сви чланови ШО су једногласно усвојили измене финансијског 

плана за 2021.годину – 2 ребаланс буџета. 

Са репрезентативним синдикатом директор има добру и континуирану 

сарадњу. 

 
 

4.3. 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 току школске 2020/21. године начелник Школске управе одржао је 

неколико састанка са директорима школа. На овим састанцима начелник 

је директорима давао предлоге, упутства и информације: 
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• о плану уписа у школску 2021/22. год.; 

• везане за снимање часова и мотивацију наставника да се више укључе; 

• информације везане око организације општинских такмичења; 

• постављања неопходних докумената и линкова на сајт школе; 

• информације око неоцењених ученика; 

• уписа смерова који иду по дуалном образовању. 

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

Савети и упутства начелника значајни су за унапређење рада директора 

школе. 

Сарадња са локалном самоуправом 

Током школске 2020/21.године директор је имао веома коректну и  

интензивну сарадњу са локалном самоуправом. Састанци се одржавају 

периодично, а по потреби директор школе има могућност да се у сваком 

тренутку обрати за помоћ или савет. 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. 

Према Стратегији развоја општине Мионица одлучено је да средња школа 

настави да образује кадрове из области туризма и угоститељства, тако да 

је план уписа подразумевао упис једног одељења трећег степена - 

кувар/конобар и једног одељења четвртог степена – туристички техничар. 

Школа са својим ученицима и професорима учествује у свим општинским 

манифестацијама: Мишићеви дани, Врујачки извори, Мионица отвореног 

срца, дајући свој допринос кроз организацију кетеринга за разне скупове 

које организује општина Мионица, где ученици доживљавају практичан 

рад на један иновативан начин. 

Директор школе даје свој стручан допринос и функционисању Центра за 

образовање и развој „Мионица“, а за обуке одраслих користе се 

капацитети школе у поподневним сатима. 
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4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

Сарадња са локалним институцијама 

У току школске 2020/2021.години настављена је сарадња са следећим 

локалним институцијама: Туристичка организација Мионица, ОШ 

„Милан Ракић“, Културно – образовни центар Мионица, бивлиотека 

„Милован Глишић“,   ПУ „Невен“, Дом здравља Мионица. 

• Са Туристичком организацијом Мионица школа има веома добру 

сарадњу у погледу заједничких планирања часова блок наставе за 

туристичке техничаре. У оквиру хуманитарног базара „Мионица за 

Мионичане“ ученици средње школе учествовали су у заједничком 

квизу, у организацији Туристичке организације под називом „Зналац - 

Хуманитарац“. Такође, за потребе снимања телевизијских емисија 

школа је сарађивала са Туристичком организацијом приликом 

снимања емисије „Шареница“ 17.10.2020., „Срећна Србија“ 

03.11.2020. и „Знање имање“ 09.11.2020. год. Ученици Средње школе 

„Мионица“, радо се одазивају и учествују у свим активностима које 

организује Туристичка орханизација Мионица. 

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

истом објекту током првог полугодишта, усклађивање превоза 

ученика, и по питању доста других активности. Директор средње 

школе је у свакодневном контакту са директором основне школе, где 

размењују мишљења, добија саветодавну помоћ, па чак и деле 

поједине наставне и ваннаставне ресурсе. 

• 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. Такође, 

Културни центар је излазио у сусрет давањем на коришће велике сале 

за потребе састанака и наставничких већа. 

• Са ПУ „Невен“ сарадња је реализована кроз заједничке активности у 

оквиру хуманитарне акције „Мионица за Мионичане“. 

• Са Центром за образовање и развој „Мионица“ одвија се интензивна 
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сарадња кроз потписан Меморандум о сарадњи. Средња школа уступа 

просторије школе у попдневним часовима за извођење програма 

Центра, а наши ученици имају право на бесплатне курсеве језика, 

школу плеса, рачунара и остале активности које Центар организује, 

као и на бесплатне семинаре за професоре у организацији центра. 

• Са библиотеком „Милован Глишић“, школа је такође имала одличну 

сарадњу. Библиотека нуди ученицима бесплатно учлањење, организује 

различите трибине и радионице на којима наши ученици учествују. 

Директор школе је наставио сарадњу са хотелом „Хеба“, хотелом „Црни 

врх“,  Центром дечјих летовалишта на Дивчибарама, а настављена је 

сарадња и са Хотелом „Врујци“. У овим објектима, у току лета обављена 

је пракса за ученике, како смера кувар/конобар, тако и смера туристички 

техничар. 

Традиционално добру сарадњу школа има и са Црвеним крстом из 

Мионице, па се тако и ове године та сарадња манифестовала кроз више 

заједничких радионица, што у организацији Црвеног крста, што у 

организацији ученика школе уз помоћ активиста. 

 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ УСТАНОВЕ 
 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

 

Почетком 2020. године усвојен је Финансијски план школе за 2020. 

годину и План јавних набавки за 2020.годину. 

Финансијским планом предвиђено је да локална самоуправа финансира 

потребе Средње школе „Мионица“ у износу од 8 345 000, а првим 

ребалансом предвиђено је 9.700.000 динара. У сарадњи са шефом 

рачуноводства средства су током целе 2020. године трошена наменски и у 

складу са Планом јавних набавки. 

Школа у току школске 2020/21. год. није остваривала приходе кроз рад 

продавнице у оквиру школе због епидемиолошких мера које су биле на 

снази.  
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5.2.Управљање материјалним ресурсима 

 

Директор, у сарадњи са општином Мионица, је током првог полугодишта 

обезбеђивао сав неопходан потрошни материјал, као и сву другу опрему и 

средства неопходну за несметано извођење образовно-васпитног процеса. 

Током првог полугодишта, набављен је нов намештај за канцеларије, 

опремљена је намештајем и продавница која се налази у саставу школе. 

Такође су оформљени и потпуно опремљени кабинети услуживања и 

куварства. Купљени су аксес-поинт уређаји и комплетна школа је 

покривена бежичним интернетом. Директор у сарадњи са секретаром 

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

јавним набавкама. 

 

5.3.Управљање административним процесом 

 

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 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. 

 
6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 
 

6.1.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. 

 
6.2.Израда општих аката и документације установе 

 

У сарадњи са секретаром школе директор прати и усклађује правна акта 
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школе у складу са новим законима и правилницима. 

 

6.3.Примена општих аката и документације установе 

 

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

2020/21.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. 

 
01.09.2021.Мионица Извештај сачинио 

       Дејан Ђурић директор школе 
 

 

 

8.5. Рад органа управљања 

 
Извештај о раду Школског одбора 

 

ред. 
бр. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ НОСИОЦИ ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду 
школе за школску 2019/20.годину 

септембар Директор 

2. Усвајање Годишњег плана рада школе 
за школску 2020/21.годину 

септембар Директор 

3. Усвајање извештаја о остваривању 
Плана стручног усавршавања у 
школској 2020/21. 

септембар Директор 

4. Усвајање извештаја о вредновању и 
самовредновању у школској 
2019/20. 

Септембар Директор 

5. Усвајање извештаја о реализацији 

Развојног плана школе у школској 

2019/20. 

Септембар Директор 

6. Усвајање извештаја о раду 
директора за школску 2019/20. 

Септембар Директор 

7. Доношење плана стручног 
усавршавања за школску 2020/21. 

Септембар Директор 

8. Давање сагласности на план рада 
директора школе за школску 
2020/21. 

Септембар Директор 

9. Обавештење о решењу МПНТР о 
именовању в.д.директора 

 
Октобар 

 
Секретар 

10. Доношење одлуке о престанку 
радног односа досадашњег 

 
Октобар 

 
ШО 
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директора 

11. Доношење одлуке о премештају 
наставника Дејана Ђурића на радно 
место в.д.дирекора школе 

 
Октобар 

 
ШО 

12.  
Конституисање новог ШО 

 
Новембар 

 
Секретар 

13.  
Усвајање измене финансијског 
плана за 2020.годину 

 
Новембар 

 
Шеф рачуноводства 

14.  
Усвајање предлога финансијског 
плана за 2021.годину 

 
Новембар 

 
Шеф рачуноводства 

15. Доношење одлуке о расписивању 
конкурса за избор директора школе 

 
Новембар 

 
ШО 

16. Доношење одлуке о додели 
јубиларне награде за в.д.директора 

 
Новембар 

 
ШО 

17. Доношење одлуке о захтеву 
Црквене општине 

 
Новембар 

 
ШО 

18. Доношење одлуке о именовању 
Комисије за избор директора школе 

 
Новембар 

 
ШО 

 

19. Усвајање финансијског плана за 
2021. Годину 

 
Децембар 

 
Шефрачуноводства 

20. Предлог плана уписа ученика за 
шк.2021/22.годину 

 
Децембар 

 
Директор 

21. Усвајање Извештаја о раду дирекора 
школе за прво полугодиште 
шк.2020/21.године 

 
Јануар 

 
ШО 

22. Усвајање Правилника о ближем 
уређењу јавних набавки 

 
Јануар 

 
Секретар 

23. Усвајање плана јавних набавки за 
2021.год. 

 
Јануар 

 
Секретар 

24. Усвајање завршног рачуна за 
2020.годину 

 
Фебруар 

 
Шефрачуноводства 

25. Доношење одлуке о именовању 
директора школе 

 
Април 

 
ШО 

26. Упознавање са записником о редовном 
инспекцијском надзору 

 
Април 

 
Секретар 

27. Усвајање измена Статута школе  
Април 

 
Секретар 

28. Разно Током 
целе 
године 

По потреби школски одбор ће 

одржати и ванредне седнице на 

којима ће се на дневном реду наћи 

она питања која су у делокругу рада 

школског одбора, а која због своје 

природе нису могла да буду 

планирана у овом програму 

(приговори ученика, жалбе на 

изрицање васпитно-дисциплин. 

мера ,др. ) 
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Чланови ШО: 

- Из реда локалне самоуправе – Јасмина Павловић, Жељко Максић, Предраг 

Живковић 

- Из реда родитеља – Катарина Качаревић, Весна Драгићевић, Драгана 

Павловић 

- Из реда наставника – Милутин Стојановић, Ивана Костић, Бојана Текић 

  

Председник ШО је Милутин Стојановић, а заменик председника Ивана Костић.

 

 

Извештај о раду Савета родитеља 

 
 

ред. 

бр. 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 

1. 1. Конституисање Савета, избор председника,заменика, 

записничара, чланови школскихтимова 

2. Предлагање представника и његовог замениказа Општински 

савет родитеља 

3. Осигурање ученика 

4. Припремљеност школе за почетак наставе 

5. Упознавање са Извештајем о раду школе и директора школе 

упротеклој години 

6. Упознавање са Годишњим планом рада школе 

7. Разматрање извештаја о остваривању Развојног плана за протеклу 

годину 

8. Разматрање извештаја оостваривању програма образовања и васпитања 

за протеклу годину 

9. Разматрање релација за екскурзију 

10. Доношење одлуке о ђачком динару 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар 

2. 1. Успех и владање ученика на крају првог 

класификационог периода 

2. Упознавање са предлогом плана уписа ученика за шк.2021/22.год. 

3. Упознавање са Извештајем о раду директора школе за прво 

полугодиште шк.2020/21.године 

 
 
 
 

Јануар 

 

Чланови Савета родитеља су: Николиш Тихомир, Јовановић Мила, Ивана Ненадовић, 

Милош Ивановић, Весна Драгићевић, Катарина Качаревић, Драгана Павловић, Зорица 

Павловић. 
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Председник Савета родитеља је Катарина Качаревић, а заменик председника Зорица 

Павловић. 

Представник родитеља у Општински савет родитеља је Мила Јовановић. 
 
 

8.6. Извештај рада Ученичког парламента 
 

Годишњи извештај рада Ученичког парламента за школску 2020/21. годину 
Координатор: Ивана Костић, педагог 
 

Време 
Реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар Конституисање 

Ученичког 

парламента 

Конституисање 

Ученичког 

парламента 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

 

Информисање 

чланова о 

законској 

основи 

деловања и 

делокругу рада 

Ученичког 

парламента у 

средњој школи 

Информисање 
чланова о 
законској основи 
деловања и 
делокругу рада 
Ученичког 
парламента у 
средњој школи 

Координатор 

 

Избор председника, 
секретара, 
заменика председника 

Избор 
председника, 
секретара, 
заменика 
председника 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 

договорено је да се на 

вибер групи 

парламента дају 

предлози и гласа, јер 

нису сви чланови 

присутни 

Планирање 

сарадње са 

Ученичким 

парламентом 

ОШ 
„Милан Ракић“ 

Планирање 

сарадње са 

Ученичким 

парламенто

м ОШ 

„Милан Ракић“ 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Није договорена 

сарадња 

Договор око 

праћења сајтова и 

пројеката 
www.srednjoskolci.o

rg.rs 
srednjeskole.edukacija.

rs 

Договор око 
праћења 
сајтова и 
пројеката 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 

Договорено да се 

прати сајт „Млади су 

закон“ 

Договор око 

организације 

активности за 

Дечију недељу 

Договор око 

организације 

активности за 

Дечију недељу 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Договорено снимање 

видеа – Школске 

вести“ 

Давање 

мишљења и 

Давање 

мишљења и 

чланови 

Ученичког 
 

http://www.srednjoskolci.org.rs/
http://www.srednjoskolci.org.rs/
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предлога о 

Годишњем 

плану рада 

школе 

предлога о 

Годишњем плану 

рада школе 

парламента 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

начину уређења 

школског 

простора 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

начину уређења 

школског 

простора 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Чланови парламента 

предложили су 

уређење ђачког кутка 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

слободним 

активностима 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

слободним 

активностима 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Што се слободних 

активности тиче, 

ученици нису давали 

никакав предлог већ 

су упознати са 

планом обогаћеног 

једносменског рада за 

ову школску годину 

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 

манифестација 

ученика у школи 

и ван ње 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Ова тачка је такође 

остала за неки 

наредни период због 

неизвесне ситуације 

са вирусом Корона 

Разматрање 

извештаја о 

самовредновању 

квалитета рада 

установе 

Разматрање 

извештаја о 

самовредновању 

квалитета рада 

установе 

Чланови 

ученичког 

парламента 

 

Разматрање 

извештаја о 

остваривању 

годишњег плана 

рада установе 

Разматрање 

извештаја о 

остваривању 

годишњег плана 

рада установе 

Чланови 

ученичког 

парламента 

 

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 

Координатор  

За стручни актив за 

школско развојно 

планирање изабран 

је Љубивоје Пантић, 

за Тим за 

самовредновање 

рада школе Филип 

Адамовић, за тим за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 
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такође Љубивоје 

Пантић и за 

Школски одбор 

Филип Адамовић и 

Ружица Вујчић 

Октобар Обележавање „Дечије 
недеље“ 

Обележавање 
„Дечије недеље“ 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 

За обележавање 

дечије недеље 

направљена је 

организација за 

снимање видеа за 

8.10.2020., дата је 

могућност да сви 

заинтересовани могу 

да учествују. Писање 

текста резервисано је 

за састанак смене Б 

Сарадња са
 организ
ацијом 

„Пријатељи деце 

Србије“ 

 Чланови 
Ученичког 
парламента 

Ове године није 

успостављена 

сарадња са 

организацијом 

«Пријатељи деце 

Србије» 

Одабир 

представника 

парламента за 

учешће на седници 

Народне скупштине 

 Чланови 

Ученичког 

парламента 

Последњих година 

нисмо водили 

ученике на седницу 

Народне скупштине 

Сарадња са
 локалним 
„Билтен“ 

листом 

Сарадња са
 локал
ним 
„Билтен“ 

листом 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Ученицима је 

предложено да ако 

буду имали неку 

идеју за текстове за 

лист «Билтен», 

пријаве па ће 

координатор 

проследити, као члан 

редакције 

Разговор на
 тему: 
понашања ученика– 
пример другима“  

Разговор на тему: понашања ученика– 
пример другима“ 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 

 

Новембар Радионица на тему – 

„Методе и технике 

успешног учења и 

покретање унутрашње 
мотивације“ 

 Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Договорено је да ова 

тема буде 

реализована у другом 

полугодишту кад нам 

обе смене буду у 

школи 

Сарадња са 
Црвеним крстом 
– организација 
предавања на 
актуелну тему 

 

 

Чланови 
Ученичког 
парламента 

Сарадња са Црвеним 

крстом је 

успостављена али се 

предавања одлажу до 

смиривања 
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епидемиолошке 

ситуације  
Представљени су 

утисци и искуства 

ученика Богдана 

Илића и Филипа 

Адамовића са 

Националног 

скупа младих у 

Апатину. 

Богдан Илић, 
Филип 
Адамовић 

 

Децембар Обележавање

 Св

етског

 да

на борбе 

противАИДС-а 

 Чланови 

парламента 
Ученичког 

Активности у 

децембру нису 

реализоване због 

преласка на он лајн 

наству 

Чланак у школском 
листу 

 
 
 

Чланови 
Ученичког  

 
Израда 
полугодишњег 
извештаја 

Координатор  Израђен 

полугодишњи 

извештај у децембру 

због промене 

школског календара  
Јануар Припрема

 активн

ости за 

прославу Савиндана 

 Чланови 

ученичког 

парламента 

Ученички парламент 

није имао припрему 

активности за 

прославу Св.Саве 

због неповољне 

ситуације са Корона 

вирусом 

Израда паноа на тему 
- Свети 
Сава 

 Чланови 
Ученичког 
парламента 

 

Фебруар Евалуација 
реализованог плана у 

првом полугодишту 

и израда 

полугодишњег 

извештаја 

 
 
 

 
 
 

 
 

Координатор, 
чланови 

Ученичког 

парламента 

председник 

парламента 

Полугодишњи 
извештај због промене 
календара рађен у 

месецу децембру 

 
Припрема 
радионице на тему 
«Добре и лоше 

стране интернета 
и друштвених 
мрежа» 

Чланови 

ученичког 

парламента 

Ученици су, по 

инструкцијама 

координатора, на 

интернету 

тражили 

материјале за 

израду ове 

презентације и 
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извлачили на 

папир тезе 

корисне за израду 

презентације. 

Коментарисали су 

и износили своја 

мишљења у вези 

теме, размењивали 

мишљења и 

наводили примере 

из свакодневног 

живота. Урађена је 

припрема за 

израду 

презентације која 

је договорена за 

следећи састанак. 

Март Предлози и 

рализација 

радионица и 

презентација у 

сарадњи са 

локалном 

канцеларијим 

Црвеног крста, 

Домом здравља, 

МУП - ом 

Израђена 

презентација на 

тему „Добре и 

лоше стране 

интернета и 

друштвених 

мрежа“ 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

 

Април Разговор на тему – 

„Књига или 

друштвене мреже„ 

 Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

 

Припрема активности 
за 
прославу Дана школе 

Припрема 
активности за 
прославу Дана 
школе 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 

За прославу дана 
школе ученички 
парламент је 
припремио квиз за 
наставнике 

Мај Гласање за ђака 
генерације 

 Чланови 
Ученичког 
Парламента  

Ове године није било 
кандидата за ђака 
генерације 

 
Реализован квиз за 
наставнике за Дан 
школе 

   

Јун Предлози ученика за 

награде и похвале 

најбољим 

појединцима и 

одељењима 

Предлози 

ученика за 

награде и 

похвале 

најбољим 

појединцима 

и одељењима 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Чланови 

парламента 

предложили су 

да се ученицима 

поклоне књиге и 

похвалнице 
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8.7. Извештај о Коришћењу финансијских средстава 
 

Почетком 2020. године усвојен је Финансијски план школе и План јавних набавки. Планом је 

предвиђено да локална самоуправа финансира потребе школе у износу од 8.345.000 динара, а 

првим ребалансом предвиђено је 9.700.000 динара, Средства су трошена наменски и у складу са 

Планом јавних набавки. Буџет за 2021.годину озноси 13.650.000 динара. 

 

 

8.8. Сарадња са институцијама и организацијама 
 

Сарадња са локалним иснтитуцијама 
 

У школској 2020/2021. настављена је сарадња са следећим локалним институцијама: ТО 

''Мионица'', ОШ Милан Ракић, Културни центар Мионица, предшколска установа ''Невен'', Дом 

здравља Мионица, Црвени крст Мионица, Центар за образовање и развој. 

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.  

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 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 

Анализа рада 

Ученичког 

парламента у 

протеклој школској 

години и израда 

Годишњег извештаја 

рада Ученичког 
парламента 

Анализа рада 

Ученичког 

парламента у 

протеклој 

школској години 

и израда 

Годишњег 

извештаја рада 

Ученичког 

парламента 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

председник 

парламента 

Израђен годишњи 

извештај ученичког 

парламента за 

школску 2020/21. 
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за образовање и развој ''Мионица''. 

Активности са Школском управом 
 

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

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

достављали потребне податке и документацију Школској управи. На састанцима директора 

начелник управе је давао упутства, предлоге и информације: 

• О законитом раду школа 

• О попуњавању електронске платформе 

• О плану уписа ванредних ученика 

 

• О упису редовних ученика 

• О спровођењу мера против Ковида 19 

 
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) и на инстаграм страници. Администратор 

страница је библиотекар Ивана Пауновић - Чолић. Ту се редовно објављују све информације и 

догађаји из живота школе. Све значајне информације о школи, као и активности наших ученика 

такође се објављују на званичном сајту школе (https://srednjaskolamionica.edu.rs/) . Свој рад школа 

објављује и у листу Билтен. 

 

 

8.9. Извештаји одељенских старешина  

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Oдељенски старешина одељења I1 Марија Милиновић 

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

 

Одговорно лице: Марија Милиновић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа: 

 

Сарадници у писању извештаја: 

 

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

 

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

 

https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
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Садржај рада  

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

Садржаји 

који нису 

планирани, 

а урађени 

су током 

школске 

године 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

Избор 

руководства и 

подела  

задужења 

 

  

Изабрани председник- 

Наташа Живковић 

,благајник Милан 

Дамњановић и 2 члана 

Ученичког парламента 

(Неда Ивановић и Ивана 

Милутиновић) 

 

Дисциплина 

Епидемиолошке 

мере  

  

Ученици су упознати са 

Правилником о 

васпитно - 

дисциплинској 

одговорности ученика 

средње школе;  

Ученицима предочен 

начин функционисања 

рада школе и понашања 

ученика и целокупног 

особља у време 

спречавања ширења 

корона вируса;  

Обавезо ношење 

заштитних маски и 

дезинфекција на улазу у 

школу; 

 

октобар 
 

 
  

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 
 

Дечија недеља   . Учешће у квизу знања. 

 

новембар 

 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју 

  

Бројно стање ученика је 

следеће: дечаци 13, 

девочице 13. Први 

страни језик уче сци док 

други стани језик 

уче:француски 23, 

немачки 2, руски језик 1.  

Успех: позитиван успех 

има 12 ученика, 

неоцењених пет (због 

страној језика, 

новоуписани) 

Недовољан успех има 

десет ученика ( Са 

једном 
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недовољномоценом 

троје, са две једно, са 

три двоје, и по један 

ученик са 5 односно 6 

јединица).  

Сви ученици имају 

примерно владање. 

Дисциплина   

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера –

сви ученици су 

забележили примерно 

владање; 

. 

 

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. 
 

ОН ЛИНЕ 

НАСТАВА 
  

Услед погоршања 

ситуације везане за 

вирус Ковид-19 ученици 

наставу похађају на 

даљину уз подршку 

МУДЛ платформе- 

Образовање Мионица. 

јануар 

Анализа успеха 

и владања на 

крају првог 

полугодишта 

  

На крају првог 

полигодиштта, бројчано 

стање се променило 

,уписан је ученик Марко 

Павловић. Успех: 

одличних ученика је 5, 

вр.добри: 2, добрих 

12;Укупан број ученика 

са позитивним успехом 

је 19;Неоцењених :3 

ученика због другог 

страног језика. Укупно 

ученика са недовољним 

успехом је 5 ( три 

ученика са по једном 

јединицом, један са две, 

један са пет . 

Владање и дисциплина: 

Нема изречених 

дисциплинских мера, 

сви ученици имају 

примерно владање; 
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Прослава 

Светог Саве 
  

Обележавање школске 

славе у просторијама 

школе уз придржавање  

епидемиолошких мера; 

фебруар 
Извођење блок 

наставе 
  

Реализација блок 

наставе према наставном 

плану и програму; 

 

Март 
Мере за 

побољшање 

успеха 

  

Разговори на тему како 

да се побољша успех у 

школи, развијање 

сарадње између ученика. 

 

Април 

Онлајн настава 

 

 

 

Анализа успеха 

на крају трећег 

тромесечја 

  

Комуникација кроз 

учење на даљину, 

пружање помоћи и 

координација са 

ученицима. 

 

На крају трећег 

кавлификационог 

периода број позитиво 

оцењених ученика је 15. 

Број неоцењених 

ученика је три због 

другог старног језика. 

Број недовољних 

ученика је 9 ( ученик 

Марко Милетић има 

седам, ован Белошевић 

пет, Урош Петровић 

четири, Милан 

Богдановић три и остали 

учениц Данило 

Трифуновић, Ана 

Радовановић, Марина 

Пауновић, Алекса 

Николиш, Ненад 

Војиновић имају по 

једну недовољну оцену).  

Предложене мере 

побољшања и подршке 

учењу будући да се 

настава одвија на 

даљину.  

Ученици сви имају 

примерно владање. 

 

 

 

 

Мај Блок настава    Реализација блок натаве  
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Мотивација у 

учењу 

према наставном плану 

и програму. 

Предлагање мера, 

техника и метода за 

боље и успешније оцене; 

Јун-Јул 

Припремна за 

професионалну 

праксу 

 

Реализација 

професионалне 

праксе 

  

Извођење 

професионалне 

практичне натаве према 

распореду и календару 

који је утврђен на 

стручном Активу ; 

 

Ученици обављају 

професионалну праксу у 

следећим објектима: 

хотел ,,Центар дечјих 

летовалишта“ - 

Дивчибаре (12 ученика) 

хотел,, Врујци“ , Бања 

Врујци( 6 ученика)  

Турист –Биро , Бања 

Врујци ( 8 ученика) и 

Канцеларија ТО Моница 

( 1); 

 

Август 

Додела 

сведочанстава 
  

Подела 

сведочанставаученицима 

као  и књига за одличан 

успех; 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 

Подносилац извештаја: Разредни старешина одељења I2 

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

 

Одговорно лице:Александар Павловић  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа: 

 

Сарадници у писању извештаја:  

 

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

 

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

 

 

 

Садржај рада    
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Време 

реализације 

Планиране 

активности 

 

Реализоване 

активности 

 

Носиоци 

активности 

 

 

Евалуација 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководства 

и подела 

задужења 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

Разредни 

старешина и 

ученици I2  

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Ученици су упознати са 

Правилником о васпитно - 

дисциплинској 

одговорности ученика 

средње школе 

 

октобар 

 

Предавање 

на тему 

„Болести 

зависности“ 

 

Предавање на 

тему „Болести 

зависности“ 

 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 

Организација 

дечија 

недеља 

Организација 

дечија недеља 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Организација спортских и 

забавних активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

 

Дисциплина Дисциплина 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

децембар 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Разговор са ученицима о 

томе шта би хтели да 

постигну у животу 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Ученици су упознати са 

ризицима ове болести 

Јануар 

 

 

 

 

Јануар  

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

 

Прослава 

Светог Саве 

Прослава 

Светог Саве 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Обележавање школске 

славе у просторијама школе 

Фебруар  

 

Агресивно 

понашање 

Агресивно 

понашање 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Указивање на могуће 

последице насилног 

понашања 

Фебруар  Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

Разговор о 

изостајању са 

наставе - 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Утврђивање броја 

изостанака, реаговање у 

погледу великог броја 
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узроци и 

предлог мера 

узроци и 

предлог мера 

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 I2 

Предлагање књига за 

читање, музике, ТВ емисија 

које би могли да прате, 

разговор о раном ступању у 

брачне односе 

Март  Ко су нам 

идеали и 

узори? 

Ко су нам 

идеали и узори? 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

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 I2 

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 I2 

преко фб групе 

и скајп групног 

видео позива 

 

 

Мај  Анализа 

успеха  

Анализа успеха Разредни 

старешина и 

ученици I2 

преко фб групе 

и скајп групног 

видео позива 

С обзиром да се ближи крај 

школске године, ученици су 

упознати са ситуацијом и 

предлозима како неке оцене 

поправити 

Јун Разговор и 

припреме 

око 

обављања 

феријалне 

праксе рада  

Разговор и 

припреме око 

обављања 

феријалне 

праксе  

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

преко фб групе 

и скајп групног 

видео позива 

Утврђивање спискова са 

тачним датумима и местом 

одржавања феријалне 

праксе  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2020/2021._ГОДИНУ 
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Подносилац извештаја:Разредни старешина одељења I3 

(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 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани, 

а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем 

плану 

 

септембар 

 

 

 

Упознавање 

ученика са 

кућним редом,у 

новонасталој 

епидемиолошкој 

ситуацији, 

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 потешкоћа 

са којима се 

сусрећу у првим 

недељама 

  

Идентификовани су 

проблеми на које 

ученици наилазе као 

нпр. проналажење 

литературе, школски 

превоз, кашњење на 
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школске године 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. 
 

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? 
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април 

 

Мере заштите и 

опреза.Заштити 

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?(корелација 

са биологијом) 

 

јун 

Анализа успеха и 

владања на крају 

школске године 

  

Позитиван успех 

остварило је 8 

ученика, неоцењених 

ученика има 5,а један 

ученик се упућује на 

поправни испит у 

августу. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2020/2021_ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја: Разредни старешина одељења II1 

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

 

Одговорно лице: Јелена Селенић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Рад одељенске заједнице  

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализова

но 

(навести 

разлог) 

Садржај

и који 

нису 

планира

ни, а 

урађени 

су током 

школске 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешнос

ти од 

стране 

тима или 

особе 

задужене 

за 

Време 

реализац

ије 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем 

плану 
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године евалуаци

ју 

 

септемба

р 

 

 

 

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 упознати са 

предметима 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. 

 

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 

 

Прелазак на он 

лајн наставу. 
  

Иако су ученици прошле 

школске године од средине 

марта прешли на наставу на 

даљину,иако су већ упознати 

са тим,наравно и кроз 
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комбиновану наставу од 

почетка ове школске 

године,ипак смо се морали 

мало 

припремити,договорити,разј

аснити недоумице. 

јануар 

Светосавски 

конкурс-учешће 

ученика на 

литерарном и 

ликовном 

конкурсу. 

  

Иако је друго полугодиште 

почело 18.јануара,времена за 

припрему и израду радова 

поводом Светосавског 

конкурса је било будући да 

су ученици још за време 

зимског расписта добили све 

неопходне информације,а 

своје радове могли слати на 

мејл како би се читав процес 

убрзао.Проглашење 

најбољих радова и додела 

награда и 

захвалница,скромно је 

обележена уз поштовање 

свих епидемиолошких мера. 

 

    

фебруар 

Конфликти и 

начини 

решавања/радио

ница о дрогама 

  

Ученици упознати са 

ситуацијама које најчешће 

воде у конфликт и кроз 

радионицу приказано како се 

такве ситуације могу 

превазићи.Такође,у 

немогућности да се 

организују уживо нека 

предавања на тему дрога од 

стране стручних 

лица,разредни  старешина 

шаље неке материјале који 

се тичу ове теме,као меру 

превенције . 

 

    

март 

Тема по избору 

ученика 
  

Обзиром да су школе од 

8.марта поново прешле на 

онлајн наставу због 

погоршане епидемиолошке 

ситуације,разредни 

старешина даје ученицима 

на избор о чему би волели да 

разговарају,пишу...о 

стварима које их интересују 

или о којима би волели да 

сазнају нешто ново. 

 

    

    И април месец(до 19.) био је  
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април Трећи 

класификациони 

период –анализа 

успеха и 

дисциплине 

у онлајн настави,тако да се 

трећи класификациони 

период привео крају у 

оваквим 

условима.Ученицима,тачниј

е родитељима су прослеђени 

извештаји који се односе на 

оцене,а са ученицима се 

продискутовало о свему што 

се односи на успех и 

дисциплину. 

    

Зашто сам радије 

на Фејсбуку него 

напољу/Зелена 

недеља 

  

Разговор са ученицима на 

тему Фејсбука и других 

друштвених мрежа и шта је 

то што их толико привлачи и 

држи пажњу...разредни 

старешина изнео податке 

који се тичу злоупотреба на 

друштвеним мрежама и 

покушао да ниво свести и 

одговорности ученика 

подигне на виши ниво... 

И још једна,заиста лепа 

тема...конкурс на тему 

очувања животне средине 

.Ученици су могли дати свој 

допринос учешћем на овом 

конкурсу,тако што су могли 

написати неки литерарни 

рад,есеј,урадити 

презентацију,фотографсати 

неки занимљив 

детаљ...Ученица Тања 

Станијевић ,ученица овог 

одељења је својом одличном 

презентацијом однела прво 

место за ту област.Најбољи 

радови су награђени,а 

ученици подстакнути да 

наставе са учешћем у 

школским ваннаставним 

активностима. 

 

 

 

    

 

јун 

    
 

Крај другог   Школска година је ,са 
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полугодишта/   А 

за следећу 

годину......(сугес

тије и предлози) 

завршетком блок 

наставе,завршена 15.јуна,а 

ученицим је преостало да 

заврше и 

феријалну,тј.професионалну 

праксу током лета,без које 

не могу завршити 

разред.Ученици су у току са 

својим резултатима,прате 

оцене преко електронског 

дневника,..успех ,генерално 

није лош,али свакако увек 

може много боље....оно што 

су биле сугестије и 

предлози,највише се 

односило на допунске 

часове,којих ће,уколико од 

наредне школске године све 

буде како је и 

плнирано(регуларни услови 

рада)бити у много већој 

мери. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Разредни старешина одељења II-2 

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

 

Одговорно лице: Душица Ђурковић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

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 II-2  

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

Ученици су упознати са 

Правилником о васпитно - 

дисциплинској 

одговорности ученика 

средње школе 

  Предавање на Разредни Ученици упознати са 
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октобар Предавање на 

тему „Болести 

зависности“ 

тему „Болести 

зависности“ 

 

старешина и 

ученици II-2 

негативним утицајем 

болести зависности 

Организација 

дечија недеља 

Организација 

дечија недеља 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

Организација спортских и 

забавних активности 

 

новембар 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

 

Дисциплина Дисциплина 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

децембар 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Тема за чоз. Како 

бити успешан? 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

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 II-2 

Ученици су упознати са 

ризицима ове болести 

Јануар 

 

 

 

 

Јануар  

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

 

Прослава 

Светог Саве 

Прослава Светог 

Саве 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

Обележавање школске 

славе у просторијама 

школе 

Фебруар  

 

Агресивно 

понашање 

Агресивно 

понашање 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

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 II-2 

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 II-2 

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 II-2 

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 

Шта нам се 

највише допада у 

нашој школи, а 

Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

Добре и лоше стране 

школовања у СШ 

„Мионица“ у погледу 
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школи, а шта 

бисмо 

променили? 

шта бисмо 

променили? 

преко фб групе и 

скајп групног 

видео позива 

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 II-2 

преко фб групе и 

скајп групног 

видео позива 

 

 

Мај  Анализа 

успеха  

Анализа успеха Разредни 

старешина и 

ученици II-2 

преко фб групе и 

скајп групног 

видео позива 

С обзиром да се ближи 

крај школске године, 

ученици су упознати са 

ситуацијом и предлозима 

како неке оцене 

поправити 

Јун Разговор и 

припреме око 

обављања 

феријалне 

праксе рада  

Разговор и 

припреме око 

обављања 

феријалне праксе  

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

преко фб групе и 

скајп групног 

видео позива 

Утврђивање спискова са 

тачним датумима и 

местом одржавања 

феријалне праксе  

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020 / 

2021. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:  Разредни старешина одељења  III 1 (туристичко-хотелијерски техничар) 

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

 

Одговорно лице:  Слађана Јевремовић (професор српског језика и књижевности) 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

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

и ЧОЗ ). 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. 

 

Напомена:  Разредно старешинство преузето од 2. полугодишта, па је и рад са ученицима 

реализован од тада и усклађен са тим. 
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Време  

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Евалуација 

Јануар - Ученичко 

предузетништво 

(радионица) - 2 

часа; 

Напомена : 

настављена 

радионица и 

наредног часа. 

 

- Реализован разговор са 

ученицима у оквиру 

радионице о 

осмишљавању ђачких 

бизнис пројеката, 

прављењу бизнис планова 

као техникама и начину 

размишљања и виду 

образовања младих; 

истакнута његова важност 

за будућност; изнети 

предлози и идеје ученика. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Све активности 

предвиђене за овај 

месец успешно су 

реализоване, 

утврђена добра 

сарадња ученика са 

разредним 

старешином, с 

обзиром на промену 

истог; записник са 

часова одељенске 

заједнице који се 

налази у 

електронском 

дневнику; 

Фебруар - Сексуално 

преносиве болести 

(радионица); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Акција 

улепшавања и 

уређења школског 

простора; 

- Реализован разговор са 

ученицима у оквиру 

радионице где им је 

скренута пажња на 

очување сопственог 

здравља, превенције и 

како да се заштите да не 

би дошло до сексуално 

преносивих болести. 

Продискутовано је такође 

о питањима која су 

интересовала ученике, у 

складу са темом часа, 

упућени су на мере 

заштите и на самом крају 

часа истакнут је значај 

превенције, степен 

заштите и упућеност у 

исте. 

- Успешно је реализован 

план уређења школског 

простора, првенствено 

учионице; договорено је, 

на предлог ученика, да се 

изради и урами заједничка 

фотографија одељења, да 

се посади у саксијама 

цвеће у учионици и да се 

ураде мотивациони панои 

са животним мудрим 

изрекама. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са часова 

одељенске 

заједнице који се 

налази у 

електронском 

дневнику; успешно 

реализоване 

активности, што 

показује и број 

ученичког 

ангажовања и 

њиховог рада у 

ваннаставним 

активностима;уређе

н простор у 

учионици; 

 

 

Март - Решавање 

конфликта (ПП 

- Реализована је планирана 

активност са ученицима, 

Разредни 

старешина и 

Успешно 

реализоване све 
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презентација); 

- Зелени свет 

(радионица); 

- Моја препорука - 

филм, музика, 

концерти, књиге, 

часописи; 

- Слободно време - 

како га проводимо;  

тема часа - решавање 

конфликта дата је у виду 

ПП презентације. Након 

одгледане презентације, 

поразговарано је са 

ученицима о вештинама и 

техникама решавања 

конфликта. Потом се 

продискутовало о 

ученичком искуству и на 

који начин решавају 

конфликте, да ли су неку 

од датих техника већ 

примењивали. Другој 

групи ученика, која је те 

недеље била онлајн, 

прослеђена је презентација 

на платформу. Договорено 

је да поразмисле о истој, а 

у школи ће се усмено 

дискутовати о томе како 

они решавају конфликте, 

коју од датих техника 

најчешће користе и 

размењиваће се искуство о 

томе. 

- Реализован је час 

одељенске заједнице 

онлајн ( од 8. 3. се потпуно 

прешло на овај вид 

наставе). Ученицима је 

послат материјал везан за 

тему - Зелени свет. 

Наглашено им је да обрате 

пажњу на очување 

животне средине, такође 

наших природних 

богатстава које нам је 

природа тако 

великодушно даровала. 

Подсетила сам их на 

мноштво дескриптивних 

песама где и сам лирски 

субјекат, песник, упућује 

на природу и њена чула и 

да се у човеку, када је 

окружен тим зеленилом, 

дешавају и буде 

невероватне ствари. Код 

Дучића она је посебно 

ученици предвиђене 

активности; 

записник са часова 

одељенске 

заједнице који се 

налази у 

електронском 

дневнику; послата 

презентација на 

Мудл платформу; 
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погодна за љубав. Истакла 

сам да очувањем зеленог 

света, чувамо и бринемо о 

свом здрављу. Потом сам 

им указала на изворе које 

могу да посете, истраже и 

ближе се упознају са овом 

темом. 

- Овај час је организован у 

виду дијалога са 

ученицима, а исти је имао 

за циљ да се истакне на 

који начин се још може 

квалитетно испунити 

слободно време. Било је 

речи о гледању филмова, 

слушању музике или 

одласку на концерт 

омиљене групе, певача или 

певачице, читању књига и 

часописа. Ученици су 

износили своје препоруке, 

искуства, истицали које 

жанрове преферирају - у 

музици, филму, какве 

књиге воле да читају. 

Након изнетих предлога и 

препорука, које су биле 

разнолике, истакла сам да 

могу додатно погледати и 

неке филмове након 

обрађених дела, а која су 

екранизована, и на тај 

начин употпунити 

читалачки доживљај. 

- Ученици су на овом часу 

описивали свој радни дан, 

износили како распореде и 

на шта време током 

читавог дана. Сугерисала 

сам им на то да би било 

добро да правилно 

смењују рад и одмор, као и 

то да је добра 

организација кључ свега. 

Посебан акценат је био на 

начину коришћења 

слободног времена, да ли 

га квалитетно проводе. 
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Дошло смо до закључка да 

је бављење спортом (или 

било којом рекреацијом) 

здраво, утиче на 

позитивно расположење, 

такође што више времена 

проводити на отвореном 

простору, у природи. 

Потом су ученици 

износили како би још било 

добро искористити 

слободно време - читање 

добре књиге, гледање 

филмова, слушање музике, 

вожња бицикла, пронаћи 

неки хоби, ако га већ 

немамо, чиме бисмо 

позитивно и креативно 

заокупили своје мисли. 

Април - Треће 

тромесечја - 

анализа 

успеха; 

- Тема по 

избору 

ученика 

- Са ученицима 

продискутовано о успеху 

на крају 3. тромесечја и 

предлозима за побољшање 

истог. Поразговарано је и 

о сналажењу током онлајн 

наставе, да ли и колико им 

недостаје рад у учионици - 

да ли то утиче на квалитет 

њиховог рада. Везано за 

ову анализу успеха већина 

ученика се сложила и 

истакла да уче углавном за 

оцену, крајњи резултат. 

Прокоментарисана су још 

нека њихова мишљења и 

разлози зашто је све то 

тако. Потом сам 

ученицима указала на то 

да је учење за знање 

дуготрајније, вредније, јер 

то је нешто што им нико 

не може одузети и само 

знање их чини великим. 

- Овај час је организован 

тако да ученици изаберу 

једну заједничку тему, по 

избору, о којој ћемо 

дискутовати. Изабрана је 

тема - Ко су нам идеали и 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са часова 

одељенске 

заједнице који се 

налази у 

електронском 

дневнику; записник 

ОВ где се налази 

анализа успеха 

ученика; 
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узори? 

Најпре сам ученицима 

истакла важну чињеницу, 

а то је да морају знати ко 

су им прави узори и 

идеали и због чега, јер то 

не може бити било ко. Та 

особа мора завредети 

њихову пажњу, јер је 

урадила нешто значајно и 

велико у свом животу, 

поседује врлине које красе 

сваког доброг човека, 

поштује праве вредности и 

на тај начин се могу 

угледати на њу. Затим су 

ученици истицали ко су 

њихови идеали, особе које 

су им узори. Притом су 

наводили и разлоге због 

којих су им одређене 

особе узори или идеали. 

То су биле личности из 

света спорта, музике, 

филма, али и особе из 

њихове породице и 

окружења. 

Мај - Догодило се на 

данашњи дан; 

- Предрасуде и 

како их савладати; 

- Кроз разговор са 

ученицима попричано 

прво уопштено о 

националним и верским 

празницима, шта је важно 

да знамо о њиховом 

обележавању и какав 

однос имамо према њима. 

Потом смо прешли на 

дискутовање о теми часа, а 

то су догађаји и значајне 

ситуације које су се 

догодиле на данашњи дан. 

Ученици су износили и 

коментарисали истражене 

чињенице и значајне 

догађаје. 

- На овом часу било је 

речи о предрасудама и 

како их савладати. У виду 

дијалога дискутовало се са 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са часова 

одељенске 

заједнице који се 

налази у 

електронском 

дневнику; 
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ученицима на ову тему. 

Најпре је истакнуто шта су 

предрасуде, а потом су 

ученици питани да ли 

имају исте према некоме 

или нечему и како се носе 

са тим. Ученици су 

износили своје мишљење 

и искуство поводом тога, 

истицали су на који начин 

савладавају предрасуде. 

На крају часа ученицима 

сам дала неке савете, 

смернице везано за тему 

часа, као неко ко је старији 

и искуснији, што ће им 

свакако бити од користи у 

животу. 

Јун - Испричаћу вам 

нешто лепо; 

- Крај школске 

године; 

- Идеја за овај час је да 

ученици у виду кратке 

приче, скеча, описа 

конкретне ситуације или 

тренутка, особе... 

испричају нешто лепо, а 

шта је то, бирају сами. 

Било је разних идеја и 

разноликих прича, 

ученици су се врло 

успешно снашли у задатој 

теми, планираној за овај 

час одељенске заједнице. 

Њихове приче изазивале 

су смех, радост, весело 

расположење, поједине су 

дубоко дирнуле, а било је 

и оних са лепим животним 

порукама. На овај начин, 

врло занимљив, ученици 

су вежбали и усмено 

изражавање, јавно 

говорење пред 

аудиторијумом. Ово је, на 

неки начин, било 

наративно вежбање. 

- На овом последњем часу 

одељенског старешине, а 

уједно и последњем 

наставном дану, 

реализовано је сумирање 

утисака о активностима 

током целе школске 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са часова 

одељенске 

заједнице који се 

налази у 

електронском 

дневнику, упутнице 

за праксу; све 

предвиђене 

активности за овај 

месец реализоване; 
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године и оствареном 

успеху на крају 2. 

полугодишта. 

Констатовано је да су сви 

ученици завршили разред 

са позитивним успехом, 

што је за похвалу, потом 

су сређени изостанци а 

онда је било речи о 

предстојећој 

професионалној пракси 

која почиње већ од 9. јуна. 

Договарало се о 

преузимању упутница за 

исте, заједничких 

фотографија, о упису у 

наредну школску годину, 

о организовању 

родитељког састанка и 

подели сведочанстава у 

августу, о чему ће и 

тачном термину бити 

накнадно обавештени. 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:  Разредни старешина одељења  III2 (кувар,конобар) 

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

 

Одговорно лице:  Ивана Стефановић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

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 са 

родитељима. 

 

Време  

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар • Родитељски 

састанак 

 

• Информисање у 

вези са почетком 

школске године, 

мерама у току 

- Ученици добили 

распоред часова, списак 

обавезних уџбеника, 

информације о новим 

предметима и 

професорима који ће им 

исте предавати; затим 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Све активности 

предвиђене за овај 

месец успешно су 

реализоване, 

утврђена добра 

сарадња ученика са 

разредним 
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пандемије 

КОВИД19 и 

начину рада по 

комбинованом 

моделу и по 

потреби 

искључиво онлајн 

 

• Лична хигијена и 

хигијена простора 

 

• Формирање 

одељењске 

заједнице ученика, 

избор председника 

и секретара 

 

• Разговор о 

правима и 

обавезама, као и 

васпитно-

дисциплинским 

мерама 

 

• Избор два 

представника 

одељењске 

заједнице за Ђачки 

парламент 

 

• Координација са 

члановима 

одељењског већа и 

свођење утисака о 

ситуацији у 

одељењу (проблем 

похађања наставе 

по комбинованом 

моделу  ) 

 

подсетило се на обавезе и 

права ученика. 

- Формирана одељенска 

заједница; након предлога 

и гласања за исте 

једногласно одлучено да 

председник одељења буде 

Јелена Благојевић. Такође 

је изабран и благајник 

Ружица Вујчић. 

- Након изнесених 

предлога ЗА и ПРОТИВ, 

одељење је изабрало два 

представника за Ђачки 

парламент. То су 

Љубивоје Пантић и 

Жељана Мијатовић. 

- Ученицима су јасне 

обавезе и права и 

одговорности које имају 

према другима, себи и 

школи. Уопштено се 

разговарало о односу 

према новим и „старим „ 

професорима и 

предметима. 

 

старешином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Заклључак је да 

превише времена 

проводе на 

друштвеним 

мрежама што им 

овлачи пажњу и 

«једе» време 

Октобар • Развијање 

потитивног односа 

према раду, 

дисциплини, 

осећању 

дужности,одговорн

ости, дружењу 

 

• Опредељивање 

ученика за 

ваннаставне 

-Закључено је да су 

ученици веома одговорни 

приликом обављања 

праксе и посвећено 

обављају све обавезе.  

Потребно је да више труда 

уложе у теоретски део и 

појачају рад из 

општеобразовних 

предмета. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Ученици су 

показали велику 

дозу искрености у 

разговорима и 

отвореним 

коментарима. 
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активности 

 

• Упознавање 

ученика са 

организацијом 

завршног и 

матурског испита 

 

• Шта је 

пријатељство, 

искреност и 

поверење, 

заједнички идеали, 

пружање подршке 

 

• Координација са 

члановима 

одељењског већа и 

свођење утисака о 

ситуацији у 

одељењу (проблем 

похађања наставе 

по комбинованом 

моделу  ) 

 

• Планирање 

успеха ученика, 

појединачно- 

табеларно 

 

• Вишеструка 

интелигенција; 

моја доминантна 

интелигенција и 

стил учења 

-Ученицима је на време 

предочено штасе од њих 

очекује приликом 

полагања завршног испита 

из куверстваодносно 

услуживања.  

-Зкључено је да у одељењу 

није присутан никакав вид 

вршњачког насиља и кроз 

радионицу                 

„Ланац сарадње“  ученици 

су подељени у групе 

извели свој пример 

сарадње и важности сваког 

појединца у процесу 

настајања одређеног 

производа.  

Новембар • Припрема 

података за I 

класификациони 

период 

 

• Родитељски 

састанак 

(упознавање 

родитеља са 

резултатима 

успеха и 

изостанцима у I 

класификационом 

периоду) 

 

• Разговор о 

-Комуникација са 

родитељима обављана је 

путем телефона или 

појединачним разговорима 

због отежане 

епидемиолошке ситуације, 

без проблема и уз пуну 

сарадњу од стране 

родитеља.  

-Већина ученика је свесна 

ситуације на тржишту 

рада. Указано је на 

важност компетитивности 

и оснаживању личних 

квалитета који су 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Успешно 

реализоване све 

предвиђене 

активности;  
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професији за коју 

смо се определили 

или о којој 

размишљамо 

 

• Рад на 

педагошкој 

документацији 

 

• Упознавање 

ученика са 

предлозима мера 

за побољшање 

успеха које је 

утврдило 

Наставничко веће 

 

• Развијање личне 

одговорности код 

ученика (повратна 

информација од 

ученика о раду 

наставника) 

потребни за обављање 

жељеног посла. Ученици 

који су имали прилике да 

се опробају у летњим 

пословима представили су 

своја искуства са 

послодавцима.  

- Сарадња са свим 

наставницима је протекла 

без већих проблема. Било 

потребно опомињати 

појединце да се активирају 

и извршавају радне 

обавезе и прилиом наставе 

на даљину.  

 

 

Децембар • AIDS –шта 

уствари знам о 

томе 

 

• Утврђивање 

разлога неуспеха 

из појединих 

предмета 

 

• Анализа 

напредовања 

ученика који 

показују слаб 

успех 

 

• Разговор са 

ученицима о 

организованом 

коришћењу 

слободног времена 

 

• Рад на  

педагошкој 

документацији 

 

• Припреме за 

обележавање 

Школске славе 

- Представници Црвеног 

крста Мионица су 

одржали кратку 

радионицу на тему AIDS-а 

и других полно 

преносивих полести.  

- Као разлози за слабе 

оцене из појединих 

предмета наводе се 

немарност приликом рада 

на даљину. Поједини 

ученици су били иоле 

активни само приликом 

наставе у школи.  

-Повратак у „ нормалан 

живот“ је највећа 

новогодишњ жеља.  

Разредни 

старешина и 

ученици, 

Представни

ци Црвеног 

крста 

Мионица 

Успешно 

реализоване све 

предвиђене 

активности. 
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• Нова година, 

мисли, жеље, мале 

пажње за најдраже, 

честитке коме и 

како 

Јануар • Однос ученик- 

наставник у нашој 

школи 

 

• Прослава 

Школске славе 

 

• Реализација 

друштвено-

корисног рада 

/уређење школских 

просторија/ 

 

• Сарадња са 

стручним 

сарадником 

 

-Професори који држе 

седме часове имају 

проблем са појединим 

ученицим акоји због 

превоза нису у могућности 

да испрате цео час. 

Договорено је да им се 

пошаљу додатни 

материјали онлајн како би 

постигли пропуштено. 

-Разговарали смо о начину 

одржавања предстојеће 

свечаности, Школсе 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. 

- Разговарали смо о 

значају «новог» изгледа 

обновљене школске зграде 

закључили да је естетски 

моменат мотовишућ и од 

значаја за мотивацију и 

рад. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Успешно 

реализоване све 

предвиђене 

активности 

Фебруар • Рад на 

педагошкој 

документацији 

 

• Подела ђачких 

књижица на крају I 

полугодишта 

 

• Разговор о 

изостајању са 

наставе – узроци и 

предлог мера 

 

• Разговор са 

ученицима о 

- Поједини ученици 

изостају са часова у 

прилично великој мери уз 

различита оправдања. Због 

великог броја 

неоправданих изостанака 

смањена је оцена из 

владања на брло добар 

ученицима Матији 

Урошевићу и Гордани 

Атић.  

 

Разредни 

старешина и 

ученици 

 Успешно 

реализована 

предвиђена 

активност 
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систему вредности 

младих и 

моралним нормама 

Март • Поводом  8. 

марта сећамо се 

имена жена у рату 

и миру 

 

• Моја препорука : 

филм/играна 

серија, музика, 

концерти, књиге, 

часописи 

 

• Свет без насиља 

– радионица 

 

 

 Неколико ученика је 

направило одличну 

презентацију о 

најзначајним женама у 

нашој историји ( Милев 

Ајнштајн, Милунка Савић, 

Милена Павловић Барили, 

Исидора Секулић ...)  

Разговарали смо о 

садржајима које ученици 

прате на телевизију и 

интернету и о 

најпопуларнијим домаћим 

и страним филмовима и 

серијама.  

-Организовали смо кратку 

радионицу под називом „ 

и речи боле“ 

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.  

 

Април  

• Шунд или кич, 

шта је то? 

 

• Најзначајнији 

културни догађаји  

 

• Куда после  

средње школе 

 

• Верске секте 

 

• Друштвено-

корисни рад – 

уређење зелених 

површина 

 

 

-Ученици су имали 

задатак да припреме по 

неколико примера кича и 

шунда који се приказује у 

медијима. На нивоу 

одељења смо 

коментарисали 

представљене примере.  

- Ученици су најпре 

поделили своја искуства у 

вези са културним 

догађајима које су 

похађали. Након тога 

направили смо листу 

културних манифестација 

које бисмо волели да 

посетимо у земљи или 

иностранству. 

- Разговор о могућностима 

за даље школовање и 

опције за наставак након 

завршеног 3. степена 

образовања. 

- Погледали смо кратак 

исечак из емисије и 

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 

Димитријевићем као 

ни са његовим 

родитељима  нисам 

успела да ступим у 

контакт. 
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прокоментарисали 

деловање верских секти на 

нашим просторима.  

Мај • Разговор са 

ученицима о 

питањима 

професионалне 

оријентације 

 

• Исти а другачији 

( Светски дан за 

културну 

разноликост, 

дијалог и развој 21. 

мај) 

 

• Анонимна 

анкета: Када бих ја 

био одељењски 

старешина 

 

• Предрасуде и 

како их савладати 

 

• Куда после  

средње школе 

- Закључено је да се 

оквирно 80 посто ученика 

пронашло у струци и 

смеру који су одабрали и 

да би желели да раде при 

угоститељству.  

-Разговарали смо о 

поштовању различитих 

култура и верских 

припадности премда је 

састав одељења хомоген и 

нема примера из 

непосредног окружења.  

- У ченици су навели 

најчешће предрасуде и 

грешке у процени нечије 

личности и карактера.  

 

Разредни 

старешина и 

ученици 

 Већина ученика је 

активно учествовала 

у комуникацији и 

навели су да им то 

веома значи. 

 

Анонимна анкета 

није спроведена већ 

је процењено да су 

ученици довољно 

слободни да гласно 

наведу савете 

разредном 

старешини за даљи 

рад.   

 

Јун  

 

• Полагање 

завршних испита – 

крај школске 

године за 

матуранте 

 

 

. 

Разредни 

старешина и 

ученици, 

професори 

куварства и 

услуживања

, стручна 

комисија 

Сви ученици из 

одељења су 

успешно одрадили 

завршне испите.  

 

 

Извештај о раду одељењског старешине за школску 2020/2021._годину 
 

Подносилац извештаја:Oдељењски старешина 

Разредни старешина одељења IV1-_Катарина Бељић 

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

 

Одговорно лице:Катарина Бељић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Садржај рада  

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Исходи/показа

тељи 

успешности 

(шта је 

 

Оцена успешности од 

стране тима или особе 

задужене за евалуацију 
Време 

реализације 

 

Реализовани садржаји 

према годишњем 

плану 
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постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

 

септембар 

 

 

 

Избор руководства и 

подела задужења ( 

председник 

одељ.благајник, 

чланови Ђачког 

парламента). 

 

  

Изабрани представници 

ученичког парламента: 

Богдан Илић и Филип 

Адамовић, благајник 

одељења: Сара Мијаиловић, 

председник: Бојана Прокић. 

Ученици упућени у 

Правилник о владању. Дисциплина и договор 

око изостанака 
  

 

октобар 

 

Односи у школи и 

одељењу 

 

  

Обележена Дечја недеља 

различитим активностима уз 

придржавање мера за 

спречавање пандемије 

корона вируса. Ученици 

учествовали у талмичењу у 

стоном тенису и у квизу 

знања. Активности 

реализоване у сарадњи са 

ТО“Мионица“. 

Израда амблема школе  

 

Развијање толеранције 

међу половима 

  

 

новембар 

 

Анализа успеха на 

првом тромесечју 

  

Позитиван успех остварило 

је 13 ученика, док је 

недовољно 12 ученика, а 1 

ученица је неоцењена из 

предмета Туристичка 

географија. 

Са 1 недовољном оценом је 3 

ученика, са 2 недовољне 

оцене је 6 ученика, са 3 

недовољне оцене 1 ученик, 

док је са четири недовољне 

оцене 2 ученика ( Никола 

Чолић и Милош Урошевић). 

Оправданих изостанака је 

423,а оправданих 16 односно 

укупно 439 што је 

приближно 17 изостанака по 

ученику. Највећи број 

јединица забележен је из 

предмета Француски језик и 

Предузетништво. 

Дисциплина   

 

децембар 

Како бити успешан?   

Ученицима због 

епидемиолошке ситуације 

распуст почео 19.12.2020. 

Обележавање светског 

дана ХИВ – а  

Разговори о здрављу, 

хигијени личној и 

хигијени учионице, 

стиловима живота  
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Бонтон 

 

Анализа успеха на 

првом полугодишту  
  

На крају I полугодишта, 

позитиван успех остварио 21 

ученик (5 одличних, 10 врло 

добрих и 6 добрих ученика). 

Одличне  и похваљене су 

ученице Драгана Шарчевић, 

Александра Ћировић, Бојана 

Прокић, Маја Богатић и Ана 

Милинковић. Недовољан 

успех остварило је 5 

ученика, 3 ученика са 1 

недовољном оценом , 1 

ученик са 3 недовољне оцене 

– Никола Милинковић и 1 

ученик са 4 недовољне оцене 

Милош Урошевић. 

јануар 

Одговорност  

Разговор са 

ученицима о 

томе како да се 

понашају 

одговорно 

 

Прослава Светог Саве   

фебруар Коришћење слободнг 

времена 
  

 
Како се понашати у 

школи и ван ње? 
  

март  

Технике учења 
  

Ученицима послате онлајн 

презентације различитих 

факултета. 
Другарство  

Представљање 

факултета  

  

 

април 

Трећи класификациони 

период 
  

Пресек успеха ученика на 3. 

класификационом периоду је 

следећи: 

19 ученика је остварило 

позитиван успех, 

док је 7 ученика остварило 

недовољан успех. 

Са 1 недовољном оценом -2 

ученице (Павловић 

Ангелина, Петровић Марија) 

Са 3 недовољне оцене -2 

(Н.Милинковић,М.Трифунов

ић) 

Са 4 недовољне оцене -

2(М.Урошевић,А.Стеванови

ћ) 

Пролећни распуст  

Поштујући себе 

поштујем и друге  

 

 

  



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 
 

180  

Са 6 недовољних оцена- 

1(Н.Бошњаковић) 

Укор одељењског старешине 

добила су 2 ученика због 

повећаног броја 

неоправданог изостајања из 

школе- М.Трифуновић и 

М.Урошевић. 

Укупан број изостанака је 

820-772 оправдана и 48 

неоправданих. 

Највећи број недовољних 

оцена је из предмета 

Предузетништво -7, Српски 

језик и АиХ пословање -4 и 

Француски језик -3. 

Наставници ће и даље 

држати допунску наставу а 

чим епидемиолошка 

ситуација дозволи за ученике 

који не показују 

задовољавајући напредак 

биће организовани допунски 

часови у школи. 

Предати спискови питања и 

задатака за Српски језик и 

практичан рад- компетенције 

А и Б. 

Припремна настава 

организоваће се од почетка 

месеца маја из предмета 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање, Историја 

уметности, Туристичка 

географија, Српски језик и 

Енглески језик. 

Родитељима ће оцене 

ученика бити послате на 

мејл, преко вибера а за 

ученике који су остварили 

недовољан успех биће 

организовани разговори у 

понедељак 12.4. 

 

Мај/јун 

 
Перспективе за 

будућност, изгледи, 

могућности, жеље 

  

Током месеца маја ученици 

имали посете и презентације 

различитих високошколских 

образовних установа из 

окружења( Випос, 

Сингидунум, МЕФ, 

Банкарска пословна 

академија). 
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Свих 26 ученика завршило 

разред са позитивним 

успехом. 

Одличних - 5 ученика ( 

А.Милинковић, Б.Прокић, 

Д.Шарчевић, А.Ћировић, 

М.Богатић) 

Врло добрих-9 ученика 

Добрих -12 ученика 

Владање код ученика који су 

имали Укор ос поправљено 

на примерено јер су ученици 

показали позитиван став и 

престали да неоправдано 

изостају из школе. 

Изостанака - оправданих 

1.019 и неоправданих 48, 

укупно 1.067 ( 41 по 

ученику). 

Одличан успех током четири 

године школовања оствариле 

се Ана Милинковић и Бојана 

Прокић због чега су 

похваљене као и остале 3 

ученице које су разред 

завршиле са одличним 

успехом. Ниједна ученица 

није носиоц Вукове дипломе 

и није учествовала на 

такмичењима због чега је 

констатовано да се неће 

бирати за ђака генерације. 

Термини матурског испита 

су: 

Српски језик 8.6. од 10 сати 

Тест за проверу стручно-

теоријских знања 10.6. од 11 

сати 

Практичан рад компетенција 

А- 11.6. од 8.30 

Практичан рад компетенција 

Б - 14.6. од 8.30 

Од 26 ученика матусрки 

испит положило 18 ученика- 

5 ученика упућено на 

поправни из Српског језика 

и књижевности, 1 ученик 

упућен на Испит за проверу 

стручно-теоријског знања и 

2 ученика су упућена на 

поправни из матурског 
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практичног рада. 

Детаљан успех ученика на 

матурском испиту налази се 

у Извештају са матурског 

испита. 

Ученици организовали 

матурско вече 23.6.  

 

 

8.10. Тимови 
 

8.10.1. Тим за школско развојно планирање  

 

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

Развојни циљеви усмерени су на подизање квалитета наставног процеса кроз активне методе 

наставе, различите врсте мотивације и набавку савремених наставних средстава, као и адаптацију 

постојећих објеката. Измене Закона о основама система образовања условиле су допуне развојних 

циљева, тако да је школске 2017/2018. год. усвојен Анекс Развојном плану школе који се односи 

на све области квалитета. 

 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ бр. 1: 

Усклађивање Школског 

програма са изменама у 

наставним плановима и 

програмима 

Критеријум успеха: 

Школски програм садржи све елементе прописане 

Законом 

Задаци Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за задатке Реализован

а 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр.1: 

Ускладити 

Школски 

програм са 

Законом, као и 

изменама у 

наставним 

плановима и 

програмима 

 

Школски 

програм 

садржи све 

елементе 

прописане 

Законом и 

сачињен је на 

основу 

наставног 

плана и 

програма 

У току протекле школске 

године ажуриран је Школски 

програм који садржи елементе у 

складу са изменама 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. 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

Развојни циљ 2: Усклађивање 

Годишњег плана рада школе са 

изменама прописа 

Критеријум успеха:  

Годишњи план рада школе садржи све потребне елементе 

на законској основи 

Задаци 

 

 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за задатке  

 

Реализован

а активност 

 

Остварен 

задатак 
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Задатак бр. 1: 

Ускладити 

Годишњи план 

рада школе са 

Школским 

програмом и 

изменама 

прописа 

Годишњи план 

рада школе 

садржи све 

потребне 

елементе и 

усклађен је са 

Школским 

програмом 

Ажуриран Годишњи план рада 

школе у складу са изменама 

прописа  

 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

Задатак бр. 2: 

Уградити 

акциони план 

Школског 

развојног плана 

за текућу 

школску годину у 

Годишњи план 

рада школе 

 

 

Рразвојни план 

школе 

обухвата 

период од 

четири године 

 

Аакциони 

план ШРП – а 

за наступајућу 

школску 2019/ 

2020. годину је 

саставни део 

Годишњег 

плана рада 

школе 

Урађен  Школски развојни 

план, који садржи акционе 

планове по годинама 

 

 

Урађен Годишњи план рада 

школе у који се уноси акциони 

план ШРП – а 

Активност 

реализована 

 

 

 

 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

 

 

 

 

Задатак 

остварен 

Задатак бр. 3: 

Садржински и 

временски 

ускладити 

наставне планове 

рада као подлоге 

за примену 

интегративне 

наставе 

 

Планови рада 

наставника су 

садржински и 

временски 

усклађени 

 

Постоји план 

рада 

одржавања 

угледних и 

огледних 

часова и 

тематских 

дана 

 

Полугодишњи 

извештаји о 

раду Стручних 

већа 

 

Полугодишњи 

извештај о 

раду Тима за 

стручно 

усавршавање 

Организовани састанци чланова 

стручних  већа пре израде 

планова на почетку школске 

године на којима је извршено 

усклађивање планова рада у 

оквиру стручних већа 

Сачињен план одржавања 

угледних и огледних часова и 

тематских дана (корелација 

наставних предмета) 

 

Извршена анализа и евалуација 

реализованих активности на 

нивоу стручних већа на крају 

првог полугодишта. 

 

Извршена анализа и евалуација 

реализованих активности на 

нивоу Тима за стручно 

усавршавање на крају првог. 

Активности 

реализоване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни и 

огледни 

часови се 

нису 

одржали. 

Задаци 

остварени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак 

остварен. 

Задатак бр. 4. 

Прилагодити 

план рада 

ИОП- 1 и ИОП 

- 2 за све 

Сачињени ИОП – 1 за  једног 

ученика у одељењу II1 и ИОП-2 

за два ученикау одељењу I2 и 

Активностир

еализоване 

Задатакост

варен 
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специфичностима 

одељења 

 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршкачине 

анекс 

школском 

програму 

одељењу III2. 

Извршена анализа реализације 

ИОП – а 

 

 

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 1:  

Унапређење наставе 

Критеријум успеха: 

Наставници унапредили своје компетенције, користе 

савремена наставна средства, примењују различите облике 

рада са ученицима и  типове наставе 

 

Задаци Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр.1: 

Унапредити 

наставничке 

компетенције 

 

 

 

/ 1. Програм обуке 

наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка 

исходима  учења 

2. Јавни говор – технике 

излагачке писмености 

3. Управљање тимовима 

1. октобар 2020. 

2. октобар 2020. 

3.децембар 2020. 

 

Задатак 

остварен. 

Задатак бр. 2: 

Побољшати 

квалитет наставе 

коришћењем 

савремених 

наставних 

средстава, 

применом 

савремених метода 

и облика рада и 

типова наставе 

(интегративна 

настава) 

 

Реализовано и 

анализирано 

70% 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 

Активности 

реализоване. 

Реализација 

задатка 

отежана је 

због наставе 

која се одвија 

у 

комбиновано

м режиму и 

скраћењу 

часова на 30 

минута.  

Задатак бр. 3: 

Пратити 

напредовање и 

развој ученика/ 

Пратити 

напредовање и 

развој ученика са 

Сви наставници 

користе обрасце 

за праћење 

напредовања 

ученика 

Сви наставници 

Извршене припреме за 

израду   портфолиа за 

ученике I,II и III разреда 

 

Извршене припреме за 

израду портфолиа ученика 

са којима се реализује ИОП 

Активности 

реализоване 

 

Задатак 

остварен 
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којима се реализује 

ИОП 

 

користе обрасце 

за праћење 

напредовања 

ученика са 

којима се 

реализује ИОП 

(извештаји о напредовању и 

постигнућима  ученика са 

којима се реализују ИОП – 

1 и ИОП – 2 ) 

 

 

 

Развојни циљ бр. 2:  

Подстицање усвајања систематичних 

и функционалних  знања и вештина 

ученика 

 

 

Критеријум успеха: 

80 % ученика успешно у самосталној реализацији 

активности - практичној примени стечених теоријски знања   

Задаци 

 

Критерјум 

успеха за 

задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварени 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Применити 

корелацију 

наставних предмета 

Више од 

половине 

наставника 

активно 

примењује 

корелацију чиме 

је потврђено 

да су ученичка 

знања 

систематичнија,т

рајнија и 

практично 

примењива 

Извршено повезивање 

садржаја сродних 

наставних предмета 

израдом оперативних 

планова рада. 

 

 

 

Наставници 

активно, кроз 

часове,  повезују 

садржаје из 

различитих 

предмета. 

 

 Задатак 

делимично

остварен. 

Неодржава

њеугледни

хчасоваје 

онемогући

ло увид у 

веродостој

ност 

испуњења 

овог 

задатка. 

Задатак бр. 2: 

Повећати 

ефикасност праћења 

напредовања и 

развоја ученика 

увођењем 

портфолиа 

Формирана база 

података о 

ученицима као 

припрема за 

израду 

портфолиа 

Предметни наставнци 

користе обрасце за праћење 

напредовања и развоја 

ученика као припрему за 

израду портфолиа 

 

Активности 

реализоване. 

 Задатак 

остварен. 

 

Задатак бр. 3: 

Стварати 

подстицајну 

атмосферу за рад у 

циљу подизања 

мотивације ученика 

Све одељењске 

старешине и 

60% предметних 

наставника 

адекватним 

примерима из 

реалног живота 

подстичу  

ученике на 

подизање нивоа 

емпатије и 

аспирације 

 

Сачињени планови рада ОС 

и планови рада ОЗ 

 

Континуирано одржаване 

радионице на часовима 

одељењског старешине и на 

часовима одељењске 

заједнице (развој 

социјалних и 

комуникацијских вештина, 

професионална 

оријентација ) 

 

Активности 

реализоване у 

оквиру часова ос и 

оз и кроз 

предавања и 

радионице – 

Мобилност без 

штетних гасова, 

Дечија недеља, 

Хуманитарни 

базар „Мионичани 

за Мионичане“ 

Национални 

сусрет младих у 

Апатину 

Задатак 

остварен. 
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3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојнициљбр. 1: 

Континуирано побољшање 

успешности ученика 

Критеријум успеха: 

Ученици постижу боље резултате на завршном испиту у 

односу на претходну годину 

Задаци Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Оства

рени 

задата

к 

Задатак бр. 1: 

Унапредити  

наставничке 

компетенције у 

приоритетним 

областима стручног  

усавршавања 

80% наставника 

похађало 

семинар 

 

Добијени 

сертификати о 

похађању 

семинара 

Организовани стручни 

семинари у оквиру 

установе. Наставници су 

похађали и семинаре у 

оквиру сручних већа и ван 

установе 

 

Активност реализована Задата

к 

остваре

н. 

Задатак бр. 2: 

Организовати и 

прилагодити 

образовно-васпитни 

рад у школи ради 

побољшања успеха 

ученика 

 

 

/ 

 

 

Ученици из 

осетљивих група 

укључени су  у 

бројне 

активности 

школе 

 

У школи се 

реализују ИОП – 

1 и ИОП – 2 за 

ученике којима 

је потребна 

додатна 

образовна  

Анализирати резултате на 

завршном испиту 

Израдити план унапређења 

образовно-васпитног рада 

на основу анализе 

резултата на завршном 

испиту 

 

Континуирано подстицани 

ученици из осетљивих 

група на учење и 

саморазвој 

 

Реализацијом ИОП – 1 и 

ИОП – 2 обезбеђена 

додатна образовна 

подршка ученицима  

У школи постоје 3 

ученика са којима се 

ради по ИОП-у 2 и 

ИОП-у 1 

Ученици из осетљивих 

група активно су 

укључени у активности 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задата

коства

рен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задата

к 

остваре

н. 

Задатак бр. 3: 

Унапредити обим 

ученичких знања и 

њихове практичне 

примењивости 

 

 

/ Сачињени  наставни 

планови засновани на 

практичној примени знања 

у корелацији више 

наставних предмета 

Сачињен  план учешћа 

ученика на такмичењима  

План такмичења односи 

се на друго 

полугодиште. У оквиру 

установе органозован 

ће бити  Светосавски 

наградни конкурс.  

Задата

к 

остваре

н. 

Развојнициљ 2: 

Повећање броја уписаних ученика у 

школу ( смањење осипања броја 

ученика ) 

Критеријум успеха: Већи број уписаних ученика у школу ( 

број ученика који су напустили школу је мањи у односу на 

претходну годину ) 

Задатак бр. 

1: 

Активно 

промовисати 

резултате 

 

Ученици и наставници 

учествују  у акцијама у 

сарадњи са локалном 

Унапређен систем 

промовисања свих 

резултата ученика 

учешћем наставника и 

ученика у промоцији рада 

Активности  се 

реализују  у 

континуитету. 

Школа редовно 

ажурира свој сајт, 

 

 

 

 

Задатак се 
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рада школе 

ради 

повећања 

броја 

ученика и 

јачања 

осећаја 

припадности 

школи 

самоуправом 

Обогаћивани и 

ажурирани  web сајт и  

facebook страница 

школе 

и резултата на нивоу 

школе 

 

 

 

 

Обезбеђенасавременамарк

етиншкаподршка 

фејсбук профил и 

инстанграм 

профил. 

Тим за промоцију 

школе одржаће у 

другом 

полугодишту  

промоцију 

ученицима 

основних школа 

завршне година у 

Мионици, Горњој 

и Доњој Топлици, 

Рајковићу, 

Брежђу, Лајковцу, 

Дивцима, Љигу и 

Попучкама.На 

свим скуповима 

истакнути су 

успеси наших 

ученика и јавно 

су похваљени. 

На свим 

скуповима 

истакнути су 

успеси наших 

ученика и јавно 

су похваљени. 

У циљу 

промоције школе, 

директор школе и 

поједини 

запослени, 

гостовали у 

разним 

телевизијским 

емисијама (Прело 

у нашем сокаку, 

Жикина 

шареница)  

У локалним 

новинама 

„Билтену“ сваког 

месеца се 

објављују 

најзначајније 

информације из 

школе. 

континуиран

о остварује  

 

 

 

 

 

Задатак 

остварен 
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4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојнициљ 1:  

Подстицање личног, професионалног 

и социјалног развоја ученика 

Критеријум успеха: 

Сви ученици укључени у активности школе које подстичу 

лични, професионални и социјални развој ученика 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварени

задатак 

Задатак бр. 

1: 

Побољшати 

физичко, 

здравствено 

и социјално 

стање 

ученика  

 

90% ученика добило 

информације од 

компетентних 

стручњака о квалитету 

живота 

 

Благовремена и адекватна 

реакција школе у сарадњи 

са другим институцијама 

на здравствене и 

социјалне потребе 

ученика. Организовање 

трибина и радионица. 

 

 

Кроз часове ОС 

обрађују се теме 

везане за 

побољшање и 

развијање здравих 

навика код ученика, 

нарочито је акценат 

дат на превенцију и 

заштиту од вируса 

covid 19 

Задатак 

остварен.. 

 

Задатакбр. 

2: 

Унапредити 

безбедност 

ученика 

 

Сви ученици добили 

значајне  информације  

о безбедном живљењу 

 

Иницирано активно 

деловање ученика у 

изложености 

различитим облицима 

насиља и злостављања 

обраћањем за помоћ у 

решавању ситуација 

насиља 

Реализоване превентивне 

активности које су 

прописане од стране 

Министарства просвете у 

складу са Дописом о 

заштити ученика и 

наставног особља од 

вируса covid 19  

 

Извршено анкетирање 

свих ученика са циљем 

добијања информације о 

облику насиља коме су 

изложени у школи 

Припремити и одржати  

радионице  на часовима 

одељењске заједнице 

Организована предавања 

на тему превенције и 

интервенције у 

случајевима насиља ( Тим 

за зштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања ) 

Реализоване  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализоване 

 

(ИзвештајТима) 

 

 

 

 

 

 

Задатак је 

делимично 

остварен 

 

Задатак бр. 

3: 

Организоват

и додатну и 

допунску 

наставе у 

функцији 

реалних 

потреба 

ученика 

Израђени и 

реализовани планови 

допунске и додатне 

наставе за прво 

полугодиште  

 

Укључени ученици у 

похађање ових видова 

образовно – васпитног 

рада према потребама 

Организован допунски и 

додатни образовно – 

васпитни рад за ученике  

Активност 

реализована у 

складу са потребама 

ученика и 

просторним 

могућностима 

реализације 

допунске и додатне 

наставе о томе 

сведочи План 

Задатак је 

реализован. 
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 ученика додатних и 

допунских часова и 

уписани часови у 

есДневнику. 

Задатак бр. 

4: 

Унапредити 

подршку 

ученицима у 

професионал

ном животу 

кроз процес 

каријерног 

вођења и 

саветовања 

Ученици 3. и 4. разреда 

укључени у активности 

Тима за каријерно 

вођење и саветовање 

 

Укључени 

заинтересовани 

ученици у активности у 

оквиру Центра за 

образовање и развој у 

Мионици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

Реализован акциони план 

Тима за каријерно вођење 

и саветовање за период 

првог полугодишта 

 

 

Информисани ученици о 

могућностима додатног 

неформалног образовања 

у организацији Центра за 

образовање и развој у 

Мионици/ укључени 

заинтересовани ученици 

 

 

 

Интензивирати сарадњу 

са високим школама и 

факултетима и НСЗ, као  и  

представницима 

релевантних занимања у 

области туризма и 

угоститељства 

Активност 

реализована 

 

 

 

 

 

 

 

Представници Тима 

за каријерно вођење 

активније ће 

приступити 

реализацији задатка, 

нарочито раду са 

матурантима школе. 

Реализација задатка 

је онемогућена због 

ванредне ситуацијеи 

изазване корона 

вирусом и 

комбинованог рада  

школе. 

Задатак 

делимично 

остварен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развојни циљ 2: 

Обезбеђивање услова за извођење 

практичне и блок наставе за 

образовне профиле  

 

Критеријум успеха:  

Ученици добили практичну обуку за рад и 

самозапошљавање 

Задатак 

 

Критеријум успеха за 

задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 

1: 

Основати 

туристичку 

агенцију при 

школи 

/ Изводити практичну и 

блок наставу у ТА у  

оквиру школе за 

образовни профил 

туристички техничар 

Туристичка 

агенција није 

отворена. 

Задатак 

није 

остварен. 

Остваренос

т задатка 

планирана 

за наредне 

године 

Задатак бр. 

2: 

Повезати 

школу са 

Центром за 

образовање и 

развој 

40% ученика  користи 

могућност бесплатног 

учешћа у стицању 

додатног неформалног 

образовања 

Обезбеђено бесплатно 

учешће ученика у 

ваннаставним 

активностима  при Центру 

за образовање и развој  

Мионица 

Активност 

реализована. 

Наставља се у 

наредном периоду. 

 

Задатак 

остварен 

Наставља 

се у 

наредном 

периоду 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Развојнициљ 1:  

Унапређење ефективности и 

ефикасности рада школе 

Критеријум успех: Систематичним планирањем и 

програмирањем рада унапређена организација рада школе у 

свим сегментима 

Задатак Критеријум 

успеха за задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Побољшати 

унутрашњу 

организацију 

рада школе 

прецизирањем 

радних задатака 

за све 

запослене 

 

Сви запослени 

упознати са 

Правилником о 

систематизацији 

радних места 

 

Сви запослени 

добили Решења о 

радном ангажовању 

за наступајућу 

школску годину 

 

Решењима о 

радном ангажовању 

заступљена 

равномерна 

расподела 

задужења 

запослених 

Запослени упознати са 

Правилником о организацији и 

систематизацији послова и радних 

задатака 

 

Урађена  Решења о радном 

ангажовању 

 

Равномерно извршена расподела 

радних задатака запосленима 

 

Активности 

реализоване 

Задатак 

остварен 

Задатак бр. 2: 

Сачинити  план 

обезбеђивања и 

коришћења 

финансијских 

средстава 

 

 

Израђен и усвојен  

финансијски план 

коришћења 

средстава на нивоу 

школе за наредну  

буџетску годину 

 

Израђен и усвојен 

финансијски 

извештај  

коришћења 

средстава на нивоу 

школе за претходну  

буџетску године 

Сачињен финансијски план и 

финансијски извештај на нивоу 

школе за буџетске године 

Активности 

реализоване 

Задатак 

остварен. 

Задатак бр. 3: 

Формирати 

стручна тела и 

тимове у 

складу са 

компетенцијама 

запослених 

 

Планови рада 

стручних тела и 

стручних тимова 

школе су саставни 

део Годишњег 

плана рада школе 

Сачињени  планови рада стручних 

тела 

 

Сачињени   планови рада 

стручних тимова школе 

Активности 

реализоване. 

Задатак 

остварен. 

Развојнициљ2: 

Унапређење праћења и вредновања 

квалитета рада школе 

Критеријум успеха:  

Директор примењује поступке вредновања у циљу 

побољшања квалитета наставе. Педагог примењује поступке 
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праћења наставника у раду у циљу квалитетније наставе 

Задатак Критеријум 

успеха за задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Применити  

педагошко – 

инструктвини 

надзор 

директора 

План посета 

часовима 

директора школе 

Сачињен план посета часова  

Примењен педагошко – 

инструктивни рад са 

наставницима, посебно 

приправницима 

Активност 

реализована. 

Директор и 

педагог су 

посетили 

часове према 

плану о чему 

сведоче 

Извештаји са 

посета часова. 

 

Задатак 

остварен. 

 

Задатак бр. 2: 

Применити 

педагошко – 

инструктивни 

рад педагога  

 

 

План посета 

часовима педагога 

План сарадње са 

наставницима 

приправницима  

Сачињен план посета часова 

педагога  

Примењен саветодавни и 

педагошко – инструктивни рад са 

наставницима, посебно са 

приправницима 

Активност 

реализована. 

 

Задатак 

остварен. 

 

Задатакбр. 3: 

Обезбедити 

екстерно 

саветовање 

 

План унапређења 

рада школе 

Извршено у 

потпуности 

периодично 

праћење 

реализације плана 

Сачињен план унапређења рада 

школе на свим нивоима у сарадњи 

са екстерним саветником 

Реализованепланиранеактивности 

Активност 

реализована. 

Задатак 

делимично 

остварен. 

 

 

 

6. РЕСУРСИ  

Развојнициљ 1:  

Побољшање материјално – 

техничких услова рада школе 

Критеријум успеха:  

Ученици се образују у школи која је наменски опремљена 

и поседује ресторан за практичну обуку ученика 

Задатак Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Реконструисати  

и опремити 

школски 

ресторан 

 

Припремљена  

документација за 

наведене активности 

Нису обезбеђена 

финансијска 

средства 

/ 

Прибавити 

документацију и 

материјална средстава 

неопходна за 

реконструкцију 

ресторана и избор 

извођача радова 

Аплицирати са пројектом 

за добијање опреме код 

донатора 

Школа није 

аплицирала са 

пројектом за 

уређење 

ресторана. 

Ресторан 

званично није 

додељен школи 

на коришћење. 

 

Задатак није 

реализован због 

нерешених 

имовинско-

правних односа 

и не располагања 

школе 

капацитетима 

потенцијалног 

ресторана 

Задатакбр. 2: 

Реконструисати 

целокупни 

/ Обезбедити 

документацију и 

финансијска средства 

Пројекат 

реконструкције 

школе је у 

Задатак је 

остварен. 
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школски 

простор 

 

неопходна за  

реконструкцију и 

одабрати извођача радова 

потпуности 

завршен. 

Школа је 

опремљена 

новом опремом 

и наставним 

средствима. 

Задатак бр. 3:  

Опремити 

школу 

намештајем и 

осталом 

опремом  

(рачунари, 

књиге за 

библиотеку) 

/ Аплицирати са пројектом  

код донатора  за 

добијање рачунара и 

повећање библиотечког 

фонда 

У складу са 

реализацијом 

пројекта за 

реконструкцију 

школе, 

набављена је 

нова опрема и 

намештај за све 

учиониц.Школа 

је набавила 

паметну таблу.   

Задатак је 

реализован. 

Задатак бр. 4: 

Отворити 

туристичку 

агенцију 

/ Користити постојеће 

ресурсе школе  (правно – 

технички услови и 

опрема) 

Аплицирати са пројектом 

код донатора за додатно 

опремање агенције 

 Задатак није 

остварен. 

 

Развојнициљ2: 

Унапређење компетенција људских 

ресурса 

Критеријум успеха: 90% запослених су похађали стручне 

семинаре 

Задатак Критеријум успеха 

за задатак 

Активности за задатке Реализована 

активност 

Остварен 

задатак 

Задатак бр. 1: 

Унапредити 

компетенције 

запослених у 

настави 

100% наставника 

узело учешће на 

семинару одржаном 

у првом 

полугодишту. 

Добијенисертификат

и 

Омогућено учешће на 

семинарима наставног 

особља 

Активност 

реализована. 

 

Задатак 

остварен. 

 

Задатак бр. 2: 

Унапредити 

компетенције 

ненаставног 

особља 

 

Директор школе и 

стручни сарадници   

учествовали  на 

стручном семинару 

Добијени 

сертификати 

Омогућено учешће на 

семинарима ненаставног 

особља на семинарима. 

Активност 

реализована. 

Директор и 

библиотекар 

учествовали на 

бројним 

семинарима уз 

помоћ којих су 

унапредили 

своје 

компетенције. 

Задатакостварен. 
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8.10.2. 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: 

 

 

Телефон: 

014/3421-

120 

 

 

Факс: 

014/3421-

120 

 

 

Мејл: 

srednjaskolamionica@gmail.com 

 

 

Веб-сајт: 

www.srednjaskolamionica.edu.rs 

 

 

Име и презиме 

директора: 

 

Дејан Ђурић  

Име и презиме 

руководиоца 

тима за 

самовредновање:  

 

Ивана Пауновић - 

Чолић 

 

Педагог 

 

 

Датум 

извештаја о 

самовредновањ

у: 

 

24.12.2020. 

 

Период трајања 

циклуса 

самовредновањ

а:  

Од: 

1.9.2020.год. 

 

До: 

31.8.2021. 

Области 

квалитета  

 

 

1. 

Програмир

ање, 

планирање 

и 

извештава

ње  

2. Настава 

и учење 

3. Образовна 

постигнућа 

ученика 

4. Подршка 

ученицима 

5. Етос 6. Организација 

рада школе, 

управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима  

   √   

 

 

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 
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ученицима, Етос,Организација рада школе и 

руковођење, Ресурси 

Просветна инспекција 

 

5.март 

2019.године 

Организација рада школе и руковођење, Програм рада 

школе и Годишњи план рада 

Остале екстерне посете 

 

/ / 

 

 

 

Интерно праћење 

 

1. период 

од септембра до 

новембра 

2. период 

од децембра до 

фебруара 

3. период  

од марта до маја 

4. период 

од јуна до 

августа 

Датум измене 

извештаја о 

самовредновању: 

 

 

5.11.2020. 

 

18.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Одлука о 

евалуацији: 

1. 

Школски 

програм 

и 

годишњи 

план 

рада 

2. 

Настава 

и учење 

3. 

Образовна 

постигнућа 

ученика 

4. 

Подршка 

ученицима 

5. Етос 6. 

Организација 

рада школе и 

руковођење 

7. 

Ресурси 

        

 

 

 

Потписи одговорног особља:  

 

Директор: 

 

_______________________ 

Дејан Ђурић 

 

Руководилац тима за 

самовредновање: 

 

___________________________ 

Ивана Пауновић - Чолић 
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III  Чланови тимова за текући циклус самовредновања  

 

Тим Име и презиме Позиција 

 

Тим за самовредновање  

 

. 

  

Дејан Ђурић Директор 

Ивана Пауновић - Чолић Педагог, координатор 

Ивана Костић Педагог 

Немања Јаковљевић професор 

Ивана Стефановић професор 

Снежана Јовановић  родитељ 

Филип Адамовић Представник Ученичког 

парламента 

Жељко Максић  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 

Лазар Живановић  Ученик- представник Ђачког 

парламента 

 

 

 

Одлука о евалуацији  

Узимајући у обзир да је област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА вреднована у нашој школи током 

2013/2014. Године и 2018/2019. ослањајући се  на тада истакнуте кључне слабости и снаге и 

акциони план у оквиру Школског развојног плана у циљу побољшања квалитета подршке 

ученицима , током наредних школских година  поменута вреднована област показује у већој мери 

извесна побољшања. 

 

Садашње стање  указује на : 

Безбедност и сигурност ученика у школи: Школа има Правилник о безбедности ученика у коме 

постоје јасне процедуре за заштиту ученика са чијим су садржајем упознати наставници, ученици 

и родитељи. Задужења, обавезе и одговорности свих актера у школи Правилником су јасно и 

прецизно дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које 

произилазе из Правилника. Примену Правилника анализирају директор, стручни сарадници, 

одељенска већа и Наставничко веће. Родитељи нису у довољној мери укључени у анализу 

Правилника. Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте. Родитељи сматрају 

да су њихова деца у већој мери сигурна и безбедна у школи и  генерално се може рећи да се  

ученици у школи осећају безбедно 

. 

Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика: У школи 

постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и 

њихових социјалних потреба и за благовремено и адекватно реаговање на њих. Добијени подаци 

се користе за континуирано и организовано реаговање, али се не води увек уредна евиденција. 

Ради промовисања здравствене заштите школа има повремену сарадњу са здравственом службом у 
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смислу посете здравствених радника, едукације наставног особља и ученика, едукативних постера. 

Сарадња је свеобухватна и континуирана у редовном организовању систематских прегледа 

ученика. Сарадња са установом за бригу о деци постоји, али је нередовна и углавном недовољно 

одговара на захтеве школе. У складу са својим могућностима, школа организује хуманитарне 

акције за помоћ ученицима,ученици су у већем делу солидарни и одељења се удружују. Позната је 

акција прикупљања хуманитарне помоћи за  Ивана Ђурића ученика образовног профила 

конобар,који је имао породичну несрећу (смрт родитеља а потом и деке и баке као старатеља, у 

тешкој материјалној ситуацији), затим органозовање бесплатне ужине ученицима који су у тешкој 

финансијској ситуацији. Одељенске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у 

разговорима са ученицима и родитељима, воде уредну евиденцију и прослеђују релеватне 

информације поштујући њихову поверљивост. У школи постоје мере за помоћ ученицима са 

посебним потребама које се примењују у потпуности, али оне нису уграђене у програм.    

 

     У школи се реализују одређене активности за подршку процесу учења – увођење у технике 

учења, помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације. Циљеви, задаци и активности 

недовољно узимају у обзир индивидуалне потребе ученика. Школа нема прецизно утврђене 

програме за подршку процесу учења за децу са посебним потребама.  

     Постигнућа и успех ученика се систематски прате и реализују активности да би се ученицима 

који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже 

напредују омогућило даље напредовање у виду додатног рада. Свако напредовање и успех 

ученика се похваљују, а изузетна постигнућа се промовишу и награђују. 

     Постоји стручна служба која прати успех и напредовање ученика на школском нивоу, бави се 

саветовањем и координисањем активности. Не постоје термини стручне службе за континуирано 

саветовање наставника у овом подручју.  

 

            Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина: Школа води рачуна о 

личном и социјалном развоју ученика кроз одређене програме, поступке и акције. Не постоји 

Програм личног и социјалног развоја ученика. У школи се негује и подстиче позитивна социјална 

клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, сарадња, брига о другима...Код 

ученика се, по њиховом мишљењу, већа пажња мора поклонити  развијању поверења у сопствено 

знање и способности, самопоуздању, одговорности за сопствене поступке, слободе мишљења и 

изражавања, критичког мишљења и сарадничких односа. Школа редовно похваљује позитивне 

поступке и успех ученика.  

 

           Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности: У 

школи се негује и подстиче демократски дух. Ученици имају могућности да се укључују у процес 

доношења одлука преко својих представника, али то недовољно користе. Сви предлози ученика се 

разматрају и уважавају и школа је  спремна да подржи иницијативе и активности ученика, али су 

оне такође недовољне.У школи постоје прописани облици организовања ученика, али се ученици 

у мањем броју укључују у њихов рад.  

 

Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз  одређене облике 

образовно-васпитног рада - редовну наставу, додатну наставу, слободне и друштвене активности, 

одељењске заједнице...). 

Носиоци активности професионалне оријентације  не пружају довољну и континуирану помоћ 

ученицима при самопроцењивању сопствених способности и интересовања. Води се рачуна о 

потребама ученика али се у школи не организују у довољној мери, континуирано и систематски 

различите акције у функцији унапређивања професионалне оријентације као што су „дани 

отворених врата“ у образовним установама, информативни састанци и посете, сусрети са 

представницима из разних области , стицање непоредног искуства у раду у одређеним областима. 

Информације о могућностима наставка школовања и запошљавања које ученици добијају преко 
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презентација, плаката, књига, брошура , разних програма и понуда виших и високих школа, као и 

стручне информације у штампаном и електронском облику су јасне, прецизне и актуелне али их 

нема у довољном броју и обиму.  

Не постоји континуирана сарадња са родитељима ученика ради индивидуалног саветовања о 

професионалној оријентацији  деце. Школа је на овом делу најлошије оцењена. 

 

У будућности овом делу посветиће се додатн  пажња кроз: 

 

➢ Формирање Комисије за професионалну оријентацију.  

➢ Израда Плана рада педагошке службе у циљу пружања помоћи ученицима за 

самопроцењивање сопствених способности и интересовања. 

➢ Организовање различитих акција 

➢ Формирање простора у школи за професионалну оријентацију 

 

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.  

Извештаји о педагошко-инструктивном надзору и увиду директора и педагога 

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

Прелиминарни извештај  о снагама и слабостима –саставни део Развојног плана 

Извештај о раду школе 

Развојни план школе 

Годишњи план рада школе 

 

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 Подршка  ученицима тим евалуатора  донео је  следеће 

закључке: 

У школи постоји подршка ученицима и она се у највећој мери односи на децу из осетљивих група. 

Постоји програм социјалне заштите. Ученици ромске националности  укључени су у пројекат „ 

Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији“. Приметно је осипање 

Ромске деце  па се саветује ближа сарадња са педагошким асистентом из основне школе.Ученици 

лошијег материјалног статуса добијају бесплатну ужину, видљиве су хуманитарне акције у 

организацији Ученичког парламента, бесплатне екскурзије , уџбеници. У извештају стоји да су  

мање видљиви  докази  који потврђују функционисање система подршке ученицима и подстицање 

личног, професионалног и социјалног развоја ученика. Школа има свој сајт, прикључена је на 

друштвене мреже. Потребно је водити евиденцију о даљем напредовању ученика, након завршетка  

средње школе. 

 У извештају је наведено да могућност за побољшање рада школе постоји у побољшању 

ваннаставних активности у функцији задовољавања различитих потреба ученика. 
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V Kључне снаге и слабости 

 

Кључне снаге  

- Млад и стручан кадар, спреман за 

активно иновирање и унапређење 

сопствене праксе  

- Школски објекат са добром ИТ опремом 

- Опремљени кабинети и специјализоване 

учионице 

- библиотека 

- Спортски терени 

- Школска продавница  

- Огласне табле-редовно информисање 

- Опредељеност ка сталном иновирању и 

побољшању услова рада 

- Социјална одговорност школе 

- Висок степен безбедности ученика 

- Рад ученичког парламента 

- Отвореност за сарадњу са родитељима 

- Учешће у међународним пројектима 

- Оглашавање на друштвеним мрежама 

- Сајт школе 

- Организација манифестација и приредби 

- Залагање за очување традиционалних 

вредности 

 

Кључне слабости 

- Недовољан број секција у школи; 

- Мала заинтересованост  ученика за рад у 

секцији; 

- Недовоља сарадња стручних већа; 

- Недостатак тематске повезаности у 

настави; 

- Недовољна примена система пружања 

подршке ученицима 

- Недовољна искоришћеност потенцијала 

школе 

 

 

 

 

У првом полугодишту школске 2020/2021. извршено је испитивање ученика и наставника. 

           Технике које су коришћене при самовредновању ове области су чек-листе, посматрање, 

упитници.  

Укупно је испитано 65  ученика, 26  наставника  међу којима је и 8 одељењских  старешина . 

 

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

          

 Као технике самовредновања коришћена је чек-листа попуњена  од стране тима за 

самовредновање, на основу постојеће школске документације и  упитник о квалитету садржаја 

постојеће школске документације. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА ДА НЕ 

Протокол о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања +  

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког 

малтертирања/насаилништва, верске и расне нетрпељивости, употребе дроге и сл. 

+  

Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних,здтавствених и социјални 

потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте. 

+  

Панои,едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама ради 

промовисања стила „здравог живота“ 

+  

Евиденције сарадње школе са здравственом   службом. +  

Евиденције сарадње школе са установама за бригу о деци. +  

Евиденција организованих акција за помоћ ученицима. +  

Евиденција контаката са ученицима. +  

План сарадње са родитељима. +  



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 
 

199  

План пријема родитеља од стране ОС +  

Евиденција контаката са родитељима. +  

Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу добробити ученика +  

Програми мера за подршку ученицима у процесу учења +  

Планови рада наставника +  

Белешке/досијеи наставника о напредовању и постигнућима ученика +  

План сарадње са предузећима и установама  +  

Записници са састанака стручних, одељенских и наставничког већа +  

Процедура за идентификовање ученика са посебним потребама, односно посебним 

способностима -талентима 

+  

Процедура за идентификовање ученика из друштвено осетљивих група +  

Планови рада са идентификованим ученицима +  

Евиденција/картони о праћењу идентификованих ученика +  

Евиденција о похваљивању напредовања, односно промовисању изузетних постигнућа 

ученика 

+  

Евиденција активности посебне службе/особе задужене за подршку процесу учења +  

Евиденција организоване консултативне или индивидуалне наставе +  

Евиденција ангажовања стручњака изван школе +  

Правилник о понашању ученика и запослених +  

Евиденција о праћењу социјалног развоја ученика +  

Евиденција о праћењу адаптације и успеха ученика из друштвено осетљивих група +  

Евиденција о реализованим акцијама за подстицање позитивне социјалне климе у школи    +  

Евиденција о реализованим акцијама за подстицање одговорности ученика +  

Евиденција о начину промовисања позитивног понашања и успеха ученика +  

Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања 

ученика 

+  

Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење +  

Евиденција сарадње са релевантним институцијама у граду, земљи и иностранству +  

Евиденција о промовисању заштите човекове околине и одрживог развоја кроз 

стандарде 

+  

Евиденција о раду ученичких организација +  

Евиденција о ваннаставним активностима +  

Евиденција о активностима које су иницирали ученици +  

Евиденција о промовисању акција и активности на иницијативу ученика +  

Програми школских приредби, манифестација и др. +  

Евиденција реализованих активности каријерног вођења и саветовања ученика 

(саветовања,акције...) 

+  

Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за каријерно вођење и саветовање 

ученика 

+  

Евиденција остварених непосредних контаката и разговора/саветовања са ученицима и 

родитељима 

+  

Евиденција остварене сарадње са представницима из разних професија +  

Евиденција остварене сарадње са представницима виших,високих школа и факултета +  

Евиденција остварене сарадње са тржиштем рада +  

Програм обуке и информисања наставника/стручних сарадника задужених за каријерно 

вођење и саветовање ученика 

 - 

Материјал на тему каријерног вођења и саветовања ученика (књиге,брошуре) +  

 

У школи постоји Протокол о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у коме су 

утврђене процедуре за заштиту и безбедност ученика, приговоре ученика и родитеља, процедуре 
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за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања, насилништва, верске и расне 

нетрпељивости... и процедуре за идентификовање емоционалних,телесних, здравствених и 

социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на њих. 

У школи се континуирано промовишу здрави стилови живота путем паноа, едукативних постера и 

предавања.            

   У школи постоје: 

❖ евиденција сарадње школе са здравстевном службом у виду извештаја о систематским 

прегледима ученика;  

❖ евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци у документацији педагога школе;  

❖ евиденција о организованим акцијама за помоћ ученицима у записницима са одељењских 

већа; 

❖ евиденција о контактима са ученицима и родитељима у документацији одељењских 

старешина и педагошке службе школе; 

            Постоји јасна, повратна , систематска и континуирана веза свих актера образовања којом се 

обезбеђује доступност информација о ученицима. 

Школа има Протокол о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања  у коме постоје 

јасне процедуре за заштиту ученика са чијим су садржајем упознати наставници, ученици и 

родитељи. Задужења, обавезе и одговорности свих актера у школи Протоколом су јасно и 

прецизно дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које 

произилазе из Протокола. Примену Протокола анализирају директор, стручни сарадници, 

одељенска већа и Наставничко веће. Родитељи су на родитељским састанцима у потпуности 

упознати са Протоколом и  током школске године укључени у анализу путем Савета родитеља. 

Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте.Постоји повратна информација о 

мерама предузетим поводом приговора ученика и родитеља и добро осмишљене процедуре за 

реаговање на случајеве свих облика насиља и злоупотребе психоактивних супстанци.  

Развојним планом школе и Годишњим планом рада за текућу школску годину предвиђене 

превентивне активности заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања које се 

реализују кроз: 

• едукативна предавања представника ПУ Мионица,  

• израду паноа у организацији Ученичког парламента,  

• радионице о ненасилној комуникацији и конструктивном решавању проблема (најмање 3) 

на часовима Одељењске заједнице,  

• постављање кутија поверења у оквиру  школске зграде,   

• едукацију родитеља на родитељским састанцима и фејсбук страници школе  о 

електронском насиљу. 

 

У школи постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања...  

ученика и њихових социјалних потреба и за благовремено и адекватно реаговање на њих. 

Добијени подаци се користе за континуирано и организовано реаговање, уз уредну евиденцију 

педагошке службе. Ради промовисања заштите здравља ученика школа има сарадњу са 

здравственом службом у смислу посете здравствених радника, организованих систематских 

прегледа ученика, едукативних постера. Сарадња са здравственом службом одвија се кроз  

систематске и санитарне прегледе ученика, едукације у виду предавања и паноа којима се 

промовишу здрави стилови живота. Сарадња са установом за бригу о деци постоји на захтеве 

школе. У складу са својим могућностима, школа организује хуманитарне акције за помоћ 

ученицима. Одељењске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима 

са ученицима и родитељима, воде уредну евиденцију и прослеђују релеватне информације 

поштујући њихову поверљивост.  

         У школи се редовно прати и разматра успех ученика, на основу праћења се утврђују 

индивидуалне потребе ученика, тако да се реализују посебне активности у складу са 

способностима ученика – допунска и додатна настава, секције, мере подршке.  Педагошка служба 
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школе прати напредовање и успех ученика на школском нивоу, пружа потребну помоћ свим 

наставницима при конципирању планова рада и реализује едукацију наставног особља. Не постоји  

 

одређени термини стручне службе за саветовање наставника, већ се саветовање одвија 

континуирано током школске године и по потреби, а најмање једном током школске године кроз 

педагошко-инструктивни рад. Код ученика се подстиче самосталност и одговорност за сопствено 

напредовање и свако напредовање ученика се похваљује, а изузетна постигнућа се промовишу 

путем огласних табли, сајта, друштвених мрежа, манифестација у којима школа учествује. 

Мишићеви дани од 2016. године и  од  2019.године   „Мионица гастрофест“. Планови рада већине  

наставника предвиђају примену метода активне наставе, радионица за побољшање мотивације и 

развијање техника учења  тако да  омогућавају прилагођавање наставног процеса  различитим 

способностима и стиловима учења кроз потпуну индивидуализацију наставе.  

У школи су јасно дефинисане мере подршке за ученике који имају тешкоћа у учењу.На основу 

мишљења Одељењског већа, одељењски старешина у сарадњи са родитељем ученика попуњава  

упитник добијен од стране педагошке службе ,са информацијама о ученику и његовој породичној 

ситуацији. 

Педагошка служба на основу упитника идентификује ученика и предлаже мере подршке у 

предметима код којих ученик има тешкоће у учењу. Током примене предметни наставници 

анализирају ефикасност предложених мера уз могућност корекције током школске године, а на 

класификационим периодима врши се детаљнија анализа успеха идентификованих ученика и 

похваљује сваки напредак. 

Иста процедура се користи и код идентификације надарених ученика. Мере подршке се реализују 

кроз укључивање ученике у релевантне институције друштвене средине, учешће на конкурсима, 

часове додатне наставе. 

Белешке наставника о напредовању и постигнућима ученика, записници са састанака стручних, 

одељенских,разредних  и Наставничког већа, као и евиденција о похваљивању напредовања, 

односно промовисању изузетних постигнућа ученика постоји.  

 

Промовисање постигнућа ученика: 

 

• манифестације (Мишићеви дани, Мионица гастрофест) 

 

• Штампани и електронски медији 

 

• Мионички „ Билтен“ 

 

• Огласне табле 

 

• Сајт, странице на друштвеним мрежама 

 

• Културне манифестације, изложбе... 

 

• Медијски наступи ученика на локалним и државним телевизијама 

 

Постоји уредна евиденција о раду ученичких организација, о ваннаставним активностима и о 

активностима које су иницирали ученици.  

У школи се негује и подстиче демократски дух. Ученици имају могућности да се укључују у 

процес доношења одлука преко својих представника. Сви предлози ученика се разматрају и  

 

уважавају и школа је  спремна да подржи иницијативе и активности ученика (организовање 

излета, новогодишњи програм).  
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Свако изузетно залагање ученика на практичној или теоретској настави, као и у раду 

ученичких организација се промовише и похваљује. 

 

 

Школа има програм каријерног вођења и саветовања ученика који је потребно додатно допунити и 

унапредити.   Активности каријерног вођења и саветовања ученика реализују се кроз: 

 

• Презентацију образовних профила на часовима одељењског старешине, 

састанцима Ученичког парламента, Родитељским састанцима 

• Сарадњу са тржиштем рада 

• Сарадњу са предузећима и установама 

• Учешће у пројектима 

• Реалне сусрете (практична настава, стручне посете) 

• Информације о могућностима наставка школовања и запошљавања  кроз 

презентације високих школа и факултета  

• Разне програме и понуде виших, високих школа и факултета, стручне информације 

у штампаном и електронском облику 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика у наредној школској години појачаће свој  рад и 

додатним активностима као што су: 

 

• Израду паноа у циљу промоције образовних профила  

• Презентацију разних професија у организацији школе 

• Предавања стручњака из каријерног вођења и саветовања ученика 

• Тестирање способности ученика(тест ТПО 1) 

• Групна и индивидуална саветовања у оквиру ПП службе      

       

Школа предузима активности за упис ученика у школу из свих група презентацијом школе, 

односно занимања свим ученицима осмих разреда кроз посете  школама  са територије општине 

Мионица, Љиг и Лајковац. С обзиром да у оквиру школе функционише и школски превоз, 

конкурсом је предвиђен и пријем ученика наше школе  из друштвено осетљивих група . 

На почетку школске године утврђеном процедуром педагошко-психолошка служба у сарадњи са 

одељењским старешинама идентификује ученике из друштвено осетљивих група. Током године 

одељењске старешине прате редовност похађање наставе и адаптацију ученика на школске услове 

живота, такође се прати успех и владање ученика. Информације одељењске старешине прослеђују 

педагошко- психолошкој служби која по потреби обавља саветодавни рад ,организује активности 

за подршку учењу за ученике и предузима мере за редовно похађање наставе. 
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УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 

 

Анкету је радило 65 ученика. 

 

           ТАЧНО/ПРИСУТНО 

   1-нетачно/мање присутно 

   2-у мањој мери тачно/присутно 

   3-у већој мери тачно/присутно 

  4-тачно/присутно у потпуности 

 

 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

тачно 

П
р
о
се

ч
н

а 

о
ц

ен
а 

1 2 3 4 

1.У школи се осећам сигурним и безбедним.  4 6 55 3,78 

2.Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле 

догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност и 

безбедност у школи. 

 3 15 47 3,67 

3.Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у 

школи угрожена. 

 1 10 54 3,38 

4.Школа реагује на наше и приговоре наших родитеља који 

се тичу наше безбедности у школи. 

  1 18 46 3,70 

5.Школа нас информише о мерама предузетим поводом 

наших приговора. 

1 6 15 43 3,53 

6.Знам коме треба да се обратим у случају да имам 

емоционалне,здравствене или социјалне проблеме/потребе. 

1 6 12 46 3,58 

7.Када се обратим одређеној особи/служби за помоћ/савет 

када имама емоционалне,здравствене и социјалне проблеме 

сигуран сам да ће се моја приватност поштовати и да се 

информације неће злоупотребити. 

 3 14 48 3,70 

8.Наставници,а посебно одељењски старешина су увек 

спремни да саслушају моје проблеме које немају директно 

везе са школом. 

1 3 11 50 3,69 

9.Наставници,а посебно одељењске старешине су спремни 

за разговор са мојим родитељима. 

  11 54 3,83 

10.Школа помаже ученицима који су слабог материјалног 

стања. 

1 6 13 35 2,95 

 

Средња оцена одговора  ученика је 3,58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица'' 
 

204  

 

 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

 

        ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 

1-нетачно/мање присутно 

2-у мањој мери тачно/присутно 

3-у већој мери тачно/присутно 

4-тачно/присутно у потпуности 

 

Упитник је радило 25 професора. 

 

 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

тачно Просеч

на 

оцена 
1 2 3 4 

1.Упознат сам са процедурама за безбедност 

ученика. 

  5 20 3,8 

2.Осећам се одговорним за сигурност и безбедност 

ученика у школи. 

  6 19 3,76 

3.Обавезе које имам у вези са сигурнишћу ученика у 

школи су јасне и прецизне. 

  6 19 3,76 

4.Редовно и савесно испуњавам све своје обавезе у 

вези са безбедношћу ученика у школи. 

  3 22 3,88 

5.Сигурност и безбедност ученика у школи се 

редовно анализира. 

  4 21 3,84 

6.Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле 

пропусте у вези са безбедношћу ученика. 

  2 23 3,92 

7. Школа по устаљеној процедури реагује на 

приговоре ученика/родитеља који се тичу 

безбедности ученика. 

   25 4,00 

8.Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање 

на случајеве насилног понашања, злоупотребе 

дроге, алкохола. 

  4 21 3,84 

9.Ученике подстичем да брину за своје здравље.   3 22 3,88 

10.Ако приметим/сазнам да неки ученик има 

емоционалне, телесне, здравствене или социјалне 

проблеме, знам коме треба да се обратим. 

  1 24 3,96 

11.Поштујем приватност и поверљивост добијених 

информација које се односе на емоционалне, 

телесне, здравствене или соцвијалне проблеме и 

трудим се да их на ненаметљив начин узимам у 

обзир у свакодневном односу са ученицима. 

  1 24 3,96 

12.Увек сам спреман да саслушам 

ученика/родитеља. 

   25 4,00 

13.Увек сам спреман да дискретно реагујем на 

поверене проблеме од стране ученика/родитеља, 

односно да их упутим правој особи/служби. 

   25 4,00 

 

Средња оцена одговора  наставника  је 3,89. 
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ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 

 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 4 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

 

Критеријуми квалитета 

 

- 0 + 

 

4.1. У школи 

функционише 

систем подршке  

свим  ученицима.  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере у пружању 

подршке свим ученицима.  

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере у пружању 

васпитне подршке ученицима.  

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се 

мере подршке  ученицима.  

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује 

породицу односно законске заступнике.  

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа  предузима 

различите активности у сарадњи  са релевантним 

институцијама  и појединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из 

једног у други циклус образовања. 

 

 + 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

4.2. У школи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социјални развој 

ученика.  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за 

развијање социјалних вештина (конструктивно решавање 

проблема, ненасилна комуникација...).  

4.2.2. На основу праћења укљученост ученика у 

ваннаставне активности и интересовања ученика, школа 

утврђује понуду ваннаставних активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, 

права детета, заштита човекове околине и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности  

подстиче се професионални развој ученика, односно 

каријерно вођење и саветовање 

 + 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4.3. У школи 

функционише 

систем подршке 

деци из осетљивих 

група и ученицима 

са изузетним 

способностима. 

 

4.3.1. Школа ствара услове  за упис у школу ученика из 

осетљивих група.  

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група.  

4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни планови за  ученике из 

осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

4.3.4. У школи се организују компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и 

појединцима у подршци осетљивим групама. 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 4 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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8.10.3. Стручни актив за развој школског програма 

 

Координатор: Ивана Костић 

 

Чланови: Верољуб Бојичић – наставник историје; Бојана Текић – наставник 

економске групе предмета; Александар Ковачевић – секретар; Дејан Ђурић – 

директор 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

РЕАЛИЗОВАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

септембар 

Конституисање 

Тима за праћење и 
развој 

Школског програма 

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 реализовано Чланови тима,  

Одлука о оцени 

 

 

 

 

1 = неадекватан: мање од 49% постигнутих критеријума  

2 = задовољавајући: 50% до 75% постигнутих критеријума  

3 = добар: 76% до 95% постигнутих критеријума 

4 = изванредан: 96% до 100% постигнутих критеријума 
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елемената годишњих 

и месечних планова 

наставног рада у 

индивидуалне 

планове 
рада наставника 

наставно особље 

октобар - 
децембар 

 

март - мај 

Праћење 

реализације 

школског програма 

- посете часовима 

реализовано Директор, педагог 

Током ове 

школске године 

реализоване 

посете 

часовима до 

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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8.10.4. Тим за инклузију 

 

Координатор: Катарина Бељић, професор економске групе предмета 

 

Чланови: Слађана Јевремовић – професор српског језика, Александар 

Павловић – професор куварства;  

Ненад Јешић – родитељ, 

Дејан Ђурић – директор 
 

 
Време 

реализације 

Планирана 
активност  

Носиоци Реализована активност  Евалуација 

септембар 

јануар 

Израда ИОП-а 

за ученике у 

првој, другој и 

трећој години 

рада по ИОП-у 

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке 

сваком 

ученику 

појединачно 

Урађен ИОП за ученике са 

измењеним и прилагођен им 

стандардима. 

Израђени ИОП планови за 

ученике : 

Николу Јовановић II-2 ( 

ИОП 2 изпредмета српски 

и математика), 

Ђорђа Димитријевић 

III-2 (ИОП 2 из свих 

предмета сем физичког 

васпитања)  и за 

ученицу Милаковић 

Јовану ИОП1 из 

предмета српски, 

математика, енглески, 

француски,историја, 

АИХ пословање, 

Основи туризма и 

угоститељства. 

За ученика Стефана 

Гладовића, након извештаја 

интерресорне комисије 

формирана документација 

Педагошка 

документација 

Дневници 

рада 

Досијеи 

ученика 

септем бар 

јануар 
Достављање 

ИОП-а 
Педагошком 

колегијуму 

на усвајање 

Педагошки 

колегијум 

Усвојени ИОП – и Записник са 

Педагошког 

колегијума 

септембар 

јануар 

Уградња ИОП- а 

као анекса 

Школском 

програму 

Директор 

школе 

Школски 

одбор 

ИОП као саставни део 

Школског програма 

Записник са 

седнице 

Школског 

одбора 

Извештај о 

раду 
директора 

Новембар, Праћење Тим за ИО На првом Досије ученика 
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март, мај развоја и 

напредовања 

ученика 

класификационом 

периоду, седницама 

Наставничког и 

одељењског већа 

изложено напредовање 

сваког ученика по ИОП 

програму. Такође ,уочена 

потреба за додатним 

праћењем ученика који 

лошије напредују и 

евентуални прелазак на 

индивидуализацију. 

Протокол 

напредовања 

Записници са 

састанака 

Тима за ИО 

База података 

Новембар, 
децембар, 
јануар, 
фебруар, 
март, април 

Идентификова 
ње ученика 

Тим за ИО 
Одељењске 

Ученицима указивана 
додотна подршка кроз 
допунски рад. Ученице које 
захтевају посебно праћење 
су Бојана Атић и Ивана Илић 
из одељења I2. Није било 
прелазака на ИОП програме 
рада. 

Лекарски 
извештаји 

 
 

 Којима је потребна 
додатна подршка 

старешине 

Предметни 

наставници 

 Педагошка 

документациј 

а 

Записници са 

седница НВ 

октобар 

март 

Прикупљање података о 

ученицима 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Стручни 
сарадник 

Прикупљен и подаци 

о ученицима 

Разговор 

Дневник рада 

Досије 

ученика 

Радови 
ученика 

Новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март, април 

Формирање 

документације за 

сваког 

ученика појединачно 

Тим за ИО ОС 

Стручни сарадник 

Формирана база 

података 

База података 

Досије 

ученика 

новембар 

април 

Дефинисање педагошког 
профила 

ОС 

Стручни сарадник 
Дефинисан 

педагошки профил 

База података 

новемб а 

децемб ар 

јануар 

- мај 

Примена 

индивидуализо ваног 

начина рада 

Тим за ИО Протокол праћења 

напредова ња 

Протокол 
праћења 

Базаподатака 

Досије 

ученика 
јануар април Покретање предлога за 

утврђивање права на 

ИОП и разговор са 

родитељима ученика о 

давању сагласности за 

ОС 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Родитељи 

Сагласност 

родитељ на рад 

ученика по ИОП-у 

Потписана 

сагласност 

родитеља на 

рад ученика 

по ИОП-у 
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рад ученика по 

ИОП-у 

Досије 

ученика 

Евиденција 

рада педагога 
јануар април Прослеђивање захтева 

Интерресорној 
комисији на процену  
 

 

Директор 

школе 

Упућен захтев 

Интерресо 
Рној 

Извештај о 

раду 

директора 

 
 

 здравственом и 

социјалном 

подршком ученику 

 Комисији  

јун Самовреднова ње рада 
Тима за ИО 

Тим за ИО Дефинисан опис 

оствареног нивоа о 

раду Тима за ИО 

Записници са 

састанака 

Тима за ИО и 

Пед. 

колегијума 

Јун/август Израда Годишњег 
извештаја о раду Тима 
за ИО 

Тим за ИО 

Стручни 

сарадник- 

педагог 

Усвојен Извештај 

о раду Тима за ИО 

Записници са 

седница НВ, 

СР и ШО 

 

 

8.10.5. Тим задужен за промоцију школе 

 

Садржај рада  

Реализоване 

активности 

 

Носиоци 

активности 

 

Евалуација Време 

реализације 
Планирано 

 

 

 

 

Септембар 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирање тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда акционог 

плана рада 

Стручног тима за 

маркетинг школе 

 

Подела задужења за 

маркетиншке 

активности унутар 

тима за маркетинг 

Формирање тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда акционог 

плана рада Стручног 

тима за маркетинг 

школе 

 

Подела задужења за 

маркетиншке 

активности унутар 

тима за маркетинг 

Директор школе 

 

 

Тим за 

маркетинг 

 

 

 

 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, чланови 

тима за 

маркетинг 

 

Координатор 

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

 Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

 

Израђен акциони 

план рада тима за 

маркетинг школе 

 

Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

 

Уредно истакнута 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица''  

211  

 

 

Септембар 

2020. – 

децембар  

2020. 

 

 

 

 

 

тима  

 

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 

2020. 

 

 

 

 

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  

16.10. 2020.  

 

Гостовање наше 

школе са , 

представницима 

туристичког савеза 

општине Мионица 

и представницима 

локалне самоуправе 

у емисији 

Шареница на РТС-у 

Гостовање наше 

школе са , 

представницима 

туристичког савеза 

општине Мионица и 

представницима 

локалне самоуправе у 

емисији Шареница на 

РТС-у 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, директор 

школе и 

ученици школе  

 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

 

Новембар  

6.11.2020.  

 

 

 

 

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 

куварства и 

ученици смера 

кувар конобар  

 Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

 

 

 

 

Март и април 

месец 

 

 

Одржане су 

промоције у 

основним школама 

у Рајковићу, Горњој 

и Доњој Топлици, 

Мионици у 

основној школи 

Милан Ракић, 

Дивцима  

Одржане су 

промоције у 

основним школама у 

Рајковићу, Горњој и 

Доњој Топлици, 

Мионици у основној 

школи Милан Ракић и 

Дивцима  

 

 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, чланови 

тима за 

маркетинг 

 

 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 
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8.10.6. Тим задужен за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 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. 

 

 

Садржај рада Планиране 

активности 

Критеријуми 

успешности за 

план 

Реализација 

Време 

реализације 

 

Области рада 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

Израда Плана 

реализације 

програма Тима 

за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злоставља-ња и 

занемарива-ња. 

Урађен План 

реализације 

програма Тима 

за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемарива-ња. 

Планирана активност  

реализована, план израђен у 

сарадњи са свим члановима 

Тима, на основу извештаја 

рада од претходне године. 

 

октобар 

 

Сарадња са 

волонтерима 

Црвеног крста 

Мионица и 

инспекторима из 

Одељења за 

сузбијање 

илегалних 

миграција и 

Борба против 

трговине 

људима 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

 

 

 

 

Сви ученици  

Планирана 

Активност  

Није реализована.Разлог 

томе јесте ванредна 

околност у којој се 

налазимо и епидемија 

изазвана вирусом 

корона.Сам рад школе је у 

измењеном режиму,ради се 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица''  

213  

трговине људима. 

 

У складу са 

ситуацијиом   и  

комбинованом 

наставом(online и 

директна 

настава),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. 

Тим прати 

понашање ученика 

у периоду онлајн 

наставе,њихову 

међусобну 

комуникацију као и 

комуникацију са 

професорима.Реагу

је и делује уколико 

се појави нека 

неправилност 

(ове ативности  су 

спровођене током 

читавог месеца ,као 

и месеца новембра 

све до 18.децембра 

када је прво 

полугодиште 

завршено) 

 

школе које смо 

пратили у online 

настави. 

 

(ове ативности  

су спровођене 

током читавог 

месеца ,као и 

месеца новембра 

сво до 

18.децембра 

када је прво 

полугодиште 

завршено) 

 

 

комбиновани модел 

наставе,тако да пола 

одељења једне недеље 

прати наставу ,а наредна 4 

одељења долазе наредне 

недеље.Епидемидемиолошк

а ситуација није ни 

дозвољавала већа окупљања 

те смо по питању 

реализације већег броја 

активности желели да 

избегнемо све могуће 

ризике и све одгодимо до 

даљњег.Додатна 

отежавајућа околност била 

је и ограничен простор на 

располагању и окупираност 

учионица .Наиме,основна 

школа је наставу 

реализовала у нашим 

просторијама чекајући 

завршетак реновирања 

њихове школе. 

 

 

 

Активност,је реализована уз 

помоћ свих професора који 

су активно пратили облике 

комуникције међу 

ученицима  као и  

евентуалне неприлагођене 

облике комуникаци-је са 

професори-ма. 

(ове ативности  су 

спровођене током читавог 

месеца ,као и месеца 

новембра све до 

18.децембра када је прво 

полугодиште завршено) 

 

 

новембар 

 

 

 

 

Рад са ученицима 

 

 

 

• Обележава-ње 

Међунаро-дног 

дана борбе 

против насиља 

над децом. 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

Плнирана активност није 

Реализована 

Из горе поменутих разлога. 
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Сарадња са Домом 

Здравља Мионица 

 

 

Обележава-ње 

месеца борбе 

против болести 

зависности. 

•  

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

Планирана 

Активност 

Није реализована 

из горе поменутих разлога. 

Рад са ученицима 

 

 

 

 

• Обележава-ње 

Међунаро-дног 

дана борбе 

против насиља 

над женама. 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

Планирана активност није 

реализована 

из горе поменутих разлога 

децембар 

 

 

Сарадња са Домом 

Здравља Мионица. 

 

 

 

Сарадња  са  

Црвеним крстом 

• Обележа-вање 

светског дана 

борбе против 

сиде. 

•  

 

 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

 

 

 

 

 

Планирана активност није 

реализована 

из горе поменутих 

разлога.Додатна 

отежавајућа околност била 

је и прелазак на онлајн 

наставу од 

30.11.2020.године. 

 

 

 

фебруар 

 

Сарадња са 

колегама из 

куварства и 

услуживања 

 

 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

 

Акција 

„Упознавање са 

различитим 

културама“ 

 

Вршњачко 

насиље 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

 

Планирана активност није 

реализована због отежаних 

услова рада,и ограниченог 

окупљања на нивоу 

школске установе. 

 

У овом месецу реализована 

је активност на тему 

вршњачког насиља,на 

жалост све присутнијег код 

млађе 

популације.Предавање су 

одржали чланови Црвеног 

крста.Такође,на поменуту 

тему,професор 

информатике,Јана Тадић је 

одржала у два одељења 

предавање кроз 

презентацију и кратке 

филмове из домена 

вршњачког насиља.Како је 

ова тема јако битна и како је 

сама превенција веома 

значајна и разредне 

старешине су,у својим 

одељењима час одељенске 

заједнице посветили 

разговору на ову тему. 

  Заштита и Учешће великог Активност није релизована 
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март 

 

 

 

 

 

Сарадња са Домом 

здравља 

 

 

Сарадња са 

ученицима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mинистарство 

просвете и 

Национална 

платформа'' 

Чувам те'' 

очување 

репродуктивног 

здравља 

 

 

Организовање и 

реализација 

анкетног 

истраживања у 

сарадњи са 

Ученичким 

парламентом у 

циљу праћења 

ефеката 

превентивних 

мера 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Национална 

платформа има 

за циљ 

координицију и 

јачање 

интерсекторске 

сарадње свих 

надлежних 

институција у 

борби против 

насиља. 

броја ученика у 

акцији 

 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учешће великог 

броја 

запослених у 

обуци. 

 

 

 

зато што су школе 8.марта 

,због епидемиолошке 

ситуације поново прешле на 

онлајн наставу.Оно што је 

било изводљиво јесте 

подсећање ученика на ову 

тему ,о којој је било доста 

речи,онлајн путем,слањем 

препоручених видео 

садржаја. 

 

Ни друга активност 

планирана за март месец 

није реализована из горе 

поменутих разлога. 

 

 

 

У месецу 

марту,запосленима је 

прослеђен мејл са 

информацијама о 

платформи преко које се 

може испратити обука и 

тиме боље упознати са 

проблемима породичног 

насиља и стратегија у раду 

са ученицима  који показују 

проблеме у 

понашању.Велики број 

запослених је похађао 

обуку. 

 

 

 

 

април  

Сарадња са 

основном школом 

''Милан Ракић''. 

 

Светски дан 

Рома 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

Планирана активност није 

реализована –школе су и у 

месецу априлу радиле 

онлајн,тачније до 19.априла. 

    

мај 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

 

 

 

 

 

 

 

Недеља Црвеног 

крста-предвање 

о волонтеризму 

 

 

 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

 

 

 

 

Ова активност првобитно 

није била у плану рада 

тима,али како није било 

много могућности за 

реализацију годишњих 

планова уврстили смо ову 

активност,као веома 

корисну и лепо осмишљену. 
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Наиме,у сарадњи са 

Црвеним крстом,ученици 

одељења 1/1 су одржали 

једно лепо предавање кроз 

презентацију у трајању од 

сат времена.Волонтеризам-

добровољно помагање 

људима у невољи ,тема која 

је имала за циљ да пробуди 

такво осећање код ученика 

,саосећањ према туђим 

проблемима и вољу да се 

таквим особама помогне. 

    

јун Тим  

 

 

 

евалуација 

Програма 

прегледом 

документације, 

измене у 

Програму 

 

 

 Активност је реализована –

тим се ,по завршетку 

наставе састаје и анализира 

планиране и реализоване 

активности.Констатује се 

,свакако,да много тога није 

реализовано или бар 

јесте,делимично,онлајн 

путем,слањем материјала 

ученицима,како би се,макар 

и на тај начин дотакли 

битних тема.Активности за 

чију реализацију је било 

могућности су спроведене 

,уз поштовање мера и 

складу са свим 

епидемилошким 

станардима прописаним за 

ову школску годину и 

ситуацију у којој смо били. 

 

 

 
 

8.10.7. Тим за стручно усавршавање 

 

Координатор:  Слађана Јевремовић (професор српског језика и књижевности) 

 

Остали чланови Тима: Дејан Ђурић (директор), Ивана Костић (педагог), Ивана 
Стефановић (професор енглеског језика) 
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Време 

реализ

ације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

 

Носио

ци 

актив

ности 

Евалуација 

Септембар Формирање Тима реализовано Директор Формиран Тим, 

направљени 

прелиминарни 

договори 

Усвајање плана рада 
Тима 

реализовано Координатор, 
члановиТима 

Усвојен план рада 

Тима 

Подела задужења 
члановима Тима 

реализовано 

 

Координатор  

Планирање 

реализације стручног 

усавршавања 

запослених и договор 

око 
начина евидентирања 

реализовано Координ
атор, 

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 Координ

атор, 

чланови 

Тима 

Израђен план свих 

активности 

Октобар Упознавање 

Наставничког већа о 

појединостима, 

договореним на нивоу 
Тима и давање 

смерница за 

даљефункционисање 

 

реализовано Координатор  

Праћењекаталога 
семинара за 2020 /2021. 

реализовано 

 

Координатор, 
члановиТима 

 

Организација семинара 
за 
запослене 

реализовано 

 

Координатор Организовани 

семинари за 

запослене 
 

Реализација стручног 
усавршавања ван 
установе и 
евидентирање истог 

реализовано Координатор, 

чланови Тима 

Реализовани 

семинари за 

запослене и 

сертификати са 

истих 

Новембар Презентовање садржаја 
са стручног семинара 

реализовано Координ
атор 

Презентован 

садржај са стручног 
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Наставничком већу  

 

семинара преко 

ZOOM апликације 

Децембар Реализација стручног 

усавршавања ван 
установе и 

евидентирање истог 

реализовано Координ

атор, 
чланови 

Тима 

Реализован семинар 

за запослене 

Јануар Прављењепресека и 
разматрање о 
реализованим 
активностима  и 

реализовано Координатор, 
чланови Тима 

Направљен пресек 

стање и 

продискутовано о 

реализованим 

активностима 
 

фебруар Евалуација рада 

Тима у току првог 

полугодишта, 

израда 

полугодишњег 
извештаја 

реализовано Координатор, 
чланови Тима 

Израђен 

полугодишњи 

извештај Тима за 

стручно 

усавршавање 

План рада Тима за 

наредно 

полугодиште,  Тима за наредно  полугодиште, 
организација 
семинара 

реализовано Координатор

, чланови 

Тима 

Израђен План 

рада Тима за 2. 

полугодиште, 

организовани 

семинари за 

запослене 

Март Реализација обуке за 
ЈИСП 

 реализовано 

 

Координатор, 
члановиТима 

Реализована 

обукаи 

сертификат за 

исту 

Април Организација 
едукативних 
вебинара и 
евиденција истих 

 реализовано Координатор Реализовани 

вебинари за 

запослене 

Мај Реализација стручног 
усавршавања у 
установи и ван ње, 
евиденција истог 

реализовано Координатор

, чланови 

Тима 

Реализовани 

семинари за 

запослене 

Јун Реализација 

Тематског дана 

запослених 

реализовано Координатор Организован и 

реализован 

Тематски дан, 

снимак истог 

 

 Евалуација рада 

Тима на крају 

школске године, 

израда Годишњег 

извештаја рада Тима 

реализовано Координатор

, чланови 

Тима 

Урађена 

евалуација рада 

Тима, израђен 

годишњи 

извештај рада 

Тима за стручно 

усавршавање 
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8.10.8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Активности Временски 

период 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

1. Одабир чланова и израда 

годишњих планова свих 

Тимова 

 

До 15. септембра 

2020. године 

Координатори и 

чланови свих 

Тимова 

Предати годишњи 

планови 

2. Усвајање области 

самовредновања 

„Подршка 

ученицима“ 

Септембар 2020. Координатор и 

чалнови Тима за 

самовредновање 

Записник са 

састанка Тима и 

извештај Тима 

3. Усвајање ИОП-а 28.10.2020. Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Записник са 

састанка 

Педагошког 

колегијума 

4. Онлајн обука  

,, Обука за 

реализацију 

нових 

програма нас

таве 

оријентисане 

ка исходима 

учења“ 

9. 10. 2020. - 30. 

10. 2020. 

Наставници Уверења о 

савладаној обуци 

 

Извештај Тима за 

стручно у 

савршавање 

5. Семинар „Јавни говор-

технике излагачке 

писмености“ 

24.10.2020. Удружење 

Изражајност 

Наставници 

Уверења о 

савладаном 

семинару 

 

Извештај Тима за 

стручно у 

савршавање 

6. Радионица „Култура 

говора“ 

7.10.2020. Сободан 

Роксандић 

Наставници 

Ученици  

Извештај Тима за 

стручно у 

савршавање 

7. Вебинар „Како се 

образујемо у време Ковид 

19“ 

30.10. Ивана Костић Извештај Тима за 

стручно 

усавњшавање 

8. Израда пројектне пријаве и 

аплицирање на пројекат 

„Подршка СТЕМ учењу“ 

15. 10- 6.11. Чланови Тима за 

пројекте 

Пројектна пријава 

 

Извештај Тима за 

пројекте 

 

Записници са 

састанака Тима за 

пројекте 

9. Радионица на тему писања 

радне биографије и 

Новембар 2020. Ивана Стефановић 

Ивана Костић 

Полугодишњи 

извештај Тима за 
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мотивационог писма  професионални 

развој 

10. Тест професионалне 

орјентације (веб странива 

Dream) 

Децембар 2020. Ивана Сефановић 

Ивана Костић 

Полугодишњи 

извештај Тима за 

професионални 

развој 

11. Онлајн семинар 

„Управљање тимовима“ 

10.12.2020.-

13.01.2021 

Наставно и 

ненаставно особље 

Уверења о 

савладаном 

семинару 

 

Извештај Тима за 

стручно у 

савршавање 

12. Посета часовима Октобар-

новембар 2020. 

ПП служба 

Директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

посетама часовима 

13. Промотивне активности на 

друштвеним мрежама 

(школски фејсбук, 

инстаграм, школски сајт) 

Континуирано у 

току 

полугодишта 

Чланови Тима за 

промоцију школе, 

администратори 

страница и сајта 

Објаве на 

друштвеним 

мрежама 

 

Извештај Тима за 

промоцију школе 

14. Објављивање промотивних 

чланака у локалном листу 

„Билтен“ 

Континуирано у 

току полуодишта 

Чланови Тима за 

промоцију школе 

и ПП служба 

Објаве у листу 

„Билтен“ 

Извештај Тима за 

промоцију школе 

15. Гостовање у емисији 

„Шареница“ РТС 

16.10.2020. Координатор Тима 

за промоцију 

школе 

Директор школе 

Ученици  

Извештај Тима за 

промоцију школе 

16. Снимање прилога за 

потребе емисије „Знање 

имање“ за РТС 

6.11.2020. Координатор Тима 

за промоцију 

школе 

Директор школе 

Чланови актива 

куварства 

Ученици 

Извештај Тима за 

промоцију школе 

17. Видео конференција- 

представљање ОШ „Милан 

Ракић“ поводом Светске 

недеље образовања 

5.10.2020. Наставно особље 

као учесници 

(посматрачи) 

Извештају Тима за 

стручно 

усавршавање 

18. Израда пројектне пријаве и 

аплицирање на пројекат у 

оквиру Програма 

расподеле инвестиционих 

средстава МПНТР за 2021. 

годину 

децембар 2020.  Директор школе Пројектна 

документација 

19. Организовање и Јануар 2021. Слађана Извештај са 
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реализација Светосавског 

конкурса 

Јевремовић 

Ивана Стефановић 

Ивана Чолић 

Пауновић 

Светосавског 

конкурса 

20. Посета часовина Март-мај 2021. ПП служба 

Директор школе 

Извештаји о 

реализованим 

посетама часовима 

21. Обука за унос података у 

ЈИСП 

4.3.2021. Александар 

Ковачевић 

Ивана Костић 

Потврда о 

савладаној обуци 

22. Израда пројектне пријаве и 

аплицирање на пројекат 

„New connections“ 

Април 2021. Ивана Чолић 

Пауновић 

Ивана Стефановић 

Пројектна пријава 

23. Обука „Програм за 

самовредновање установе“ 

Април 2021. Ивана Чолић 

Пауновић 

Уверење о 

савладаној обуци 

24. Онлајн активности у 

оквиру обогаћеног  

једносменског рада 

Континуирано 

током школске 

године 

Ивана Стефановић 

Јелена Селенић 

Драгана Петровић 

Кристина Лукић 

Недељковић 

Ивана Чолић 

Пауновић 

Извештаји па прво 

и друго 

полугодиште 

25. Онлајн обука „Дигитална 

учионица- дигитално 

компетентан наставник“ 

21.05.2021.- 04. 

06. 2021. 

Наставници Уверења о 

савладаној обуци 

26. Онлајн обука „Породично 

насиље“ 

Током другог 

полугодишта 

Наставници Потврда о 

похађању обуке 

27. Онлајн обука „Стратегије у 

раду са ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“ 

Током другог 

полугодишта 

Наставници Потврда о 

похађању обуке 

28. Активности Тима за 

промоцију школе- посете 

основним школама из 

окружења 

Мај 2021. Чланови Тима за 

промоцију школе 

Директор школе 

Извештај Тима 

29. Израда пројектне пријаве и 

аплицирање на пројекат 

„Знање зна будућност“ 

Мај 2021. Ивана Чолић 

Пауновић 

Ивана Костић 

Пројектна пријава 

30. Учешће на конкурсу „Буди 

део решења а не загађења“ 

у оквиру Зелене недеље 

Мај-јун 2021. Ученици  Ученички радови 

31. Организација и реализација 

Дана школе 

24. мај 2021. Ученици, наставно 

и ненаставно 

особље 

Извештај о Дану 

школе 

32. Промотивне активности на 

друштвеним мрежама 

(школски инстаграм и 

фејсбук профил) 

Континуирано у 

току другог 

полугодишта  

Администратори 

страница 

Објаве на интернет 

страницама 

33. Обука за унос података у 1.6.2021. Ивана Костић Потврда о 
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ЈИСП савладаној обуци 

34. Тематски дан Јун 2021. Слађана 

Јевремовић 

Верољуб Бојичић 

Извештај 

35. Реализација матурског и 

завршног испита 

Јун 2021. Ученици завршних 

разреда 

Наставници 

Извештај са 

матурског и 

завршног испита 

36. Обука – „Припрема за 

стицање лиценце за 

директора установе“ 

5. и 6. Јун 2021. Директор школе Потврда о 

савладаној обуци 

 

 

 

8.10.9. Извештај  рада тима за међупредметне компетенције  

 

Садржај рада  

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна 

група 

(са 

киме се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Време 

реализације 

 

Области 

рада 

 

 

Септембар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

Рад са 

подацим

а и 

информа

цијама 

 

 

Пружање 

информација о 

учењу на 

даљину, уз 

помоћ онлајн 

платформи и 

платформе 

,,мудл“; 

Употреба 

интернета, и 

осталих онлајн 

механизама у 

циљу што 

ефикасније 

обаваљања 

наставног 

процеса..  

 

чланови 

 

чланови 

 

Успешност 

ученика у 

коришћењу 

онлајн 

платформе и 

имплеметацији у 

свакодневном 

учењу. Успешна 

употреба 

података из 

стручне 

литературе и 

њихова употреба 

за свакодневни 

живот. 

 

Руководилац 

тима и 

чланови 

 

 

 

Друштве

ни живот  

 

 

НАЦИОНАЛНИ 

СУСРЕТ 

МЛАДИХ У 

АПАТИНУ  

 

 

 

 

чланови чланови  

Тема овог 

сусрета била је 

''Село на 

дневном реду'',  

у склопу 

пројекта ''Где је 

рурални 

омладински рад 

у Србији?'' који 

Руководилац 

тима и 

чланови 
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СНИМАЊЕ ТВ 

ЕМИСИЈА 

је спровео 

Центар за 

културу и 

образовање 

Сонта, а 

финансирала га 

Европска унија. 

Циљ овог 

сусрета био је 

окупљање 

младих из 

различитих 

делова Србије 

како би сазнали 

које су теме 

битне за младе у 

руралним 

срединама и 

њихов развој.  

Ученици 

одељења 4/1 

Филип 

Адамовић и 

Богдан Илић 

одабрани су 

међу 30 младих 

из целе Србије за 

тродневну обуку 

у Апатину.  

 

 

Снимање 

емисије ''Срећна 

Србија'' 

У уторак је у 

селу Струганик 

гостовала екипа 

емисије ''Срећна 

Србија'' на челу 

са водитељком, 

нашом 

истакнутом 

књижевницом 

Мирјаном Бобић 

Мојсиловић. И 

наше ученице 

Невена Вуковић, 

Анђела 

Васиљевић и 

Ивана 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица''  

224  

Милутиновић су 

дале свој 

допринос на 

снимању. 

 

 

Гостовање нашег 

наставника 

Александра 

Павловића и 

ученика Ђорђа 

Станковића у 

емисији 

Шареница 

 

 

 

новембар 

 

 

Сарадња 

 

 

Хуманост на 

делу 

чланови чланови Наша школа је 

допринела 

организацији ове 

акције.У оквиру 

базара ученици 

смера 

туристичко-

хотелијерски 

техничар 

учествовали су у 

квизу Зналац - 

хуманитарац, а 

кувари и 

конобари су 

припремали чај 

на штанду и сав 

новац донирали 

у хуманитарне 

сврхе. 

Руководилац 

тима и 

чланови 

децембар Рад са 

подацим

а и 

информа

цијама 

Пружање свих 

неопходниј+х 

информација и 

подршке он-лајн 

настави;  

Формирање 

додатне подршке 

ученицима који 

немају приступ 

мудл платформи 

кроз организацију 

штампаних 

материјала и 

њиховог 

преузимања;  

Пружиње 

информција 

родитељима кроз 

чланови чланови Успешност 

ученика у 

коришћењу 

онлајн 

платформе и 

имплеметацији у 

свакодневном 

учењу. Успешна 

употреба 

података из 

стручне 

литературе и 

њихова употреба 

за свакодневни 

живот 

Руководилац 

тима и 

чланови 
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формиране вибер 

групе; 

Јануар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друштве

ни живот 

Припрема , 

организација 

Светосавског 

конкурса;  

чланови чалнови Ове године 

обележен је  

Савиндан 

скромније него 

иначе, 

поштујући све 

епидемиолошке 

мере. Приредба 

је изостала, али  

традиционално 

на овај дан 

проглашени су 

најбољи радови 

Светосавског 

наградног 

конкурса. 

Руководилац 

тима и 

чланови   

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар Комуник

ација  

 

 

Једна од веома 

важних и 

актуелних тема је 

увек присутна у 

школском животу . 

Ове године 

обележен је 

Међународни дан 

борбе против 

вршњачког насиља  

 

 

 

 

Акцији друштва 

Школских 

библиотекара 

Србије 

Чланови  

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

Чланови  

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

Ученици 

одељења 1-2 

одгледали су 

филм и 

презентацију на 

ову тему, а 

одељења 2-1, 3-1 

и  4-1 су 

учествовала у 

радионици 

Црвеног крста 

Мионица;   

 

Поводом 

Националног 

дана књиге, 28. 

фебруара, 

прикључили смо 

се акцији 

друштва 

Школских 

библиотекара 

Србије и  

организовали 

радионицу под 

називом 

''Читајмо 

гласно''. У 

уводном делу 

ученици  

одељења 2/1 и 

4/1 погледали су 

Руководилац 

и чланови у 

сарадњи са 

члановима 

тима за борбу 

против 

вршњачког 

насиља;  

 

 

Руководилац 

и чланови у 

сарадњи са 

профсрпског 

језика и 

школског 

библиотекара; 
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кратак видео ''15 

разлога зашто 

читати књиге'', а 

затим су читали 

брзалице и 

пословице на 

тему књиге и 

читања и 

анализирали их 

Март Комуник

ација 

Онлајн настава – 

Снимање часова 
чланови чланови Успешност 

ученика у 

коришћењу 

онлајн 

платформе и 

имплеметацији 

Руководиоц 

тима и 

чланови;  

Април Друштве

ни живот 

Пројекат ''Да нам 

клима штима - 

знање потражи, 

климатске 

промене ублажи''- 

организација и 

реализација; 

чланови чланови Пројекат ''Да нам 

клима штима - 

знање потражи, 

климатске 

промене ублажи'' 

у организацији 

WWF Adria 

Serbia. Наш 

заједнички циљ 

је подизање 

нивоа 

разумевања 

узрока и значаја 

климатских 

промена и 

изградња  

капацитета за 

прилагођавање. 

Руководилац 

тима и 

чланови у 

сарадњи са 

предметним 

наставником 

Мај Друштве

ни живот  

Сарадња 

Зелена недеља;  

Туризам и 

екологија;  

Очување природне 

средине;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Чланови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз бројне 

радионице и 

посету парку 

природе Рибница 

утврђен значај и 

веза између 

здравог 

окружења и 

развоја туризма, 

као и подизање 

свести о значају 

важности здраве 

средине;  

Повезовање 

наставе из 

предмета 

биологије, 

Руководилац 

тима и 

чланови у 

сарадњи са 

предметним 

наставницима  
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Дан школе   

 

 

чланови 

 

чланови 

агенцијско и 

хотелијерско 

пословае, 

предузетништва;  

 

Пригодним 

програмом уз 

поштовање свих 

епидемиолошких 

мера обележен 

Дан школе; Тога 

дана 

организована 

традиционална 

манифестација –

Отворена врта 

Средње школе 

на скромнији 

начин али уз 

повезивање 

ученика смера 

кувар/коновар са 

ученицима смера 

туристичко-

хотелијерски 

техничар укроз 

пригодан 

програм и 

предствљање 

како образовног 

профила тако и 

саме школе. 

 

Руководилац 

тима и 

чланови у 

сарадњи са 

предметним 

наставницима  

 

Јун Сарадња Завршни испити 

/Матурски 

испитиПрипреме 

за завршни 

матурски испит за 

смерове кува, 

конобар и 

туристички 

техничар;  

План и распоред 

припремне 

наставе;  

Дежурства на 

завршним 

испитима; 

 

чланови 

 

чланови 

Реализација 

завршних 

матурских 

испита; 

Руководиоц и 

чланови тима 

Област рада може бити: рад у секцијама, сарадња са другим тимовима, планирање 

корелације, огледних часова, углених часова. 

Неке идеје за критеријуме успешности у зависности од области рада :  
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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... 

 

8.10.10. Тим за професионални развој 

 

Координатор тима: Ивана Стефановић, професор енглеског језика 

Чланови тима: Ивана Костић - педагог, Дејан Ђурић – директор школе 

 

Назив тима: Тим за професионални развој 

Руководилац Ивана Стефановић 

Број чланова 3 

Месец Активности/ теме Сарадници  

фебруар 
  
Тест професионалних склоности – 

активност на даљину за матуранте: 

https://www.akademijaoxford.com/test-

profesionalnih-sklonosti.php  

Сумирање резултатта по групама 

које су у школи 

Ивана Стефановић, Ивана Костић 

 

март 

Радионица на тему „Дрво каријере“ Ивана Стефановић, Ивана Костић 

  

април 
 

 Предавање о организацији, раду и 

постигнутим резултатима Високе 

пословне школе из Ваљева.  

Представљање Факултета ФЕФА, 

Универзитета Метрополитан 

Предавању су присуствовали 

ученици завршних година трећег и 

четвртог степена..  

Представници Високе пословне школе из 

Ваљева 

Представници факултета ФЕФА, 

Универзитета Метрополитан 

https://www.akademijaoxford.com/test-profesionalnih-sklonosti.php
https://www.akademijaoxford.com/test-profesionalnih-sklonosti.php
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мај Представници факултета 

МЕФ(Факултет за примењени 

менаџмент, економију и финансије) 

представили свој рад, смерове, као и 

студијски програм  

Промоција Универзитета 

Сингидунум 

Представници Факултета МЕФ, 

представници Универзитета Сингидунум 

   

 

 

8.11. Реализација плана материјално-техничких услова 

У току ове школске године дошло је до унапређења материјално-техничких услова. 1. 

септембра уселили смо се у реновирану школску зграду, до краја септембра је стигао 

сав неопходан намештај.  

 

 

8.12. Реализација плана стручног усавршавања 

 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ И ВАН 

УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020 / 2021. ГОДИНУ 

 

 Стручно усавршавање наставника 

 

Стручно усавршавање представља интерактивни однос теорије и праксе са циљем да се 

наставници оспособе  за  креативно решавање  проблема, развије свест, прихвате нове 

вредности и унапреди како образовни тако и васпитни рад. Стручно усавршавање 

наставника реализоваће се интерно у школи и екстерно у сарадњи са другим 

институцијама. Стручно усавршавање наставника планирано је на нивоу Стручних 

већа и као индивидуално стручно усавршавање према Личном плану стручног 

усавршавања у установи и ван ње. 

 
Учесник :  Ивана Костић (педагог) - 100% радног 

ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

Онлајн семинар  9. 10. 2020. 

(3 недеље трајао) 

24 бода 
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оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

 „Како се образујемо у 

време COVID 19?“ 

Вебинар 30. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала Онлајн 

семинар 21. 5. 2021.  

(трајао 6 недеља) 20 

бодова 

Онлајн семинар 

(учешће)  

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља) 

20 

бодова 

Укупно 48 бодова 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

у  установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020.  1 бод 

 Обележавање 

Националног дана књиге 

са ученицима одељења II1 

и IV1- кратак филм и 

презентација, читање 

брзалица, пословица, 

загонетки 

Радионица (две) – 

организатор, 

припрема садржаја 

за исту 

1. 3. 2021.  8 бодова 

 „Организација учења и 

слободног времена за 

ученике 1. разреда“ 

Онлајн радионица 1.3.2021. 1 бод 

 Обука за ЈИСП Онлајн обука 4. 3. 2021. 6 бодова 

 Унос података у ЈИСП Вебинар 1.6.2021. 1 бод 

Укупно 17 бодова 

 

Учесник :  Ивана Пауновић – Чолић (стручни сарадник и 

наставник грађанског васпитања) - 90% радног 

ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

  Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн коференција 5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију Онлајн семинар 9. 10. 2020. 24 бода 
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нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

(3 недеље трајао) 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 21. 5. 2021.  

(трајао 6 недеља) 

20 

бодова 

Укупно  46 бодова 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације 

 

Бодови 

 „Култура говора“ 

(предавач : Слободан 

Роксандић) 

Радионица у СШ 

„Мионица“ 

7. 10.2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу  

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Програм за 

самовредновање“, 

организатор: Академија 

Филиповић 

Обука 11 – 18. 5. 2021. 8 бодова 

Укупно 11 бодова 

 

  

Учесник : Александар Ковачевић (секретар) 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5.10. 2020. 2 бода 

Укупно 2 бода 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Обука за ЈИСП Онлајн обука 4. 3. 2021. 6 бодова 

Укупно 7 бодова 
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Учесник : Слађана Јевремовић (наставник српског језика 

и књижевности) - 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 „Од доброг плана, преко 

ефикасне евиденције, до 

најбољих резултата и у 

време пандемије COVID – 

a 19“ 

Акредитовани 

вебинар 

 (у оквиру 

Образовне 

академије 2020/21. 

Група Клет Србија, 

предавачи : Биљана 

Тодоровић и 

Јасмина Ђорђевић) 

17. 12. 2020. 1 бод 

  „Дигитални алати и 

занати – предметна 

настава“, Klett/Novi Logos 

(предавач : Жолт Коња)

  

Акредитовани 

вебинар (присуство) 

30. 1. 2021. 1 бод 

  „есДневник – корисни 

савети и практична 

решења“, Klett/Novi Logos 

(предавачи : Биљана 

Тодоровић и Јасмина 

Ђорђевић) 

Вебинар 

(присуство) 

18. 2. 2021. 1 бод 

 „Ученичка пажња и 

онлајн настава“ 

(аутор/предавач Јелена 

Марушић) 

Едукативни вебинар 

(присуство) 

16. 4. 2021. 1 бод 

 Онлајн презентација – 

Српски језик и 

књижевност за средњу 

школу (комплет за 

савремено учење), 

Клетови уџбеници за 3. 

разред – читанка и 

граматика (могућност 

прелиставања истих) 

Присуство (онлајн 

презентација) 

27. 4. 2021. 1 бод 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021.  

(трајао 6 недеља) 

20 бодова 
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Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Укупно 

 

35 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Културно – уметнички 

програм у КОЦ- уповодом 

Ракићевих дана 

Присуство 

уметничком 

програму са 

ученицима (Тања 

Стојановић, Лука 

Качаревић, Милица 

Радојичић, 

Валентина Јовић – 

II 1;Анђела 

Ћировић и 

Маријана Матић – I 

2 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Посета градској 

библиотеци „Милован 

Глишић“ поводом Дечје 

недеље и присуствовање 

квизу (овогодишњи 

слоган : Подељена срећа 

је два пута већа) 

Учествовање 

ученика у квизу 

(одељење  IV 1, 2 

групе) – сарадња са 

локалним 

заједницама 

5. 10. 2020. 1 бод 

 Посета градској 

библиотеци „Милован 

Глишић“ поводом Дечје 

недеље и присуствовање 

квизу 

Учествовање 

ученика у квизу, 

одељења: III 1 (2 

групе) и III 2 (2 

групе) 

6. 10. 2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу  

Излагач (преко 

ZOOM апликације) 

18. 11. 2020. 3 бода 

 Припрема организације и 

реализације Светосавског 

наградног конкурса 

Организатор, аутор, 

прегледач 

пристиглих радова 

за конкурс 

Током децембра 8 бодова 

 Уношење података у 

електронски дневник, 

координација  

Администратор 

електронског 

дневника 

Током целе школске 

године 

20 бодова 

 Обележавање Радионица (две) – 1. 3. 2021. 8 бодова 
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Националног дана књиге 

са ученицима одељења II1 

и IV1  – кратак филм и 

презентација, читање 

брзалица, пословица, 

загонетки 

организатор, 

припрема садржаја 

за исту 

  „Педагошка начела и 

стандарди квалитета 

наставе и учења Српског 

језика и књижевности“ 

Стручни вебинар 

преко ZOOM 

апликације 

(присуство и 

учешће) 

17. 5. 2021. 4 бода 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Обука наставника за 

теренска истраживања 

фолклорне грађе и вођење 

лингвистичких секција“; 

Удружење „Чувари дела 

Вука Караџића“ и Центар 

креативности „Мина“ из 

Чачка под 

покровитељством 

Министарства културе и 

информисања 

Вебинар 

(присуство) 

2. 6. 2021. 4 бода 

 Тематски дан под називом 

Војникова песма 

(корелација предмета – 

историја и српски језик и 

књижевност; област : 

међуратна књижевност и 

историјски период између 

два рата) 

Организација и 

реализација 

тематског дана са 

ученицима одељења 

II1 и III1 

8. 6. 

202

1. 

6 бодова 

Укупно 

 

90 бодова 

 

 

 

Учесник :  Бојана Аламеровић (наставник српског језика и 

књижевности) - 15% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 
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 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

Укупно 

 

10 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Припрема организације и 

реализације Светосавског 

наградног конкурса 

Организатор, аутор, 

прегледач 

пристиглих радова 

за конкурс 

Током децембра 8 бодова 

Укупно 

 

9 бодова 

  

Учесник :  Ивана Стефановић (наставник енглеског језика) 

- 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља) 

20 бодова 

Укупно 

 

30 бодова 

Стручно 

усавршавање 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 
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у установи 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу  

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Припрема организације и 

реализације Светосавског 

наградног конкурса  

Организатор, аутор, 

прегледач 

пристиглих радова 

за конкурс 

Током децембра  8 бодова 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

41 бод 

 

 

 

Учесник :  Јелена Селенић (наставник француског језика) – 

100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

  „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар (3 

недеље трајао) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно  
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54 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу  

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Припрема организације и 

реализације Светосавског 

наградног конкурса 

Организатор, аутор, 

прегледач 

пристиглих радова 

за конкурс 

Током децембра 8 бодова 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

42 бода 

 

 

 

 

 

Учесник :  Никола Милетић (наставник математике) -100% 

радног ангажовања 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 
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материјала 

Укупно 

 

22 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу  

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Уношење података у 

електронски дневник, 

координација 

Администратор 

електронског 

дневника  

Током целе школске 

године 

20 бодова 

Укупно 

 

21 бод 

 

 

 

Учесник :  Жељко Јевтић (наставник информатике) -40% 

радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

22 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи

  

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са Онлајн обука 31. 5. 2021. 16 бодова 
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ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

(учешће) 

Укупно  

 

33 бода 

 

 

 

Учесник :  Ђорђе Софронић (наставник физичког 

васпитања) - 80% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно  

 

22 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

33 бода 

 

 

 

Учесник :  Светлана Лазаревић (наставник географије) - 

35% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 
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 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Пројектна настава у 

савременом технолошком 

окружењу“  

Стручни семинар 

(место одржавања 

обуке – СШ „1300 

каплара“, Љиг) - 

ЗУОВ, каталошки 

број 383, 

компетенција К2, 

приоритетна област 

3 

31. 10. 2020. 8 бодова 

Укупно 

 

10 бодова 

 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 „Култура говора“ 

(предавач : Слободан 

Роксандић)  

Присуствовање 

радионици у СШ 

„Мионица“ 

7. 10. 2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно  

 

35 бодова 

 

 

 

Учесник :  Биљана Андрић (наставник географије) -15% 

радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за Онлајн семинар 21. 5. 2021. (трајао 6 20 бодова 
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запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

(учешће) недеља)  

Укупно  

 

22 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 

 

1 бод 

 

 

 

Учесник :  Александра Јагодић (наставник биологије, 

здравствене културе, екологије и заштите 

животне средине) – 35% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

Укупно 

 

2 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

33 бода 
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Учесник :  Верољуб Бојичић (наставник историје) - 30% 

радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

Укупно 

 

2 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Тематски дан под називом 

Војникова песма 

(корелација предмета – 

историја и српски језик и 

књижевност; област : 

међуратна књижевност и 

историјски период између 

два рата)  

Организација и 

реализација 

тематског дана са 

ученицима одељења 

II1 и III1 

8. 6. 2021. 6 бодова 

Укупно 

 

8 бодова 

 

 

 

 

 

Учесник :  Милена Гођевац (наставник хемије) - 20% 

радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке наставника Онлајн обука 9. 10. 2020. 24 бода 
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за реализацију наставе 

орјентисане ка исходима 

учења у средњој школи 

(учесник) 

 Ајнштајнова загонетка 

(Институт за модерно 

образовање 

Проблем Солвинг 

радионица 

(слушалац) 

октобар 2020. 4 бода 

 G Suite-израда ефикасних 

тестова знања и  упитника 

у G Suite  Meet-потпуна 

интеракција свих 

учесника наставног 

процеса 

Вебинар новембар 2020. 1 бод 

 Зашто нам је 

биодиверзитет важан-

дигитални алати у настави 

биологије и 3D 

математика у основним и 

средњим школама 

(Институт за модерно 

образовање) 

Science on Stage 

онлајн догађај 

(слушалац) 

новембар 2020. 3 бода 

 Солвинг радионица -

Вебинар-„Закон о 

проблем солвингу“, 

Институт за модерно 

образовање 

Солвинг – 

радионица 

(слушалац) 

децембар 2020. 3 бода 

 Солвинг радионица-

Вебинар-„“Minecraft“ у 

настави: Ученици у улози 

наставника“ 

Солвинг – 

радионица 

(слушалац) 

децембар 2020. 3 бода 

 Солвинг радионица-

Вебинар-„Како спремити 

ученике за Brainfinity 

такмичење“, Институт за 

модерно образовање 

Солвинг – 

радионица 

(слушалац) 

децембар 2020. 3 бода 

 „STEAM научна 

пантомома“ и 

„Креативност у науци и 

СТЕАМ стратегија 

образовања“ 

Science on Stage 

онлајн догађај 

(слушалац) 

децембар 2020. 3 бода 

 „Формативно оцењивање 

у комбинованој методи 

наставе“,  БИГЗ 

Вебинар (слушалац) март 2021. 1 бод 

 “Савремени уџбенички 

комплет-за ученике и 

наставнике“ 

Стручни скуп-

вебинар (слушалац) 

март 2021. 1 бод 

 „Дигитално образовање 

2021“  

Стручни скуп-

конференција 

(слушалац) 

април 2021. 6 бодова 

 „Ученичка пажња и 

онлајн настава“ 

Вебинар (слушалац) април 2021. 1 бод 

 „STEM у свету бајки“, 

„Водена QR 

огледнионица- 

Интегративни приступ 

Science on Stage 

онлајн догађај 

(слушалац) 

мај 2021. 3 бода 
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садржајима о води“ и 

„Ученичко лично 

стваралаштво и програм 

MuseScore“ 

 „Електронски портфолио 

ученика и наставника“ 

Академија Филиповић 

Онлајн семинар 

(слушалац) 

мај 2021. 8 бодова 

  „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“, 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја  

Онлајн обука 

(слушалац) 

мај 2021. 16 бодова 

  

„Обука за запослене-

породично насиље“ 

(Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја) 

Онлајн обука 

(слушалац) 

мај 2021. 16 бодова 

 „Израда 

полупрограмираног 

наставног материјала 

путем Quizizz алата“ 

Онлајн обука 

(слушалац) 

јун 2021. 3 бода 

Укупно  

 

99 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Презентација уџбеничког 

комплета Хемија 8; 

Вулкан знање 

Вебинар (слушалац) децембар 2020. 1 бод 

 Изазови реакцију!“-

Дидактичко – методички 

аспекти уџбеника Хемија 

8; Герундијум 

Вебинар (слушалац) јануар 2021. 1 бод 

 „Презентација дигиталних 

уџбеника Вулкан е-

знања“; Вулкан знање 

Вебинар (слушалац) март 2021. 1 бод 

Укупно 

 

4 бода 

 

 

 

Учесник :  Катарина Бељић (наставник економске групе 

предмета) - 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 
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„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

  „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

 

Онлајн семинар (3 

недеље трајао) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 „Управљање тимовима“ 

(тема: Јачање 

комуникацијских 

вештина) 

Стручни семинар 11. 12. 2020 – 13. 1. 2021. 40 бодова 

 Републички скуп актива 

наставника агенцијског и 

хотелијерског пословања 

у Књажевцу 

Присуство и 

дискусија 

14. 5. 2021. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

88 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

34 бода 

 

 

 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица''  

246  

Учесник :  Бојана Текић (наставник економске групе 

предмета) - 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар (3 

недеље трајао) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 „Управљање тимовима“ 

(тема: Јачање 

комуникацијских 

вештина) 

Стручни семинар 

(учешће) 

11. 12. 2020 – 13. 1. 2021.

  

40 бодова 

 Републички скуп актива 

наставника агенцијског и 

хотелијерског пословања 

у Књажевцу 

Присуство и 

дискусија 

14. 5. 2021. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

88 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Базар хуманитарног 

карактера – Маркетинг 

туризма 

Присуство и учешће 

са ученицима на 

базару (на Тргу у 

Мионици) 

9. 10. 2020. 2 бода 

  

Објава – Кључне 

препоруке за безбедан 

боравак у школи  

Сарадник – 

школски фејсбук 

22. 10. 2020. 1 бод 

 Објаве на страници 

Школског сајта   

Сарадник – 

школски фејсбук 

Током школске године 10 бодова 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(вођење записника 

са НВ) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Стручна посета хотелу 

„Врујци“ са ученицима 

одељења II1, у оквиру 

Подељено искуство 

са колегама, 

направљене 

20. 1. 2021. 9 бодова 
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блока фотографије, 

написан извештај  

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

55 бодова 

 

 

 

 

 

Учесник :  Немања Јаковљевић (наставник економске групе 

предмета) – 73, 08% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

22 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 Стручна посета хотелу 

„Врујци“ са ученицима 

одељења II1, у оквиру 

блока 

Подељено искуство 

са колегама, 

направљене 

фотографије, 

написан извештај 

20. 1. 2021. 9 бодова 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 



Годишњи извештај о раду за 2020/21. Средња школа ''Мионица''  

248  

МПНТР) 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

42 бода 

 

 

 

Учесник :  Марија Милиновић (наставник економске групе 

предмета) - 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Републички скуп актива 

наставника агенцијског и 

хотелијерског пословања 

у Књажевцу 

Присуство и 

дискусија 

14. 5. 2021. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

24 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са Онлајн обука 31. 5. 2021. 16 бодова 
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ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

(учешће) 

Укупно 

 

34 бода 

 

 

 

Учесник :  Ивана Живковић (наставник економске групе 

предмета) - 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

22 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021.  16 бодова 

Укупно 

 

33 бода 

 

 

 

Учесник :  Кристина Недељковић – Лукић (наставник 

туристичке групе предмета)–72, 24% радног 

ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 
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ван установе 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар 

(трајао 3 недеље) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

54 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Базар хуманитарног 

карактера – Маркетинг 

туризма 

Присуство и учешће 

са ученицима на 

базару (на Тргу у 

Мионици) 

9. 10. 2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 
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Чувам те, МПНТР 

Укупно 

 

36 бодова 

 

 

 

 

Учесник :  Снежана Васић (наставник психологије у 

туризму и угоститељству) - 20% радног 

ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар 

(трајао 3 недеље) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

46 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 „Култура говора“ 

(предавач Слободан 

Роксандић) 

Присуствовање 

радионици  у СШ 

„Мионица“ 

7. 10. 2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 

 

3 бода 

 

 

 

Учесник :  Марија Адамовић (наставник социологије са 

правима грађана) - 15% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020.  2 бода 
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периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Укупно 

 

2 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 

 

1 бод 

 

 

 

Учесник :  Марија Гајић (наставник историје уметности) - 

15% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

 

 

 

30 бодова 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 
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у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 

 

2 бода 

 

 

 

Учесник :  Александар Павловић (наставник куварства) - 

100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар 

(трајао 3 недеље) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

54 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Базар хуманитарног 

карактера – Маркетинг 

туризма 

Присуство и учешће 

са ученицима на 

базару (на Тргу у 

Мионици) 

9. 10. 2020. 2 бода 

 Гостовање у емисији 

„Шареница“ на РТС - у 

Учешће и спремање 

јела 

16. 10. 2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са Онлајн преко 18. 11. 2020. 1 бод 
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стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

ZOOM апликације 

(присуство) 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

37 бодова 

 

 

 

Учесник : Душица Ђурковић (наставник куварства) -100% 

радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“ 

  

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

30 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 1 бод 
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Учесник :  Алексеи Стефановић (наставник практичне 

наставе – куварство) - 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар 

(трајао 3 недеље) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

46 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

33 бода 

 

 

 

Учесник :  Денис Обрадовић (наставник услуживања са 

практичном наставом) – 100% радног 

ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 
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ван установе 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар 

(трајао 3 недеље) 

9. 10. 2020. 24 бода 

  „Јавни говор – технике 

излагачке писмености“   

Стручни семинар 

(реализован у СШ 

„Мионица“) - 

ЗУОВ, каталошки 

број семинара 622, 

удружење 

Изражајност) 

24. 10. 2020. 8 бодова 

 Републички скуп актива 

наставника услуживања у 

Суботици 

Присуство и 

дискусија 

9. 5. 2021. 1 бод  

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

55 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Базар хуманитарног 

карактера – Маркетинг 

туризма 

Присуство и учешће 

са ученицима на 

базару (на Тргу у 

Мионици) 

9. 10. 2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 
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 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

36 бодова 

 

 

 

Учесник :  Драгана Петровић (наставник исхране) – 60% 

радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 Програм обуке за 

запослене у образовању / 

Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронског уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

Онлајн семинар 

(учешће) 

21. 5. 2021. (трајао 6 

недеља)  

20 бодова 

Укупно 

 

22 бода 

Стручно 

усавршавање 

у  установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 

 

2 бода 

 

 

 

Учесник : Милутин Стојановић (наставник услуживања са 

практичном наставом) – 53,28 % радног 

ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција Онлајн 5. 10. 2020. 2 бода 
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(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

конференција 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

Онлајн семинар 

(трајао 3 недеље) 

9. 10. 2020. 24 бода 

 Републички скуп актива 

наставника услуживања у 

Суботици 

Присуство и 

дискусија 

9. 5. 2021. 1 бод 

Укупно 

 

27 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

34 бода 

 

 

 

Учесник :  Милош Стојановић (наставник практичне 

наставе) – 100% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

 „Обука за реализацију 

нових програма наставе 

Онлајн семинар 

(трајао 3 недеље) 

9. 10. 2020. 24 бода 
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оријентисане ка исходима 

учења“ (ЗУОВ) 

 Републички скуп актива 

наставника услуживања у 

Суботици 

Присуство и 

дискусија 

9. 5. 2021. 1 бод 

Укупно 

 

27 бодова 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Базар хуманитарног 

карактера – Маркетинг 

туризма 

Присуство и учешће 

са ученицима на 

базару (на Тргу у 

Мионици) 

9. 10. 2020. 2 бода 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

 „Обука за запослене – 

породично насиље“; 

Кампстер платформа за 

онлајн учење (Чувам те, 

МПНТР) 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

 „Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ – 

Чувам те, МПНТР 

Онлајн обука 

(учешће) 

31. 5. 2021. 16 бодова 

Укупно 

 

36 бодова 

 

 

 

Учесник :  Слободан Недић (наставник музичког) – 5% 

радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

Укупно 

 

2 бода 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 
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 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 

 

1 бод 

 

 

 

Учесник :  Милорад Петровић (наставник верске наставе) – 

40% радног ангажовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Видео конференција 

(представљање ОШ 

„Милан Ракић) – у том 

периоду била Дечја 

недеља и Светски дан 

образовања 

Онлајн 

конференција 

5. 10. 2020. 2 бода 

Укупно 

 

2 бода 

Стручно 

усавршавање 

уустанови 

Тема / садржај Облик стручног 

усавршавања 

Време реализације Бодови 

 Конференција Edu Balkan 

поводом представљања 

ОШ „Милан Ракић“ (ушла 

у 100 најбољих школа) и 

најава промоције Word 

Education week 

Онлајн 

конференција 

30. 9. 2020. 1 бод 

 Презентовање садржаја са 

стручног семинара „Јавни 

говор – технике излагачке 

писмености“ 

Наставничком већу 

Онлајн преко 

ZOOM апликације 

(присуство) 

18. 11. 2020. 1 бод 

Укупно 

 

2 бода 

 

 

 

9. Укупна оцена реализације Годишњег плана рада школе у 

школској 2020/2021. 
 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. реализован је у свим 

сегментима успешно. 
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10. Одлука оусвајању 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Директор школе                                                             Председник  Школског одбора 
 

 

 


