
Средња школа „Мионица“ 

 

 

 

 

 
Годишњи извештај о раду 

школе за школску 

2021/2022.годину 

 

 

МИОНИЦА,           Директор школе: Дејан Ђурић 
 

септембар 2022.                                  _________________________ 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

2  

 

 

Садржај 
1. Основни подаци о школи .................................................................................................... 4 

2. Законске основе рада школе ............................................................................................... 4 

3. Реч директора ....................................................................................................................... 7 

4. Краћи осврт на позицију, прошлост и садашњост школе ............................................... 8 

5. Материјални и кадровски ресурси школе ......................................................................... 9 

5.1. Материјално-технички услови ...................................................................................9 

5.1.1. Школски простор и опрема ................................................................................... 9 

5.1.2. Наставна средства ................................................................................................ 11 

5.2. Кадровски ресурси школе .........................................................................................13 

5.2.1. Руководство школе .............................................................................................. 13 

5.2.2. Наставно особље .................................................................................................. 13 

5.2.3. Ненаставно особље .............................................................................................. 14 

6. Ученици .............................................................................................................................. 15 

6.1. Бројно стање по одељењима и профилима ...............................................................15 

6.2. Успех ученика по одељењима ...................................................................................16 

6.3. Резултати на матурском испиту у јунском року ......................................................18 

7. Организација образовно – васпитног рада у школској 2021/2022. ............................... 20 

7.1. Општа организација ....................................................................................................20 

7.2. Подела предмета на наставнике за школску 2021/2022.годину .............................25 

7.3. Распоред блок и практичне наставе у школској 2021/2022 .години ......................27 

7.5. Динамика образовно – васпитног рада у школској 2021/2022.години ..................30 

8. Реализација планова .......................................................................................................... 31 

8.1. Наставничко веће ........................................................................................................31 

8.2. Одељенско веће ...........................................................................................................41 

8.3. Стручна већа ................................................................................................................86 

8.4. Педагошки колегијум ...............................................................................................147 

8.5. Извештај о раду директора за школску 2020/2021. ..............................................150 

8.6. Рад органа управљања .............................................................................................173 

8.7. Извештај рада Ученичког парламента ...................................................................176 

8.8. Извештај о Коришћењу финансијских средстава .................................................182 

8.9. Обогаћени једносменски рад ..................................................................................182 

8.10. Сарадња са институцијама и организацијама ......................................................201 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

3  

8.11. Извештаји одељенских старешина .......................................................................202 

8.12. Тимови .....................................................................................................................246 

8.12.1. Тим за самовредновање рада школе ............................................................. 259 

8.12.2. Стручни актив за развој школског програма ............................................... 272 

8.12.3. Извештај о раду тима за инклузивно образовање за школску 2021/22. .... 273 

8.12.4. Тим задужен за промоцију школе ................................................................. 278 

8.12.5. Тим задужен за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања . 279 

8.12.6. Тим за стручно усавршавање ......................................................................... 284 

8.12.7. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе ...................................... 287 

8.12.8. Извештај  рада тима за међупредметне компетенције ................................ 290 

8.12.9. Тим за професионални развој ........................................................................ 297 

8.13. Реализација плана стручног усавршавања ...........................................................298 

9. Укупна оцена реализације Годишњег плана рада школе у школској 2021/2022. ..... 299 

10. Одлука оусвајању ...................................................................................................... 300 

 

  



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

4  

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 134 

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 

 

2. Законске основе рада школе 

mailto:srednjaskolamionica@gmail.com
http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
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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 

рада трговина, угоститељство и туризам(„Сл.гласник РС – Просветни гласник―, бр. 
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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. 
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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 потпуно су функционалне, опремљене клупама,столицама,таблом и 

катедром. Два рачунарска кабинета опремљена су најсавременијом опремом. Први је 

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

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

рачунара,сервер,пројектор,штампач, фотокопир апарат. 

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

корисник АДСЛ интернета, чије је увођење резултат Уговора између Министарства 

просвете иТелекома. 

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

топова која служе за потребе наставе, један у амфитеатру, 5 у кабинету информатике 

и један у кабинету рачуноводства. 

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

се састоји од 10 рачунара марке Lenovo 80G001MRYA, са мишем за сваки рачунар 
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(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 11 година радног стажа у области образовно – васпитне делатности. 

 

Школа нема систематизовано место помоћника директора. 

 

Послове секретара обавља дипломирани правник Милица Максић Гајић 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 библиотекара обавља Ивана Пауновић – Чолић, а послове педагога обављају 

Валентина Бојковић и Маријана Пушић. 

 

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, 88,88% 

Јелена Селенић професор француског језика 17 часова, 100,01% 

 Никола Милетић Дипломирани инжењер 
информационих технологија и 
система 

19 часова, 103,33% 

Жељко Јевтић Струковни информатичар 8 часова, 40% 

Верољуб Бојичић дипломирани историчар 6 часова, 30% 

Александра Јагодић дипломирани биолог 7 часова, 35% 

Драгана Петровић дипломирани инежењер 
пољопривреде 

13 часова , 65% 
 

Марија Милиновић дипломирани економиста 101,83% 

Александар Павловић струковни менаџер гастрономије 22 часа,110% 
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Денис Обрадовић дипломирани економиста 3 часа,15% 

Милорад Петровић теолог 7 часова, 35% 

Бојана Текић дипл. економиста 100,42% 

Марија Адамовић / 
Милица Максић Гајић 

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 3 часа, 15% 

Снежана Васић дипломирани психолог 6 часова, 30 % 

Ивана Живковић дипломирани економиста 102,36% 

Кристина Недељковић 

Лукић 

Мастер економиста  72,24% 

Милутин Стојановић – 
Александра Аџић 

конобар специјалиста 
дипломирани економиста 

Блок – 30,94 
2ч.+п.н.,20,% 

Милош Стојановић 
 

конобар специјалиста 
 

практ.наст.69% 
часови  20% 

Душица Ђурковић кувар специјалиста Вежбе 110% 

Алексеи Стефановић Струковни менаџер гастрономије Практ.наст. 95,05% 

Марија Гајић наставник ликовне културе 3 часа, 15% 

Слободан Недић магистар хармонике 1 час, 5% 

Немања Јаковљевић/ 
Невена Маринковић 

дипломирани економиста ПН, блок, часови 
73,08% 

  

5.2.3. Ненаставно особље 

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

према следећој табели: 

1. Директор, 100%, Дејан Ђурић, мастер професор технике и информатике 

2. Секретар, 50% радног времена, Милица Максић Гајић, диломирани правник 

3. Педагог, 50% радног времена, Валентина Бојковић, дипломирани педагог 

4. Педагог, 50% радног времена, Маријана Пушић, дипломирани педагог 

5. Библиотекар, 50% радног времена, Ивана Пауновић - Чолић, мастер професор 

језика и књижевности 

6. Рачуновођа, 50% радног времена, Катарина Матић 

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

8. Домар 100 % радног времена, Љубомир Ранковић 
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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 18 

Трговина, угоститељство и 
туризам 

Конобар 
1 

6 

Кувар 7 

 

 

 
 

Други 
разред 

Подручје рада 
Образовни 

Профил 
Број одељења Број ученика 

Трговина, 
угоститељство и туризам 

Туристичко - 
хотелијерски техничар 

1 27 

Трговина, угоститељство и 
туризам 

Конобар 1 7 

Кувар 1 18 

 

 

 
 

Трећи 
разред 

Подручје рада Образовни 
Профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, угоститељство и 
Туризам 

Туристичко-
хотелијерски техничар 

1 20 

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 22 

 
 

Одељење Образoвни 

профил 

Број 

уписани 

х 

ученика 

на 

почетку 

школске 

године 

Број 

ученика 

који су 

се 

исписал 

и у току 

школск 

е године 

Број 

ученик а 

који су 

се 

уписал и 

у току 

школск 

е 
године 

Број 

ученика 

на крају 

другог 

полугоди

ш та 

Број 

ученика 

из 

осетљиви

х 

друштвен

и х група 

Број 

ученика 

са 

сметња

м а у 

развоју 

1/1 Туристичко 

– 

хотелијерск

и  техничар 

18 / / 18   



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

16  

1/2 Кувар/ 
конобар 
 

15 2 / 13   

2/1 Туристичко – 
хотелијерски 
техничар 

27 / / 27 /  

2/2 Кувар 
 
 

18 / / 18 / 1(ИОП2) 

2/3 Конобар  9 2 / 7 /  

3/1 Туристичко – 
хотелијерски 
техничар  

22 2 / 20 / / 

3/2 Кувар/ 
конобар 

24 / / 24 /  

4/1 Туристичко – 
хотелијерски 
техничар  

22 / / 22 / / 

Укупно 155 6 0 149  1 

  
 
 
 

6.2. Успех ученика по одељењима 

 
 

Укупно 

ученика 

156 

Сш ''Мионица'' Назив школе 

4 3 2 1 Разред 

Број ученика на почетку 

године 
22 47 54 33 

6  2 2 2 Исписано 

     Напустило  

     Искључено 

16 4 4 3 5 Неоцењено 

150 22 45 52 31 Тренутан број ученика 

147 22 45 51 30 Без недовољне 

3  1 2  Вуковци  

15 5 2 6 2 Одлични  

42 11 14 8 9 Врло добри  

86 7 29 36 14 Добри  

1 / / 1 / Довољни  

/ / / / / Са једном недовољном 

2   1 1 Са две недовољне 

1   0 1 Положило  

1   0 1 Завршило разред после 

поправног 

16 4 4 3 5 Упућено на разредни испит 

11 4 4 3 0 Положило разредни испит 
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Резултати након обављених поправних, ванредних и матурских 

испита у августовском испитном року 

 
Након обављених поправних испита у августовском испитном року, од којих је 

1 ученик из 1/2 био упућен на поправни из предмета математика и основи туризма и 

угоститељства код наставника Николе Милетића и Катарине Бељић и 1 ученик из 

одељења 2/2 из математике и економике туристичких и угоститељских предузећа, 

резултати су следећи: Давид Јовановић из 1/2 добио је оцену два из оба предмета, док 

је Вукашин Јелић добио два из математике, а из економике туристичких и 

угоститељских предузећа оцену један, тако да ће понављати други разред. 

Што се тиче поправног матурског испита, 2 ученика су полагала испит за 

проверу стручно-теоријских знања и оба су пала. Петоро ученика је полагало 

практичан део и сви су положили. Троје ученика добило је оцену 5, један ученик је 

добио оцену 4, док је један ученик остварио добар успех. 
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6.3. Резултати на матурском испиту у јунском року 
Табела 1. Оцене ученика IV1 смер туристички техничар на матурском испиту по 

предметима и оцене успеха 2022. године. 

 

Општи успех ученика поменутог одељења на матурском испиту је следећи: 

 Недовољан успех остварило је 6  ученика, 

 Један ученик није изашао на практичан део; 

 Добар успех остварило је 5 ученика, 

 Врло добар успех остварило је 6 ученика, 

 Одличан успех остварило је 4  ученика. 

Име и презиме ученика Српски језик и 

књижевност 

Тест стручно-

теоријских 

знања 

Практични део Оцена за 

матурски испит 

1. Анђела Васиљевић Врло добар (4)  добар (3) Врло добар (4) врло добар (4) 

2. Наталија Васић Одличан (5) Одличан (5) одличан (5) Одличан (5) 

3. Невена Вуковић добар (3)  добар (3) Врло добар (4) Добар (3) 

4. Кристина Грујичић Одличан (5) Одличан (5) одличан (5) Одличан (5) 

5. Милена 

Добросављевић 

Добар (3) Врло добар (4) Врло добар (4) Врло добар (4) 

6. Лука Драгићевић добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) Недовољан (1) 

7. Ивана Живковић Одличан (5) Одличан (5) одличан (5) Одличан (5) 

8. Бојан Јанковић довољан (2) довољан (2) Недовољан (1) Недовољан (1) 

9. Јана Јеремић Врло добар (4) одличан (5) одличан (5) Одличан (5) 

10. Матија Јовановић Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Добар (3) 

11. Александар Марковић Добар (3) довољан (2) Није полагао / 

12. Јана Мијаиловић добар (3) Врло добар (4) Добар (3) Добар (3) 

13. Јован Мијаиловић добар (3) недовољан (1) Довољан (2) недовољан (1) 

14. Тијана Милисављевић врло добар (4) Одличан (5) врло добар (4) Врло добар (4) 

15. Катарина Недељковић добар (3) Врло добар (4) Добар (3) Добар (3) 

16. Викторија Нинковић Добар  (3) Недовољан (1) Довољан (2) недовољан (1) 

17. Тамара Радовић Добар (3) Добар (3) Недовољан (1) недовољан (1) 

18. Ђорђе Ружичић довољан (2)  Врло добар (4) Одличан (5) Врло добар (4) 

19. Тања Симовић Врло добар (4) одличан (5) Врло добар (4) врло добар (4) 

20. Павле Синђелић добар (3) Одличан (5) Одличан (5) Врло добар (4) 

21. Александар Тешић довољан (2) Добар (3) Недовољан (1) недовољан (1) 

22. Сара Урошевић врло добар (4) Добар (3) Добар (3) Добар (3) 
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Успех ученика одељења III2 смера кувар/конобар на завршном испиту школске 

2021/2022.  

 

 
 

4% 

42% 

15% 

8% 

31% 

Успех ученика пдељеоа IV1 на матурскпм 
испиту 2021.гпдине 

одличан врло добар добар довољан недовољан 

одличан врло добар добар довољан недовољан 

смер одличан врло добар добар довољан недовољан 
Просечна 

оцена 

кувар 9 4 2 0 0 4,2 

конобар 3 0 3 4 0 3,2 
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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 2021/2022. 

 

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. 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 8.11. до 12.11. смо имали ванредни распуст због погоршања епидемиолошке 

ситуације, тако да смо, уместо 2 нерадна дана, имали 5 дана.  30.12. био је крај првог 

полугодишта. Друго полугодиште почиње 24.1. 2022. Од 14.2. до 18.2. трајао је 

Сретењски распуст, тако да те седмице није било часова. 

 

Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета 

Табеларни преглед часова по предметима – недељни и годишњи фонд часова 

 

смер: кпнпбар 

одличан 

врло добар 

добар 

довољан 

недовољан 
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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/конобар I-2 
 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и 
књижевност 

3 102 

Енглески језик 2 68 

Француски језик 2. 
страни 

језик ( смер конобар ) 

2 68 

Физичко васпитање 2 68 

Математика 2 68 

Рачунарство и 

Информатика 

2 68 

Хемија 1 34 

Географија 1 34 

Здравствена култура 2 68 

Основе туризма и 

Угоститељства 

2 68 
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Куварство  – вежбе 12 408 

Куварство  – блок  60 

Исхрана  2 68 

Услужвање – вежбе 5 17 

Услуживање – практична настава 6 204 

Услуживање - блок  60 

Професионална пракса – блок  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 
пословање – вежбе 

5 160 

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  II - 2 

 
Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 2 64 

Енглески језик 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 – вежбе 12 384 

Куварство  – 

практична настава 

6 192 

Куварство – 

Блок 

 90 

Професионална пракса  60 
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– блок 

Познавање животних 

Намирница- изборни предмет  

2 64 

Верска настава 1 32 

 

 

Други разред – образовни профил конобар II - 3 

 
Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 2 64 

Енглески језик 2 64 

Француски језик  

 

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 

Услуживање  – вежбе 6 192 

Услуживање – практична 

Настава 

6 192 

Услуживање  – блок  90 

Професионална пракса 

– блок 

 60 

Основе куварства  

 

2 64 

Барско пословање  

изборни предмет ) 

2 64 

Верска настава 1 32 

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 4 124 
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– вежбе 

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 

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 1 30 
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(смер конобар) 

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 

 

 

7.2. Подела предмета на наставнике за школску 2021/2022.годину 
 

 

Име и презиме Одељења Број часова Предмет 

Слађана Јевремовић I1,  II1, II2, II3 III1, 

III2, IV1 

18 Српски језик 

Бојана Аламеровић I2 3 Српски језик 

Ивана Стефановић I1, I2, II1, II3, 

III1,III2(кон. – изборни), 

IV1 

17 Енглески језик 

Jeлена Селенић I1, I2(кон.),II1, II3(кон.), 

III2(кон.), IV1 

17 Француски језик 

 

Слободан Недић IV1 1 Музичка култура 

Никола Милетић I1, I2, II1,  II3, III1, III2, 

IV1(мат.) 

17 Математика  

Физика 
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I1(физика) 

III1(спк) 

Пословна кореспонденција 

Жељко Јевтић I1, I2,I3 8 Информатика 

Верољуб Бојичић I1, II1, III2 6 Историја 

Александра Јагодић I1, I2,II2, II3 7 Биологија 

Здравствена култура 

Екологија  

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

II3(кон) ,IV1 

10 Исхрана 

Познавање животних 

намирница 

Основе куварства и 

посластичарства 

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

часови 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

Економика и организација 

предузећа 

Пословна кореспонденција 

Предузетништво  

Снежана Васић II3, III1, III2 6 Психологија у туризму и 

угоститељству 

Александар Павловић I2, II2 22 Куварство - вежбе,  

Куварство – вежбе 

 

Денис Обрадовић 

Александра Аџић 

I3, II2, III2 20 Услуживање - вежбе 

Свечани пријеми - вежбе 

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

III2, IV1 

7 Веронаука 

Ивана Живковић III1, IV1, I1, II3 Часови, ПН, 

ПП, блок 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање,  Пословна 

кореспонденција 

Eкономика и организација 

предузећа 

 

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

пословање,  

Пословна кореспонденција 

Финансијско пословање 

Светлана Лазаревић III1,IV1 7 Географијa 

 

Биљана Андрић I1, I2, II3, II2 4 Туристичка географија 

Владимир Спасојевић / 

Ђорђе Софронић 

I1, I2,II3, II1, II2, III1, 

III2, IV1 

16 Физичко васпитање 

Милена Гођевац I1,I2, 4 Хемија 

Катарина Бељић  III1,IV1 I1, I2 Блок, часови, 

ПН, ПП 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Предузетништво 

Финансијско пословање 
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Основи туризма и 

угоститељства 

Милутин Стојановић 

Александра Аџић 

II3, IV1, I2 Блок - 60, ПН, 

4 изб. 

Барско пословање 

Практична настава 

услуживање 

Кристина Недељковић 

Лукић 

II1, III2 20 Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Националне кухиње 

Милош Стојановић 

 

I2, II3, III2 

 

ПН, блок – 90, 

ПП – 60, 

св.пријеми – 

30 

Практична наставa 

услуживање 

Oснови услуживања 

Барско пословање 

 

Душица Ђурковић 

 

 II2, III2 

 

22 Куварство – вежбе 

Марија Гајић 

 

III1 

 

3 Историја уметности 

Невена Маринковић II1, III1,III2, IV1 

 

Часови, ПН, 

блок 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање,  

Посебни облици туризма 

Предузетништво 

Марија Адамовић III2, IV1 3 часа Социологија са правима 

грађана 

 

7.3. Распоред блок и практичне наставе у школској 2021/2022 .години 

 

Блок настава 

 
ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ УК.НЕДЕЉА ДАТУМ ПРОФЕСОР 

I1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

3 1. 20-24.12.2021. Марија 

Милиновић 2. 21-25.2.2022. 

3. 4.-8.4.2022. 

I2 кувар Куварство / 

услуживање 

2 1.22-26.11.2021. Душица Ђурковић 

2. 14-18.3.2022. 

3-7.5.2021. 

II1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 1. 4-8.10.2021. Бојана Текић 

Невена 

Маринковић 
2. 6-10.12.2021. 

3. 11-15.4.2022. 

4. 23-27.5.2022. 

II2 кувар Куварство  3 1. 4-8.10.2020. Душица Ђурковић 

 

2. 21-25.2.2022. 

3. 4-8.4.2022. 

II3 конобар Услуживање 3 4-8.10.2021. Милош 

Стојановић 21-25.2.2022. 

4-8.4.2022. 

III1 Агенцијско и 4 1.25-29.10.2021. Катарина Бељић 
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хотелијерско 

пословање 

2. 29.11-3.12.2021. 

 

Ивана Живковић 

3.14-18.3.2022. 

4. 16-20.5.2022. 

III2 кувар Куварство 4 1. 11-15.10.2021. Алексеи 

Стефановић 2. 13-17.12.2021. 

3. 7-11.3.2022. 

4. 16-20.5.2022. 

III2 конобар Услуживање 4 1. 11-15.10.2021.  

Милош 

Стојановић 
2. 13-17.12.2021. 

3. 7-11.3.2022. 

4. 16-20.5.2022. 

IV1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 1. 15-19.11. 2021. 

2.13-17.12.2021. 

3. 21-25.3.2022. 

4. 9-13.5.2022. 

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 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоред извођења практичне наставе 
 
 

 

Одељење Задужени Место Место Наставник 

 наставник Извођења Извођења који обилази 

  праксе у праксе ван Децу 

  Школи Школе  
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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   
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7.5. Динамика образовно – васпитног рада у школској 2021/2022.години 
 

Ритам радног дана 

 

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

почиње у 7:45 часова, а завршава се у 13:50. Велики одмор је између другог и трећег часа и траје 25 

минута. 

 
1.час 7:45 – 8:30 

2.час 8:35 – 9:20 

3.час 9:45-10:30 

4.час 10:35 – 11:20 

5.час 11:25 – 12:10 

6.час 12:15-13:00 

7.час 13:05 – 13:50 

 

Распоред дежурства 

 

СПИСАК ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 

за школску 2021/22. 

 
 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

 

1. Слађана 

Јевремовић 

2. Александар 

Павловић 

3. Верољуб 

Бојичић 

4. Ђорђе 

Софронић 

 

 1.Денис 

Обрадовић 

2.Драгана 

Петровић 

  3. Ивана 

Стефановић 

  4.Катарина 

Бељић 

 

1. Кристина 

Недељковић 

Лукић 

2. Милутин 

Стојановић 

3. Ивана 

Живковић 

4. Душица 

Ђурковић 

 

1. Јелена Селенић 

2. Милена 

Гођевац 

3. Бојана Текић 

4. Никола 

Милетић 

 

1. Марија 

Милиновић 

2. Алексеи 

Стефановић 

3. Жељко Јевтић 

4. Милорад 

Петровић 
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8. Реализација планова 

8.1. Наставничко веће 

 

Подносилац извештаја: Ивана Пауновић - Чолић 

 

 

Време 

реализације 

Планиране активности Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Август Избор председника 

стручних већа, 

координатора тимова и 

одељенских старешина 

за школску 2021/22. 

Избор председника 

стручних већа, 

координатора 

тимова и 

одељенских 

старешина за 

школску 2021/22. 

Педагог Договорено је ко 

ће бити 

председници 

стручних већа, 

координатори 

тимова и 

одељенске 

старешине 

Извештај о упису 

ученика у 1. разред 

школске 2021/22. 

Извештај о упису 

ученика у 1. разред 

школске 2021/22. 

Директор Директор је изнео 

број уписаних 

ученика, а 

поменуо је и 

неколико ученика 

који ће се 

пребацити из 

других школа 

почетком 

септембра 

 Одређивање датума 

уписа у 

августовском 

испитном року 

Директор Одређени датуми 

и договорена 

организација 

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 – 

Одељенске старешине  
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хотелијерски 

техничар након 

обављене 

професионалне 

праксе 

 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 

рада наставника 

Припрема за израду 

наставних планова 

рада наставника 

Педагог, чланови 

Наставничког већа 

Педагог 

напоменуо да ће 

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 2021/22. 

Подела задужења и 

реализација 

активности 

предвиђених 

Годишњим планом рада 

школе годину 

Подела задужења и 

реализација 

активности 

предвиђених 

Годишњим планом  

Директор Усвојен распоред 

часова,40 – о 

часовна радна 

недеља, , 

утврђени лични 

планови стручног 

усавршавања 

наставника, 

усвојени 
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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 Ивана Чолић је 

представила 

извештај за 

самовредновању 

рада школе, 

Ивана Живковић 

представила 

извештај о 

остваривању 

развојног плана 

за2021/22. 

Планирање и 

организација 

различитих облика 

ваннаставних 

активности 

ученика 

Планирање и 

организација 

различитих облика 

ваннаставних 

активности 

ученика 

Директор Директор је 

представио 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  
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 Представљање 

плана посете 

часовима 

педагог Представљен 

план 

Одређивање ментора за 

школску 2021.22 

годину и термина за 

проверу савладаности 

програма за полагање 

испита за лиценцу 

Одређивање 

ментора за школску 

2021.22 годину и 

термина за проверу 

савладаности 

програма за 

полагање испита за 

лиценцу 

Директор Ове школске 

године у 

процедуру за 

добијање 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 

2021.22. годину 

 Директор  Нико од колега се 

није изјашњавао 

за такмичења 

 Представљање 

нових формулара за 

глобалне и 

оперативне планове 

педагог Представљени 

нови обрасци 
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 Представљање 

садржаја семинара 

«Јавни говор – 

технике излагачке 

писмености» 

Слађана Јевремовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Анализа реализације 

осталих облика 

образовно –

Педагог Реализовано по 

плану 
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рада у школи васпитног рада у 

школи 

Евиденција предавања 

оперативних планова 

 Педагог   

 

 

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 календара  Предметни  
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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 

периода 

Разматрање и 

усвајање 

извештајао 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају III 

класификационог 

Педагог Одељенске 

старешине 

представиле своје 

извештаје 
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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 оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за III и IV 

разред на крају школске 

године 

Разматрање и 

усвајање извештаја 

о оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини за III и 

IV разред на крају 

Одељенске старешине Представљени 

извештаји 
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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 

истицање у 

стручним 

предметима 

Избор ђака генерације  Комисија за одлуку о 

ђаку генерације 

 

Анализа реализације 

осталих облика 

Анализа 

реализације 

Носиоци 

активности 

Закључено је да 

је требало да 
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образовно -  васпитног 

рада у школи 

осталихоблика 

образовно -  

васпитног рада 

ушколи 

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 

ученика у I разред 

 Директор  

Усвајање извештаја о 

резултату обављеног 

испита у августовском 

року 

 Чланови 

Наставничког већа 

 

Припрема за израду 

наставних планова рада 

 Педагог  
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наставника(глобалних 

и оперативних) 

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 

 Директор  

 

 

8.2. Одељенско веће 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА  ШКОЛСКУ   

2021/2022.   ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће I 1_ туристичко-хотелијерски техничари   

Одговорно лице: Kaтарина Бељић  

 

 

 

Остали чланови већа:Слађана Јевремовић, Никола Милетић, Александра Јагодић, Биљана Андрић , 

Милорад Петровић, Верољуб Бојичић,Ивана Стефановић, Јелена Селенић, Милена Гођевац,Ђорђе 

Софронић,Ивана Живковић. 

 

 

Сарадници у писању извештаја:_______ 

 

 

  

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

неоправданим  изостанцима ученика  одељења I1 

 

У одељење I-1 смер туристичко-хотелијерски  техничар, уписано је 18 ученика , 6 дечака и 12 

девојчица. Бројно стање ученика се није мењало. Сви ученици као први језик уче  енглески, а 

као други стручни језик уче француски језик. 

Сви ученици су се определили за Верску наставу као изборни предмет.Ученици похађају 14 

предмета и као обавезу похађају 30 часова професионалне праксе која је предвиђен за крај 

другог полугодишта. 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани, 

а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем плану 
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септембар 

Упознавање 

чланова ОВ са 

структуром 

одељења 

  

Наставници 

упознати са 

структуром 

одељења 1-1, бројем 

ученика, школама из 

које долазе, 

успехом, 

социјалном 

структуром и 

породичном 

структуром, 

здравственим 

стањем. Све се 

налази у дневнику 

рада . 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

  

Позитиван успех је 

оставарило 9 

ученика. Неоцењено 

је 2 ученика: Огњен 

Бабић - физика и 

географија, Ивана 

Јовановић- физика и 

основи туризма и 

угоститељства. 

Недовољан успех 

остварило је 7 

ученика. 

 

 

 

Децембар  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

  

Позитиван успех 

остварило је 12 

ученика а 

недовољан 6 

ученика. Врло 

добрих ученика је 7, 

а добрих 5. Са 

једном недовољном 

је 3 ученика, а са 2 

недовољне је 1 

ученик а са 3 

недовољне 2 

ученика( Иван 

Гајевић и Борис 

Станковић). Највећи 

број недовољних 

оцена је из предмета 

Основи туризма и 

угоститељства 

4,Математика 3, 

Француски језик 2 и 

Енглески језик 1 

недовољна оцена. 
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Ученица са 

најбољим успехом је 

Наташа Страхињић 

са просеком 4,21-

врло добар. 

Ученику Огњен 

Бабић смањена је 

оцена из владања 

због неоправданог 

изостајања из школе 

и кашњења на 

часове.. 

 

Мај 

Екскурзија 

ученика  
  

Реализована 

екскурзија ученика 

према плану 

Мионица-

Пожаревац-

Голубац- Мионица. 

Екскурзија 

реализована 30. И 

31.маја и на 

екскурзију је ишло 

16 ученика- ученица 

Каћа Димитријевић 

је екскурзију 

остварила преко 

ромске заједнице. 

Успешно 

реализована 

екскурзија. 

Јун  

Организација и 

реализација 

професионалне 

праксе 

  

Ученици су наставу 

завршили 17.јуна 

након чега су према 

унапред утврђеном 

распореду похађали 

професионалну На 

планини Дивчибаре 

ученици 

распоређени у хотел 

„Црни врх―. У Бањи 

Врујци ученици 

распоређени у 

хотел―Врујци― и 

турист биро  

Туристичке 

организације 

Мионица. 

Предвиђено је 

ангажовање ученика 

и у оквиру 

манифестације 

Мишићеви дани на 

 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

44  

штанду наше школе. 

 

Ванредна седница 

ОВ 
  

Ученик Огњен 

Бабић  ушао у сукоб 

са учеником осмог 

разреда ОШ „Милан 

Ракић―. Ученици 

затечени у свађи 

испред спортске 

хале, због чега је 

сазвана седница 

ОВ.Ученик има већ 

четворку из владања 

и изгласано је да му 

ова оцена остане за 

крак школске 

године и да се не 

смањује даље.  

 

Август 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полугодишта 

  

Школску годину са 

позитивним успехом 

завршило је 18 

ученика, од чега је 1 

ученица Наташа 

Страхинић одлична, 

7 ученика је врло 

добро а осталих 10 

је годину завршило 

са добрим успехом. 

Укор одељењског 

старешине и 

смањену оцену из 

владања има ученик 

Огњен Бабић, 

осталих 17 ученика 

завршило је са 

примерним 

владањем. 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ   2021/2022. ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће I/2 
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Одговорно лице:Ђорђе Софронић 

 

  

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

неоправданим  изостанцима ученика одељења  

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализова

но 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планиран

и, а 

урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализаци

је 

 

Реализовани 

садржаји 

према 

годишњем 

плану 

септембар 

Дисциплина   

Ученику Давиду 

Јовановићу одељенско 

веће је смањило оцену из 

владања на добро(3), због 

недоличног понашања. 

 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

 

октобар 

Дисциплина   

 

Ученику Милошу 

Милисављевићу 

одељенско веће је 

смањило оцену из 

владања због 11 

неоправданих изостанака 

на добро(3). 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

првом 

квалификацион

ом периоду 

Боловање   

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

    

 

 

Децембар 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

  

Већу је присутвовало 12 

предметних наставника. 

Примерно владање има  

12 ученика и 1 ученик 

Давид Јовановић има 

добро владање . Вр. 

добар успех 3 ученик 
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,добар успех 2 ученика, 

недовољан успех 3 

ученика и неоцењених 5 

ученика. 

Позитиван успех има 5 

ученика, негативан 3 

ученика и 5 ученика је 

не оцењено (Миодраг 

Димитријевић,Живко 

Лекић,Ирена 

Радосављевић,Сузана 

Радосављевић,Тамара 

Савић). 

Са 2 недовољне 1 

ученик ( Давид 

Јовановић ) , са 3 

недовољне 1 ученик 

(Младен Симовић) . 

Оправдани изостанака 

има 1646, неоправданих 

36 

На већу је било речи о 

побољшању успеха по 

предметима како и на 

који начин постићи 

бољи успех. Такође се 

говорило и 

о дисциплини и 

понашању ученика. 

Разговарало се и о 

плану уписа за наредну 

школску годину, пилот 

пројекту Државна 

матура и разговарало се 

око задужења за 

организацију прославе 

школске славе Свети 

Сава. 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

      

Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

трећем 

квалификацион

ом периоду 

 

 

 

 

 

  

упан број ученика 

тринаест од тога 8 дечака 

и 5 девојчица. Приметно 

владање има 12 ученика и 

један учених има укор 

директора довољно 2. 

Позитиван успех 

постигло је 6 ученика, 5 

ученика је неоцењено и 

два ученика су недовољна 

Ускоковић Иван и 
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Јовановић Давид. 

Јовановић Давид има 3 

недовољне оцене из 

математике,куварства и 

основе туризма и 

угоститељства и 

Ускоковић Иван има 1 

недовољну оцену из 

основе туризма и 

угоститељства. 

Укупан број изостанака је 

684, оправданих 678 8 

неоправданих 6. 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

Организација и 

реализација 

професионалне 

праксе.. 

 Разно 

  

Сви учесници су 

распоређени по 

угоститељским 

објектима. Ученику 

Давиду Јовановићу 

смањена је оцена из 

владања због 

неоправданих изостанака 

41 неоправдан изостанак 

на недовољно (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

постигнутом 

успеху и 

дисциплини 

ученика на 

крају школске 

2021/22 год. 

  

Укупан број ученика 

тринаест од тога 8 дечака 

и 5 девојчица. Приметно 

владање има 12 ученика и 

један учених има укор 

наставничког већа (Давид 

Јовановић),незадовољавај

уће 1 .  

Позитиван успех 

постигло је 7 ученика, 5 

ученика је неоцењено и 

један ученик је 

недовољан (Давид 

Јовановић), недовољну 

 

 

 

 

Сви ученици 

професионал

ну праксу 

обавили 

према 

предвиђеном 

распореду. 
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оцену ученик има из 

математике и из основа 

туризма и угоститељства. 

Одличан успех је 

постигао 1 ученик Стефан 

Лазаревић 2 ученика су 

постигла врло добар 

успех и 4 ученика су 

постигла добар успех. 

Укупан број изостанака је 

2944, оправданих 2881 и 

неоправданих 63. 

За ученика Давида 

Јовановића је 

организована припремна 

настава и полагање 

поправних испита у 

августовском испитном 

року. 

 Поправни испит 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ученик Јовановић Давид 

положио је поправне 

испите из математике и 

основе туризма и 

угоститељства се оценом 

довољан(2) из оба 

предмета. 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће II1 (стручно веће, тим, наставник,стручни 

сарадник,одељ.старешина) 

 

 

Одговорно лице:Mарија Милиновић  

 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања одељења II1  

 

 

Остварени циљеви (укратко): Упознавање одељенског већа са успехом и владањем одељења II1: 
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Садржај рада 
 

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализације 

 

Планирано 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Марија 

Милиновић 

Бројно стање ученика је 

следеће: дечаци 14, 

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 

недовољномоценом троје, 

са две једно, са три двоје, и 

по један ученик са 5 

односно 6 јединица).  

Сви ученици имају 

примерно владање 

 

Разно 
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Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационом 

периоду 

Марија 

милиновић 

Бројчано стање је 

непромењено. Успех: 

одличних ученика је 5, 

вр.добри: 4 добрих 

10;Укупан број ученика са 

позитивним успехом је 

19;Неоцењених :3 ученика 

због другог страног језија. 

Укупно ученика са 

недовољним успехом је 5 ( 

четири ученика са по 

једном јединицом, један са 

две. 

Владање и дисциплина: 

Нема изречених 

дисциплинских мера, сви 

ученици имају примерно 

владање; 

Разно   
Договори око побољшања 

успеха ученика. 

Април   

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на крају 

трећег 

тромесечја 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на трећем 

квалификационом 

периоду 

 

 

Марија 

Милиновић 

 

. На крају првог 

полигодиштта, бројчано 

стање је непромењено. 

Успех: одличних ученика 

је 5, вр.добри: 4 добрих 

10;Укупан број ученика 

са позитивним успехом је 

19;Неоцењених :3 

ученика због другог 

страног језија. Укупно 

ученика са недовољним 

успехом је 5 ( четири 

ученика са по једном 

јединицом, један са две.  

Владање и дисциплина: 

Нема изречених 

дисциплинских мера, сви 

ученици имају примерно 

владање; 

Август  Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године 

Марија 

Милиновић 

На крају школске 2022 

године успех је следећи: 

Одличних :5( Наташа 

Живковић, Адријана 

Вишић, Ивана 
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Миллутиновић, Јелена 

Јелић и Ђурђа Ракић) , 

вр.добрих :4 ( Јелена 

Радовановић, Марко 

Павловић, Димитрије 

Ракић и Анђела 

Стевановић)и добрих 18 

ученика ( сви остали 

ученици). Сви ученици 

имају примерно владање . 

Професионална пракса 

завршена према 

планираном програму и 

распореду.  

 
 

    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022._ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће II2 

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

 

Одговорно лице:Александар Павловић  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

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

  

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

 

 

Садржај рада  

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација Време 

реализаци

је 

 

Планирано 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

првом 

квалификаци

оном 

периоду 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

првом 

квалификацио

ном периоду 

Александар 

Павловић 

Већу је присутвовало 10 

предметних наставника.  

Примерно владање има свих 18 

ученика разреда II2 

Позитиван успех има 9 ученика, 1 

ученик је неоцењен из предмета 

економика 

Са 1 недовољном 2 ученика, са 2 

недовољне 4 ученика, са 4 

недовољне један ученик( Сања 

Секулић- енглески, математика, 

економика, куварство) , са 5 
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недовољних један ученик Ивана 

Илић( 

енглески,екологија,економика,тури

стичка географија, куварство )  

На већу је било речи о побољшању 

успеха по предметима како и на 

који начин постићи бољи успех. 

Такође се говорило и о дисциплини 

и понашању ученика. 

 

Разно 

 

   

 

 

Децембар  

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа 

успеха и 

владања 

ученика на 

првом 

квалификацио

ном периоду 

Александар 

Павловић 

Већу је присутвовало 12 

предметних наставника. 

Примерно владање има свих 15 

ученика разреда II2,  

Вр. добар успех 1 ученик ( 

Михаило Бабић),  

Добар 2 ученика ( Сања Секулић, 

Ивана Илић )  

Позитиван успех има 11 ученика,  

 

негативан 7  

Са 1 недовољном 3 ученика ( 

Маријана Матић, Немања 

Милинковић, Стефан Срећковић ) , 

са 2 недовољне 1 ученик ( Бојана 

Атић ) , са 3 недовољне 2 ученика ( 

Ивана Илић- енглески, економика, 

географија , Вукашин Јелић- 

српски, математика, економика ) , 

са 4 недовољне један ученик Сања 

Секулић( енглески,српски, 

математика, куварство ) 

Оправдани изостанака има 1069, 

неоправданих 10 

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 2, са две 4 

ученик, са 3 негативне 

1 1ученик ( Бојана 

Атић).  

Укор разредног 

старешине 4 ученика, 

укор наставничког 

већа 2 ученика. 

Примерно 12 ученика.  
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Оправдани изостанци 

1429, неоправдани 12, 

укупно 1441 

Август  Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године  

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају школске 

године 

Александар 

Павловић 

Позитиван успех 17 

ученика. 1 ученик 

упучен на поправни у 

августу- Вукашин 

Јелић из математике и 

економике. 

Ученик није поправио 

оцену из економике па 

је самим тим и 

понављао други 

разред.  

 

Одличан успех један 

ученик – Невена 

Стојковић, врло добар 

успех 4 ученика, добар 

11. Владање примерно 

12 ученика, укор 

разредног старешине 4 

ученика,укор 

наставничког већа 2 

ученика.  Оправдани 

изостанци 1664, 

неоправдани 21, 

укупно 1685. 

 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ   2021/2022ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће II/3_ 

 

Одговорно лице: Кристина Недељковић Лукић 

Остали чланови већа:Слађана Јевремовић, Ивана Стефановић, Ђорђе Софронић(Владимир 

Спасојевић-привремена замена),Никола Милетић,Јелена Селенић, Биљана Андрић, Милорад 

Петровић, Ивана Живковић , Александра Јагодић, Драгана Петровић, Александра Аџић, Кристина 

Недељковић Лукић, Милош Стојановић, Снежана Васић 

 

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

неоправданим  изостанцима ученика одељења II/3 

 

Одељење II-3 чини 9 ученика, 8 дечака и 1 девојчица. Сви ученици као први језик уче Енглески  

језик а као други језик Француски језик, један  ученик учи Немачки  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  9 учениkа. 

Ученици похађају 13 обавезних предмета и Верску наставу и Барско пословање  као изборни 

обавезни предмет.Планом и програмом су предвиђена  три  блока праксе,од којих је један  

реализован у првом полугодишту ,а преостала два планирана су за друго полугодиште. 
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Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани

, а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељ

и успешности (шта 

је постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешности од 

стране тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем 

плану 

септембар 

Упознавање 

чланова ОВ са 

структуром 

одељења 

  

Наставници 

упознати са 

структуром 

одељења 2-3 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на првом 

квалификационо

м периоду 

  

На почетку школске 

године уписано је 9 

ученика, 8 дечака и 

1 девојчица. У 

међувремену 

ученик Милоје 

Атић се исписао, 

тако да се бројчано 

стање одељења 

друго три 

променило, односно 

укупно ученика 

1.11.2021. год. има 

8. 

Енглески као први 

страни језик слуша 

свих осморо 

ученика, француски 

као други страни 

језик слуша 

седморо ученика и 

немачки као други 

страни језик учи 

један ученик. 

Позитиван успех 

остварио је један 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

55  

ученик. 

Неоцењених 

ученика има троје и 

недовољних 

ученика има 

четворо, од којих је 

најкритичнији 

Стефан Лазић са 

укупно пет 

јединица. 

Примерно владање 

остварило шест 

ученика, и два 

укора одељенског 

старешине, то су 

ученик Милош 

Станковић због 

непримереног 

понашања у школи 

и Душан Јевтовић 

због неоправданих 

изостанака. 

Одлуком 

Одељенског већа 

ученику Душану 

Јевтовићу, због 17 

неоправданих 

изостанака, оцена 

из владања се 

смањује на добар 

(3). 

Оправданих 

изостанака је 258, 

неоправданих 25, 

што је укупно 283 

изостанка. 

Сви ученици 

опредељени су за 

веронауку као 

обавезни изборни 

предмет. 

 

 

 

    

 

 

Децембар 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

  

 

 

 

На почетку школске 

године уписано 

деветоро ученика, у 
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међувремену је 

исписано двоје, 

Милоје Атић и 

Душан Јевтовић. 

Бројчано стање 29. 

12. 2021. је седморо 

ученика, од тога 6 

дечака и 1 

девојчица. 

Енглески као други 

страни језик уче 

свих седморо, 

француски као 

други страни језик 

слуша шесторо 

ученика и немачки 

као други страни 

језик слуша један 

ученик - Душан 

Ђукић који ће 

полагати разредни 

испит на крају шк. 

год. 

Оправданих 

изостанака је 530, 

неоправданих 15, 

што је укупно 545 

изостанака. 

Позитиван успех 

остварило 4 

ученика ( добар 3). 

Два недовољна 

ученика имају по 

једну јединицу из 

математике ( 

Милош Станковић) 

и економике тур. и 

уг. предузећа ( 

Ненад Благојевић). 

Ученик Душан 

Ђукић је неоцењен 

због другог страног 

језика. 

Примерно владање 

има 6 ученика и 

укор одељенског 

старешине има 

ученик Милош 

Станковић. 

Најбољи просек 

 

Успешно 

обављен 

задатак. 
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имају из предмета: 

Физичко васпитање, 

барско пословање и 

основе куварства и 

посластичарства. 

Закључак: Стање 

успеха одељења II3 

боље него на првом 

тромесечју уз 

препоруку да 

поправе недовољне 

оцене одмах после 

распуста. 

      

Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на трећем 

квалификационо

м периоду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полугодишта 

 

  

Укупно 7 ученика, 6 

дечака и 1 

девојчица. 

Енглески као први 

страни језик уче сви 

ученици, француски 

учи 6 ученика, 

немачки језик учи 

ученик Душан 

Ђукић. 

Примерно владање 

има 6 ученика. 

Укор одељенског 

старешине има 

ученик Милош 

Станковић. 

Укупно изостанака 

805. 

Позитиван успех 

остварило троје 

ученика, недовољан 

успех такође троје 

ученика. Неоцењен 

је ученик Душан 

Ђукић због другог 

страног језика и 

туристичке 

географије. 

Препорука је 

свакако да се појача 

допунски рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак 
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Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација и 

реализација 

професионалне 

праксе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлуком 

Одељенског већа, 

на ванредно 

одржаној седници у 

школи, ученику 

Милошу 

Станковићу се 

смањује оцена из 

владања на добар 

(3) због 

непримереног 

понашања у школи. 

 

Одељење II-3 на 

почетку шк.год 

чинило је 9 

ученика. Са две 

исписнице у 

међувремену (26. 

10. и 28.11.) сада 

има 7 ученика, 6 

дечака и 1 

девојчица. 

Енглески као први 

страни језик уче сви 

ученици, француски 

као други страни 

језик учи 6 ученика 

и немачки језик 

похађа 1 ученик 

који је оцењен 

оценом добар (3) на 

разредном испиту 

23.05.2022. 

Примерно владање 

има петоро ученика. 

Тијана Недељковић 

има Укор разредног 

старешине због 

неоправданих 

изостанака и ученик 

Милош Станковић 

има укор 

Одељенског већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак 
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Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају другог 

полугодишта 

 

због непримереног 

понашања у школи. 

Оправданих и 

неоправданих 

изостанака укупно 

је 1101. 

Сви ученици су 

постигли позитиван 

успех, са просечном 

оценом добар (3). 

Недовољних и 

неоцењених нема. 

Најбољи успех 

показали су из 

следећих предмета: 

Физичко васпитање, 

Екологија, Основе 

куварства и Барско 

пословање. 

Професионалну 

праксу су завршили 

у у одређеним 

терминима и 

објектима где су 

претходно били 

распоређени. 

Похваљени су од 

стране угоститеља 

са којима школа 

сарађује. У оквиру 

манифестације 

"Мишићеви дани" 

такође су узели 

учешће и били 

ангажовани на раду. 

Лазар Јовановић и 

Немања Јовановић 

остварили највиши 

просек оцена у 

одељењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици 

професионалн

у праксу 

обавили према 

предвиђеном 

распореду. 

Екстерни 

сарадници 

задовољни су 

радом ученика 

одељења 2-3 

Када је реч о 

блоковима 

праксе они су 

реализовани у 

утврђеним  

временским 

интервалима. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ   2021/2022ГОДИНУ 

 
Подносилац извештаја:Одељенско веће III/1 

 

Одговорно лице:Јелена  Селенић 
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Остали чланови већа:Слађана Јевремовић,Бојана Текић,Ивана Стефановић,Ђорђе 

Софронић(Владимир Спасојевић-привремена замена),Никола Милетић,Јелена Селенић,Светлана 

Лазаревић,Милорад Петровић,Ивана Живковић,Невена Маринковић,Кристина Лукић-

Недељковић,Марија Милиновић,Каћа Бељић 

  

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

неоправданим  изостанцима ученика одељења III/1 

 

Одељење III-1 чини 22 ученика, 12девојчица и 10 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  22 учениkа. 

Ученици похађају 13 обавезних предмета и Верску наставу   као изборни обавезни 

предмет.Планом и програмом су предвиђена четири  блока праксе,од којих су два реализована 

у првом полугодишту ,а преостала два планирана су за друго полугодиште. 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализован

о (навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планиран

и, а 

урађени су 

током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализациј

е 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем 

плану 

септембар 

Упознавање 

чланова ОВ са 

структуром 

одељења 

  

Наставници упознати 

са структуром одељења 

3-1, бројем ученика, 

односно изменама у 

односу на претходну 

школску годину 

(ученик Нешковић 

Милош се крајем 

августа исписао из 

школе због преласка у 

други фудбалски клуб 

и промене 

пребивалишта) 

Успешно 

обављен 

задатак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

првом 

квалификационо

м периоду 

  

Примерно владање 

имају сви ученици. 

Позитиван успех 

остварило је 6 ученика 

,7 ученика има 

негативан успех(7 

ученика са 1 

јединицом,са две 

Успешно 

обављен 

задатак. 
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јединице су три 

ученика,са три 

јединице један ученик 

и са четири јединице 

такође један ученик) 

док је 7 ученика 

неоцењено(разлог томе 

су ученици који 

полажу други страни 

језик на крају школске 

године и неколико 

ученика који су доста 

изостајали због 

болести,првенствено 

изолације и одсуства 

због корона вируса. 

Укупан број 

изостанака је 717,712  

оправданих  и  5 

неоправданих 

изостанка.Највише 

јединица је из 

математике и 

финансијског 

пословања. 

 

 

 

    

 

 

Децембар 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на крају 

првог 

полугодишта 

  

На  крају другог 

полугодишта у 

одељењу  3/1 има 21 

ученик(ученик Лука 

Качаревић се исписао 

почетком другог 

тромесечја)Позитиван 

успех остварило је 

13ученика,док је 

недовољан успех 

остварило 4 ученика,4 

ученика је неоцењено 

због другог страног 

језика,руског или 

немачког који полажу 

на крају године. 

Одличан успех 

оствариле су  ученице  

Тања Станојевић(све 

петице) и Јована 

Живковић(4,64) и оне 

су  за труд и рад 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак. 
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похваљене,3 ученика 

има врло добар успех,а 

8 ученика има добар 

успех, 

4  ученика има по једну 

недовољну 

оцену(Марко 

Богдановић-маркетинг 

у туризму и 

угоститељству,Вујић 

Дејан –маркетинг у 

туризму и 

угоститељству,Јованов

ић Данјела –

математика,Јована 

Милаковић-

математика).Примерно 

владање има 19 

ученика док преостала 

2 ученика  има владање  

врло добар 4.Реч је о 

следећим 

ученицима:Александар 

Новаковић(прича и 

омета час,касни на 

часове и има 4 

неоправдана 

изостанка), и Огњен 

Ивановић(неколико 

напомена,касни на 

часове и прилично 

неодговорно понашање 

према раду и 

школи.)Укупан број 

изостанака је 1129. 

Највећи број јединица 

је из математике и 

маркетинга у туризму 

и 

угоститељству.Просеч

на оцена  одељенског 

успеха је 3,33. 

      

Април 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на 

трећем 

квалификационо

м периоду 

 

  

У одељењу тренутно 

има 20 

ученика(почетком 

другог полугодишта 

исписан је и ученик 

Дејан Вујић) од којих 9 

ученика има позитиван 
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Анализа успеха 

и владања 

ученика на крају 

другог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

успех,7 ученика има 

недовољне оцене, а 4 

ученика су неоцењена 

због другог страног 

језика.Недовољне 

оцене имају следећи 

ученици:Марко 

Богдановић-српски 

језик,Немања 

Добривојевић-српски 

језик,Александар 

Новаковић-српски 

језик,Софија 

станковић-српски језик 

и финансијско 

пословање,Милица 

Радојичић-енглески 

језик,Јован Филиповић 

-енглески језик,Ивана 

Љубојевић-енглески 

језик и финансијско 

пословање. 

Што се изостанака 

тиче ,оправданих је 

1306,неоправданих је 

14,што је укупно 

1320.односно 65.3 по 

ученику. 

Смањене оцене из 

владања има 4 

ученика,Огњен 

Ивановић-задржано 

врло добро владање са 

полугодишта ,иако 
ученик није реално 

правио проблеме ,али 

испратићемо до краја 

године,затим 
Александар 
Новаковић због 8 

неоправданих 

изостанака и неколико 

уписаних напомена,и 

Немања Добривојевић 

и Марко Богдановић 

због непримереног 

понашања према другу 

из разреда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак 
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Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација и 

реализација 

професионалне 

праксе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

и владања 

ученика на крају 

другог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су наставу 

завршили 9.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. 

 

Такође,и Струганик 

односно родна кућа 

Живојина Мишића је 

било још једно место  

где су ученици били 

распоређени.Ученици 

су успешно обавили 

предвиђену праксу. 

 

 

 

 

На крају школске 

године позитиван 

успех остварило је 

свих  20 

ученика.Одличан успех 

оствариле су две 

ученицеТања 

Станојевић и то са 

просеком 5,00 и Јована 

Живковић 4,79 што је 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

обављен 

задатак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици 

професионалн

у праксу 

обавили 

према 

предвиђеном 

распореду. 

Екстерни 
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полугодишта 

 

% одељења,врло добар 

успех остварило је 6 

ученика,што је 30 % 

одељења а добар успех 

има 12  

ученика,односно  60 % 

одељења.Укупан број 

изостанака је  1956 од 

тога 1940 

оправданих,односно 97 

по ученику и 16  

неоправданих 

изостанка,односно 

0,8по 

ученику.Примерно 

владање има 17 

ученика,а три ученика 

има врло добро 

владање.То су Марко 

Богдановић и Немања 

Добривојевић због 

непримереног 

понашања према другу 

из одељења,та 

мера,изречена на 

тромесечју,остала је и 

за крај године,као и 

Александар Новаковић 

због 8 неоправданих 

изостанака. 

 

 

сарадници 

задовољни су 

радом 

ученика 

одељења 3-1 

Када је реч о 

блоковима 

праксе они су 

реализовани у 

утврђеним  

временским 

интервалима. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ2021./2022.ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Одељенско веће III-2 

(стручно веће, наставник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице:Душица Ђурковић 

 

 

Садржај рада 
 

 

 

Реализованe 

активности 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

Евалуација Време 

реализације 

 

Планирано 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

првом 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

првом 

Душица Ђурковић 

16 ученика има 

примерно 

владање 
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новембар 

 

 

квалификационом 

периоду 

квалификационом 

периоду (прво 

тромесечје) 

6 ученика има 

укор одељенског 

старешине 

3 ученика има 

укор одељенског 

већа. 

 

Позитиван успех 

остварило је 6 

ученика, са 

једном 

недовољном 

оценом је 12 

ученика, са две 

недовољне оцене 

4 ученика, са три 

недовољне 2 

ученика. Ученик 

Душан Јовановић 

има 5 

недовољних 

оцена. 

Неоправдани 

изостанци 92 од 

укупно 1021 

изостанка. 

Највише 

недовољних 

оцена је из 

Српског језика - 

13. 

Неоцењених 

ученика из 

Историје - 12 

ученика 

Разно 

 
   

 

 

јануар 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

првом 

квалификационом 

периоду ( прво 

полугодиште) 

Душица Ђурковић 

17 ученика има 

примерно 

владање 

5 ученика има 

укор одељенског 

старешине 

3 ученика има 

укор одељенског 

већа. 

Позитиван успех 

остварило је 17 

ученика, са 

једном 
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недовољном 

оценом је 5 

ученика, са две 

недовољне оцене 

2 ученика. 

Неоправдани 

изостанци 118 од 

укупно 1580 

изостанка. 

Највише 

недовољних 

оцена је из 

Српског језика - 

6. 

Неоцењених 

ученика нема. 

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 је 8 

ученика. 

Два ученика су 

неоцењена из 

Историје и 

основе 

услуживања. 

Са једном 

недовољном 

оценом 10 

ученика, са две 

недовољне оцене 

4 ученика, са три 

недовољне оцене 

2 ученика и са 4 

недовољне оцене 

један ученик.  

Примерно 

владање има 17 

ученика. Брло 

добро 5 а 3 

ученика имају 

добро владање. 

 

 

 

Јун/ Август 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања на крају 

школске године 

2021/2022 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају другог 

полигодишта 

Душица 

Ђурковић 

Свих 25 ученика 

је остварило 

позитиван успех 

на крају школске 

године са 

примерним 

владањем. 

Завршни испит 
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сви ученици су 

успешно 

одрадили и 

дипломирали.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022.ГОДИНУ 

 
 

Подносилац извештаја: Одељенско веће IV 1 

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

 

Одговорно лице: Слађана Јевремовић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа :  / 

 

Сарадници у писању извештаја:  / 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Праћење и анализа успеха и владања одељења IV1. 

 

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

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји 

који нису 

планирани, 

а урађени 

су током 

школске 

године 

 

 

 

Исходи/показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Време 

реализације 

 

Реализовани 

садржаји према 

годишњем 

плану 

    

 

 

 

 

новембар 

 

 

1)Анализа успеха 

ученика на крају 

1. 

класификационог 

периода шк. 

2021/22.године 

 

  

1) На крају 1. 

класификационог 

периода одељење је 

остварило следећи 

успех : 

*позитиван успех - 9 

ученика (40, 91%) - 

Наталија Васић, 

Невена Вуковић, 

Ивана Живковић, 

Јана Јеремић, Матија 

Јовановић, Тијана 

Милисављевић, 
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Павле Синђелић, 

Александар Тешић, 

Сара Урошевић; 

 

*недовољан успех - 9 

ученика (40, 91%) и 

то : 

- са 1 недовољном - 4 

ученика (18, 18%) : 

Лука Драгићевић 

(математика), Јана 

Мијаиловић 

(енглески језик), 

Катарина 

Недељковић 

(предузетништво), 

Милена 

Добросављевић 

(социологија са 

правима грађана); 

- са 2 недовољне - 2 

ученика (9, 09 %) : 

Бојан Јанковић ( 

агенцијско и 

хотелијерско 

пословање, 

туристичка 

географија), 

Викторија Нинковић 

(предузетништво, 

туристичка 

географија); 

- са 3 недовољне - 1 

ученик (4, 55%) : 

Тамара Радовић 

(енглески језик, 

математика, 

социологија са 

правима грађана); 

- са 4 недовољне - 2 

ученика (9, 09 %) : 

Јован Мијаиловић 

(српски језик и 

књижевност, 

француски језик, 

математика, 

предузетништво), 

Александар 

Марковић (енглески 

језик, математика, 
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предузетништво, 

социологија са 

правима грађана). 

* неоцењени - 4 

ученика (18, 18 %) 

који полажу 2. 

страни језик као 

разредни испит на 

крају школске 

године : Анђела 

Васиљевић (шпански 

језик), Тања 

Симовић (руски 

језик), Ђорђе 

Ружичић (немачки 

језик) и Кристина 

Грујичић (немачки 

језик и још два 

предмета јер је 

ученица дуго 

одсуствовала због 

болести - енглески 

језик, српски језик и 

књижевност, 

предузетништво). 

 

* Успех одељења по 

предметима : 

Српски језик и 

књижевност - 1 

недовољна и 1 

неоцељен ученик; 

Енглески језик - 3 

недовољне и 1 

неоцењен ученик; 

Француски језик - 1 

недовољна, нема 

неоцењених; 

Руски језик - 1 

неоцењен ученик; 

Шпански језик - 1 

неоцењен ученик; 

Немачки језик - 2 

неоцењена ученика; 

Математика - 4 

недовољне оцене, 

нема неоцењених; 

Социологија са 

правима грађана - 6 

недовољних оцена, 
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нема неоцењених; 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање - 1 

недовољна, нема 

неоцењених; 

Туристичка 

географија - 2 

недовољне, нема 

неоцењених; 

Предузетништво - 5 

недовољних, 1 

неоцењена; 

- Код осталих 

предмета нема 

негативних оцена и 

неоцењених ученика. 

- Предложене мере 

за побољшање 

успеха су појачан 

рад кроз допунску 

наставу и додатне 

задатке. 

2) Владање и 

васпитно-

дисциплинске 

мере 

 

 

  

2) Од 22 ученика 21 

има примерно 

владање, а 1 ученик 

има врло добро и 

Укор одељенског 

старешине. То је 

Лука Драгићевић, 

који има више од 3 

напомене и 6 

неоправданих 

изостанака. Један 

ученик - Бојан 

Јанковић има 

напомену 

одељенског 

старешине због 

уписа у напомену и 

броја неоправданих 

изостанака. Обављен 

је разговор са 

ученицима, а 

обавештени су и 

родитељи поменутих 

ученика. 
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3) Изостанци   

3) Одељење је на 

крају 1. 

класификационог 

периода остварило 

укупно 1083 

изостанка. Од тога је 

оправданих 1064 

(око 48 изостанака 

по ученику) и 

неоправданих 19. 

 

4) Разно   

4) На Већу је било 

речи о организовању 

допунске наставе из 

предмета где је већи 

број недовољних 

оцена. Такође се 

полемисало о 

одржавању 

родитељског 

састанка поводом 

тромесечја. 

 

 

 

децембар 

1)Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

полугодишта шк. 

2021/2022. 

године 

  

1) Успех ученика на 

крају 1. полугодишта 

шк. 2021 / 2022. је 

следећи : 

* одличан - 4 

ученика (18, 18%) 

* врло добар - 4 

ученика (18, 18%) 

* добар - 6 ученика 

(27, 27%) 

Укупно је 14 ученика 

(63, 64%) са 

позитивним успехом. 

Четири ученика су 

неоцењена (18, 18%) 

-Анђела Васиљевић, 

Ђорђе Ружичић, 

Тања Симовић и 

Кристина Грујичић, 

јер ови ученици као 

други страни језик не 

слушају француски, 

већ полажу разредни 

испит у јуну. Иначе 

сва четири ученика 

су са врло добрим 

успехом. 

Недовољан успех 

остварило је 4 
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ученика (18, 18%) и 

то : 

* са 1 недовољном 

оценом : 3 ученика 

(13, 64%) - 

Александар 

Марковић (енглески 

језик), Катарина 

Недељковић и 

Викторија Нинковић 

(предузетништво); 

* са две недовољне 

оцене : 1 ученик (4, 

54%) - Јован 

Мијаиловић (српски 

језик и књижевност 

и француски језик); 

2)Владање и 

васпитно - 

дисциплинске 

мере 

  

2) Примерно 

владање остварило је 

19 ученика. Врло 

добро 2 ученика - 

Бојан Јанковић и 

Јован Мијаиловић 

(имају по 5 

неоправданих 

изостанака и 3 уписа 

у напомену). Добро 

владање има 1 

ученик - Лука 

Драгићевић (9 

неоправданих 

изостанака, 

непримерено 

понашање на 

часовима и уписи у 

напомену). Укупно је 

2 Укора одељ. 

старешине и 1 Укор 

одељ. већа. За сада 

није било предлога 

за покретање 

васпитно-

дисциплинског 

поступка. 

3)Изостанци   

3) На крају 1. 

полугодишта 

одељење је 

остварило укупно 

1982 изостанка (око 

90 по ученику). Од 
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тога оправданих је 

1946 (око 88 по 

ученику) и 36 

неоправданих (око 2 

по ученику). Разлог 

за овако велики број 

изостанака је 

изолација ученика 

због Covida19, 

алергије и болести 

појединих ученика. 

 

4)Разно   

4) На Већу је било 

речи о заказивању 

родитељског 

састанка, о року 

предавања 

полугодишњих 

извештаја, као и о 

организовању велике 

матуре у јуну за 

одељење IV1, која ће 

ове године бити 

пилот генерација. С 

обзиром на то да је 

још увек недовољно 

информација, о томе 

ће се благовремено 

дискутовати. Након 

овога започело је 

Наставничко веће. 

 

 

 

април 

1)Анализа успеха 

ученика на крају 

3. тромесечја шк. 

2021 / 2022. 

године 

 

  

1) На крају 3. 

тромесечја одељење 

је остварило следећи 

успех : 

позитиван - 8 

ученика (36,36 %) 

неоцењени - 4 

ученика (18,18 %) 

негативан - 10 

ученика (45,46%) и 

то : 

* са 1 недовољном 

оценом (9,09 %)- 2 

ученика (Јана 

Јеремић : 

социологија; Јана 

Мијаиловић : 

математика) 

* са 2 недовољне 

(9,09%)- 2 ученика 
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(Сара Урошевић: 

енглески језик, 

предузетништво; 

Бојан Јанковић : АиХ 

пословање, 

предузетништво) 

* са 3 недовољне 

(9,09 %)- 2 ученика 

(Милена 

Добросављевић : 

АиХ пословање, тур. 

географија, 

предузетништво; 

Викторија Нинковић 

: соц. са правима 

грађана, 

тур.географија, 

предузетништво) 

* са 4 недовољне 

(9,09 %)- 2 ученика 

(Лука Драгићевић : 

енглески језик, 

математика, АиХ 

пословање, 

тур.географија; 

Невена Вуковић : 

срп. језик и књиж., 

енглески језик, соц. 

са правима грађана, 

АиХ пословање) 

* са 5 недовољних 

(4,55 %)- 1 ученик 

(Александар 

Марковић : срп. јез. 

и књиж., математика, 

соц. са правима 

грађана, тур. 

географија, 

предузетништво) 

* са 6 недовољних 

(4,55 %)- 1 ученик 

(Јован Мијаиловић : 

срп. јез. и књиж., 

енглески језик, 

математика, 

предузетништво, 

соц. са правима 

грађана, АиХ 

пословање) 

Укупно је 35 
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недовољних оцена. 

Највише недовољних 

оцена је из 

предузетништва - 7, 

затим по 6 из 

социологије са 

правима грађана и 

АиХ пословање, 5 из 

туристичке 

географије, 4 из 

математике и 

енглеског језика и 3 

из српског језика и 

књижевности. 

 

2)Владање и 

васпитно – 

дисциплинске 

мере 

  

2) На Већу је 

разредни старешина 

предложио смањење 

оцене из владања на 

добро (3) ученику 

Бојану Јанковићу 

због неоправданих 

изостанака и 

непоштовања радних 

обавеза, као и 

коришћења 

мобилног телефона 

на часовима 

енглеског језика и 

туристичке 

географије 

(напомене указују на 

то), што су и чланови 

Већа једногласно 

изгласали. Тако да је 

ситуација са 

владањем следећа : 

примерно владање 

има 18 ученика, врло 

добро 2 ученика 

(Викторија 

Нинковић и Јован 

Мијаиловић - 

напомене и 

изостанци) и добро 

владање има два 

ученика (Лука 

Драгићевић и Бојан 

Јанковић - 

изостанци, напомене, 

кршење радних 
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обавеза). Укор одељ. 

старешине има 2 

ученика и Укор 

одељ. већа 2 

ученика. Ученици са 

примерним 

владањем су 

похваљени, а 

назначено је да пар 

ученика има опомену 

разредног старешине 

и уколико се настави 

са неоправданим 

изостајањем са 

часова и 

непримереним 

понашањем биће 

смањена оцена из 

владања, а код 

појединих ученика, 

који већ имају добро 

владање, биће 

покренут 

дисциплински 

поступак. 

3)Изостанци   

3) На крају 3. 

тромесечја шк. 2021 / 

2022. године 

направило је укупно 

2922 изостанка 

(рачунајући од 

почетка школске 

године) што је по 

ученику око 133 

изостанка. Од тога 

оправданих је 2864 

(око 130 по ученику) 

и 58 неоправданих 

(око 3 по ученику). 

Константовано је да 

је заиста велики број 

изостанака, али 

треба узети у обзир 

да је на то утицало и 

1. полугодиште где 

је већина ученика 

била у изолацији 

због Ковида и доста 

ученика је било 

болесно због 
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различитих врста 

алергија. У сваком 

случају на 

одељенској 

заједници, а потом и 

на родитељском 

састанку биће 

истакнуто ово као 

једна од тема 

дневног реда - да је 

мало остало до краја 

школске године, у 

току су припреме за 

матурски испит и 

морају се потрудити 

да буду редовнији на 

настави, сем неких 

оправданих 

изостајања. 

 

4)Разно   

4) Продискутовано је 

о мерама за 

побољшање успеха, 

поправљање 

негативних оцена, 

појачан допунски 

рад с обзиром да су у 

питању матуранти. 

Такође је било речи о 

заказивању 

родитељског 

састанка током 

наредне недеље. 

Разговарано је и о 

текућим питањима - 

реализовању 

екскурзије. С 

обзиром на то да 

матурска тродневна 

екскурзија није 

могла да се 

организује из разлога 

малог броја 

заинтересованих и 

пријављених 

ученика, па им је 

понуђена дводневна, 

на коју иде 1. и 2. 

година. Ученицима 

су подељене 

сагласности (које 
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треба да потпишу 

родитељи), утврђена 

је релација 

(Мионица-

Пожаревац-Рам-

Тумане-Голубац-

Мајданпек-Рајкова 

пећина-Сребрно 

језеро- Мионица), 

цена са све 

урачунатим 

дневницама 

наставника и 

улазницама за посету 

одређених 

локалитета (8.400, 00 

дин. у две рате - 

једна у априлу и 

друга пре поласка). 

Одређено је да ће се 

иста реализовати 

током маја месеца, 

али није потврђен 

још увек тачан 

датум. Из одељења је 

заинтересовано и 

донело је потписане 

сагласности 

родитеља 11 

ученика. Детаљније 

о екскурзији и 

успеху ученика на 

крају 3. тромесечја 

разредни старешина 

ће поразговарати на 

родитељском 

састанку. 

јун 

 

1)Анализа успеха 

ученика на крају 

школске 2021/ 

2022. године 

  

1) На крају шк. 

2021/2022. године 

одељење је 

остварило следећи 

успех: 

• одличан – 4 

ученика (18, 18%) : 

Наталија Васић, 

Ивана Живковић, 

Јана Јеремић и 

Тијана 

Милосављевић; 

• врло добар – 11 
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ученика (50%) : 

Анђела Васиљевић, 

Невена Вуковић, 

Кристина Грујичић, 

Милена 

Добросављевић, 

Матија Јовановић, 

Јана Мијаиловић, 

Катарина 

Недељковић, Ђорђе 

Ружичић, Тања 

Симовић, Павле 

Синђелић, 

Александар Тешић; 

• добар – 7 ученика 

(31, 82%) : Лука 

Драгићевић, Бојан 

Јанковић, 

Александар 

Марковић, Јован 

Мијаиловић, 

Викторија Нинковић, 

Тамара Радовић, 

Сара Урошевић; 

Успех одељења по 

предметима (просек 

оцена) : 

• Српски језик и 

књижевност – 2, 95 

• Енглески језик (1. 

страни) – 3,27 

• Физичко васпитање 

– 5, 00 

• Математика – 2, 50 

• Музичка култура – 

5, 00 

• Социологија са 

правима грађана – 3, 

41 

• Француски језик (2. 

страни) – 3, 11 

• Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање – 3, 59 

• Туристичка 

географија – 3, 64 

• Барско пословање 

(изборни) – 4, 91 

• Предузетништво – 

3, 05 
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• Немачки језик (2. 

страни) – 4, 00 

• Руски језик (2. 

страни) – 3, 00 

• Шпански језик (2. 

страни) – 5, 00 

Просечна оцена 

одељења је 3, 81 – 

врло добар успех. 

 

2)Владање и 

васпитно-

дисциплинске 

мере 

  

2) Примерно 

владање остварило је 

18 ученика, врло 

добро 1 ученик 

(Викторија 

Нинковић – 

неоправдани 

изостанци и уписи у 

напомену) и добро 3 

ученика (Лука 

Драгићевић, Бојан 

Јанковић и Јован 

Мијаиловић – 

неоправдани 

изостанци и 

непримерено 

понашање). Укор 

одељ. старешине – 1 

и Укор одељ. већа – 

3. Није поправљено 

изречено владање 

ученицима на крају 

школске године из 

разлога јер се не 

бришу изостанци и 

напомене, иако су 

исти постали ређи и 

не тако учестали. 

3)Изостанци   

3) На крају године 

одељење је 

направило укупно 

3899 изостанака (око 

178 по ученику). Од 

тога оправданиих је 

3808 (око 173 по 

ученику) и 

неоправданих 91 

(око 4 по ученику). 

Овако велики број 

изостанака је због 

изолације ученика 
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током 1. 

полугодишта услед 

пандемије, као и 

болести ученика, 

добијање богиња 

што је изискивало 

дуже одсуство. 

 

4)Разно   

4) Константовано је 

да су сви облици 

образовног рада 

реализовани, са 

толеранцијом -2 и +2 

часа, по плану и 

програму наставног 

рада. Садржај рада и 

број присутних 

ученика налази се 

деетаљније у 

електронском 

дневнику. Закључено 

је да су сви ученици 

упућени на разредни 

испит, који слушају 

други страни језик а 

да није француски, 

положили 

предвиђене испите. 

Резултат је следећи : 

немачки језик – 2 

ученика (Ђорђе 

Ружичић и Кристина 

Грујичић), добили 

оцену врло добар (4); 

руски језик – 1 

ученик (Тања 

Симовић), добила 

оцену добар (3); 

шпански језик – 1 

ученик (Анђела 

Васиљевић), добила 

оцену одличан (5). 

Установљено је да је 

организована и 

почела са 

реализацијом 

припремна настава за 

полагање матурског 

испита – АиХ 

пословање, српски 

језик и књижевност, 
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туристичка 

географија и 

историја уметности. 

Установљен је 

распоред полагања 

испита, као и 

комисија, дежурни 

наставници, што је 

уредно истакнуто и 

на огласној табли. 

Комбиновани тест из 

АиХ пословања, 

туристичке 

географије и 

историје уметности 

полаже се 9. 6. 2022. 

с почетком у 11 

часова – ради се два 

сата; 13. и 14. 6. 

2022. у 9 часова 

полагаће се 

практични део и 

српски језик и 

књижевност (писани 

рад) 15. 6. 2022. с 

почетком у 9 часова 

– ради се 3 сата (4 

школска часа). 

Утврђено је да нема 

ђака генерације, јер 

нико од одличних 

ученика не испуњава 

услове – од 1. до 4. 

разреда одлични са 

просеком 5, 00, али 

што се тиче општег 

успеха, утиска, 

активности и 

залагања похваљени 

су следећи ученици 

од стране чланова 

ОВ : Ђорђе Ружичић 

(енглески језик – 

освојио 3. место на 

Окружном 

такмичењу); 

Наталија Васић, 

Ивана Живковић, 

Јана Јеремић, Тијана 

Милосављевић, 
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Кристина Грујичић 

(из стручних 

предмета, због 

одазивања на разне 

ваннаставне 

активности, од 

стране разредног 

старешине). На крају 

седнице било је речи 

о предстојећој 

матурској вечери, 

која ће бити 

реализована 10. 6. 

2022. године у 

ресторану „San 

Marino―. Сликање и 

дефиле матураната 

заказано је на Тргу 

Војводе Мишића с 

почетком у 19h. 

 

5) Општи успех 

ученика на 

матурском 

испиту у јунском 

року шк. 2021 / 

2022. године 

  

5) На Наставничком 

већу, које је одржано 

21. 6. 2022. године 

једна од тачака 

дневног реда била је 

реализација 

матурског испита и 

општи успех ученика 

на истом. Разредни 

старешина одељења 

IV1 (Слађана 

Јевремовић) изнела 

је члановима Већа 

прво појединачне 

резултате ученика са 

сва три полагана 

испита: Испит за 

проверу стручно-

теоријских знања, 

Практични рад 

(компетенција А и Б) 

и Српски језик и 

књижевност (писани 

рад). Резултати са 

свих испита су 

уредно окачени на 

огласној табли у 

холу школе, 

предвиђеној за 

обавештења ученика. 
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Закључено је да су 

сви ученици 

положили испит из 

српског језика и 

књижевности, 

потрудили су се да 

раду дају лични 

печат. Потом је 

представљен општи 

и свеукупни успех 

ученика на 

матурском испиту, 

који је следећи : 

Са позитивним 

успехом је 15 

ученика и то - 

* са одличним 

успехом - 4 ученика 

(Наталија Васић, 

Кристина Грујичић, 

Ивана Живковић - 

просек 5, 00 и Јана 

Јеремић); 

* са врло добрим 

успехом - 6 ученика 

(Анђела Васиљевић, 

Милена 

Добросављевић, 

Тијана 

Милосављевић, 

Ђорђе Ружичић, 

Тања Симовић и 

Павле Синђелић); 

* са добрим успехом 

- 5 ученика (Невена 

Вуковић, Матија 

Јовановић, Јана 

Мијаиловић, 

Катарина 

Недељковић, Сара 

Урошевић); 

Са недовољним 

успехом је 7 ученика 

и они су упућени на 

поправне испите у 

августовском року - 

на испит за проверу 

стручно-теоријских 

знања упућено је 2 

ученика (Јован 
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Мијаиловић и 

Викторија 

Нинковић); на 

практични део 

матурског испита 

упућено је 5 ученика 

(Лука Драгићевић, 

Бојан Јанковић, 

Александар 

Марковић - 

оправдано није 

изашао на испит јер 

се разболео, Тамара 

Радовић, Александар 

Тешић). 

Похваљени су 

ученици који су 

положили матурски 

испит, а посебно они 

који су завршили са 

одличним успехом и 

просеком 5, 00. На 

Већу је у оквиру ове 

тачке дневног реда 

утврђен и термин 

припремне наставе у 

августу, а за датуме 

полагања испита 

биће накнадна 

обавештења. 

 

 

8.3. Стручна већа 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА  

шк. 2021 / 2022. година 

 

 

Председник Стручног већа :  Слађана Јевремовић (професор српског језика и књижевности) 

Чланови :  Ивана Стефановић (професор енглеског језика), Јелена Селенић (професор француског 

језика), Бојана Аламеровић (професор српског језика). 

 

 

САДРЖАЈ РАДА  

 

Време 

реализаци

је 

Планиране 

активности 

Реализоване активности Носиоци 

активност

и 

Евалуација 

Август -Конституисање - Састанку, који је Стручно  - Записник 
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Стручног већа језика 

- Усвајање плана и 

програма Стручног 

већа за школску 

2021/2022.годину 

- Подела задужења 

члановима Већа 

- Глобални планови 

рада наставних 

предмета 

- Лични планови 

професионалног 

развоја 

- Избор из ког 

предмета ће се 

планирати и 

реализовати 

такмичење и план 

истог 

реализован 30. 8. 2021. 

године присуствовали сви 

чланови Већа. На истом 

конституисано Стручно 

веће језика (координатор 

и ове школске године 

остаје исти - Слађана 

Јевремовић, проф.српског 

језика и књижевности, 

чланови - Ивана 

Стефановић, 

проф.енглеског језика и 

Јелена Селенић, проф. 

француског језика). 

Усвојен је план и програм 

за шк. 2021 / 2022. и 

подељена задужења међу 

члановима Већа. Такође 

усвојени годишњи 

планови наставних 

предмета, који су за 

општеобразовне предмете 

без измена. Наставиће се 

континуирано стручно 

усавршавање. На састанку 

одлучено да ће се ове 

школске године 

планирати такмичење из 

енглеског језика, а исто ће 

бити реализовано уколико 

ситуација са пандемијом 

то буде дозволила. Биће 

појачан рад у 

ваннаставним 

активностима у виду 

новинарске секције, чији 

руководилац ће бити 

Слађана Јевремовић, а 

учествоваће у реализацији 

сви чланови Већа. 

веће језика Стручног 

већа,  

план и 

програм 

Стручног 

већа,  

Глобални 

планови 

наставних 

предмета, 

Лични 

планови 

професионал

ног развоја и 

План 

стручног 

усавршавања 

на нивоу 

Стручног 

већауредно 

предати 

Педагошкој 

служби; 

 

Септемба

р 

- Састанак Већа 

- Оперативни планови 

рада 

- План рада 

новинарске секције 

- Распоред писмених 

задатака 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

- Одржан састанак Већа 10. 9. 

2021, истом присуствовали 

сви чланови. 

- Усвојени и уредно предати 

планови поменутих 

активности и продискутовано 

о истим; урађен план 

одржавања писмених 

задатака из свих језика, 

водећи рачуна притом да се 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник 

Стручног 

већа, 

организација 

и рад 

поменутих 

активности 

налази се у 

електронско

м дневнику, 
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француског језика 

- Стручно 

усавршавање 

- План рада такмичења 

из енглеског језика 

термини у истим одељењима 

не поклапају, и исти 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, који је уредно окачен 

на огласној табли. 

 

 

Ивана 

Стефанови

ћ 

фолдерима  

предвиђеним 

за то, а 

распоред 

контролних 

задатака 

окачен и на 

огласној 

табли; 

уредно 

предати 

планови 

рада; 

сертификати 

са 

реализованих 

семинара; 

 

Октобар 

- Састанак Већа, 

- Планирање писмених 

задатака из српског, 

енглеског и 

француског језика 

- Предавање 

оперативних планова 

- Реализација рада 

секције, реализација 

рада такмичења из 

енглеског језика 

- Стручно 

усавршавање 

- Посета Сајму књига 

- Активности поводом 

Дечје недеље, посета 

градској библиотеци 

Састанак Већа одржан 11. 10. 

2021. на коме је 

продискутовано о 

реализованим активностима 

за октобар. Утврђен је 

распоред писмених задатака и 

исти окачен на огласној 

табли. Уредно су предати 

оперативни планови за текући 

месец. Установљено је да је 

започета реализација рада 

новинарске секције – 

формиране су нове рубрике и 

подељена задужења међу 

новим члановима, урађен је 

преглед и организација 

досадашњег прикупљеног 

материјала. Поразговарано је 

о планираним и реализованим 

активностима новинарске 

секције. На састанку је 

закључено да ће се 

реализовати такмичење из 

енглеског језика – извршене 

су почетне припреме, 

одабрани ученици. 

Реализовано је стручно 

усавршавање чланова актива 

(30. 9 – 2. 10) у просторијама 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник 

Стручног 

већа; уредно 

предати 

оперативни 

планови; 

садржај и 

анализа 

реализованих 

писмених 

задатака 

налази се у 

рубрици у 

електронско

м дневнику – 

Распоред 

писаних 

провера, а 

распоред 

истих уредно 

окачен на 

огласној 

табли; 

Садржај рада 

и број 

ангажованих 

ученика за 

секције и 

такмичење; 
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школе, а о утисцима са истог 

попричано у виду дијалога 

где је свако од чланова 

износио лична запажања и 

евентуалне примедбе. 

Планирана посета Сајму 

књига није реализована због 

пандемије Корона вируса. 

Пред крај састанка 

продискутовано је о недавно 

реализованим активностима 

поводом Дечје недеље. Део 

истих организован је у 

школи, а други део 

активности спроведен је у 

градској библиотеци 

„Милован Глишић―, где се 

већ традиционално из године 

у годину организује квиз. Ове 

године су учествовали 

ученици 1. и 2. разреда, а 

прваци су имали и ту част да 

добију бесплатно учлањење. 

Ученике је водила Слађана 

Јевремовић. Закључено је да 

су све предвиђене активности 

успешно реализоване. 

Новембар 
- Састанак Већа; 

- Планирање 

контролних вежби из 

енглеског и 

француског језика; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Реализација допунске 

и додатне наставе; 

- Реализација рада 

новинарске секције, 

реализација рада 

такмичења из 

енглеског језика; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Анализа успеха 

ученика на крају 1. 

класификационог 

периода и утврђивање 

мера за његово 

побољшање; 

- Састанак Стручног већа 

одржан 5. 11. 2021. и 

присутни су били сви 

чланови актива (Ивана 

Стефановић, Јелена Селенић, 

Бојана Аламеровић и Слађана 

Јевремовић). 

- Утврђен је распоред 

контролних вежби из страних 

језика, како не би дошло до 

њиховог поклапања; 

- Закључено је да је 

реализован рад новинарске 

секције, са малим 

одступањима од плана рада, 

јер су поједини чланови 

секције били у изолацији; 

кроз дијалог се попричало о 

тим активностима. Такође је 

утврђено да је реализован 

припремни рад за такмичење 

из енглеског језика. 

- Константовано је да су 

Стручно 

веће језика 

- Записник 

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); 
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уредно предати оперативни 

планови за новембар месец, 

било је речи о њиховим 

садржајима рада и 

поразговарано је о 

продуженом јесењем 

распусту (8, 9. и 10. новембар 

нерадни дани) што ће утицати 

на промену плана. Узето је у 

обзир и то да ће, претходно 

најављено у среду 10. 11. 

часови бити од петка, бити 

највероватније померено за 

17. 11. У складу са свим тим 

ће се ускладити и садржаји 

рада оперативног плана, 

планирајући притом и 

предвиђену блок наставу 

одређених одељења. 

- Продискутовано је о 

досадашњим реализованим 

часовима допунске и додатне 

наставе, и чланови Већа су се 

сложили да ће након пресека 

стања успеха ученика на 

крају 1.тромесечја 

организовати појачан рад у 

виду допунске наставе за 

одређена одељења и ученике 

са негативним оценама. 

- - Након 1.тромесечја 

извршена је анализа успеха 

ученика из сва три језика, 

прокоментарисане су оцене – 

прво сваки члан 

индивидуално за свој предмет 

а онда и на нивоу Већа. 

Потом су утврђене мере за 

побољшање успеха (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. Што 

се тиче ученика који су по 

ИОП-у установљено је да је 

реализовано са тим 

ученицима све по плану, 

изузев одступања код Николе 

Јовановића одељења III 2 из 
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предмета српски језик и 

књижевност, јер ученик није 

савладао предвиђено и 

закључак је да ће се и 

убудуће са тим ученицима 

радити са посебном пажњом. 

Децембар 

- Састанак Већа; 

- Планирање писмених 

задатака из српског, 

енглеског и 

француског језика; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Реализација угледног 

часа; 

- Реализација допунске 

и додатне наставе из 

српског, енглеског и 

француског језика; 

- Припрема Дана 

Светог Саве; 

- Припрема 

организације 

Светосавског 

литерарног и ликовног 

конкурса; 

- Припрема за 

Школско такмичење из 

енглеског језика; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Анализа успеха 

ученика на крају 1. 

полугодишта; 

- Одржан састанак Већа 

језика 28. 12. 2021. године на 

коме се продискутовало о 

реализованим активностима 

предвиђеним за овај месец и 

крај 1. полугодишта. Истом 

су присуствовали сви чланови 

Већа. 

- Константовано је да су сви 

планирани писмени задаци из 

сва три језика успешно 

реализовани, што показују и 

резултати истих. Редослед 

планираних писмених уредно 

је окачен на огласну таблу, а 

налази се и у електронском 

дневнику предвиђених 

одељења. 

- Уредно су предати 

оперативни планови за 

децембар. 

- Није реализован угледни час 

од стране чланова актива, али 

је током овог месеца Слађана 

Јевремовић присуствовала 

угледном часу колегинице 

економске групе предмета 

Бојане Текић у одељењу II1. 

Тема је била Појам и начини 

резервације. Осталим 

члановима Већа пренети су 

утисци са угледног часа, врло 

успешног где су задовољени 

сви тражени захтеви. 

Ученици су били веома 

ангажовани, укључени у рад. 

Поразговарано је о томе да се 

и наш актив у другом 

полугодишту укључи више у 

организовање угледних 

часова из сва три језика. 

- Реализовани су предвиђени 

часови допунске наставе из 

сва три језика, али је 

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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закључено да и поред тих 

часова ученици слабо и 

недовољно уче, не залажу се 

и не поправљају негативне 

оцене, иако им је пружена 

могућност да то могу чинити 

и на редовним часовима. Тако 

да нису поправљене све 

негативне оцене са 

тромесечја. Детаљније о томе 

налази се у полугодишњем 

извештају сваког члана. 

Часови додатне наставе из 

енглеског језика су успешно 

реализовани. 

- Извршене су припреме за 

Савиндан. Организовани су 

ученици који ће учествовати 

у програму, подељена су 

задужења за рецитал, 

музички део програма и хор. 

Договорено је да се након 

распуста започне са пробама 

и завршним припремама. 

- Реализована је успешно 

организација и припрема за 

Светосавски литерарни и 

ликовни конкурс. 

Установљен је жири, 

изабране теме за конкурс од 

стране истих, направљени 

плакати и послати другим 

школама. Договорен је рок за 

предају радова – 14. јануар. И 

ове године млађи основци 

школе „Милан Ракић― 

интерно учествују у 

ликовном конкурсу. 

Колегиница Ивана 

Стефановић се ангажовала да 

обавести учитељице, а неке 

су већ и предале радове за 

своја одељења. Разговарало 

се око позивања спонзора, 

како би се припремиле на 

време награде за учеснике 

конкурса. Закључено је да ће 

се током распуста прегледати 

пристигли радови и 

комуницираће се преко мејла, 
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отвореног само за ову 

прилику. Проглашење 

победника за сваку 

категорију и додела 

похвалница биће на Савиндан 

27. јануара. Два-три дана 

пред то обавиће се завршне 

припреме. 

- Извршене су припреме за 

школско такмичење из 

енглеског језика. 

Продискутовано је о 

ученицима који ће се 

такмичити – то су ученици из 

одељења IV1 и за сада се 

успешно реализују планиране 

активности. 

- Реализовано је стручно 

усавршавање актива, а у 

питању је Формативно 

оцењивање. Део семинара је 

био онлајн, а завршни део 

уживо са предавачима. 

Преузимање сертификата 

планирано је након 15. 

јануара. На састанку су 

размењени утисци са истог и 

прокоментарисано је колико 

и у којој мери ће нам бити 

корисне и применљиве 

информације са одслушаног 

семинара. 

- На крају састанка извршена 

је анализа успеха ученика 

након 1. полугодишта. Најпре 

су чланови Већа појединачно 

износили успех ученика за 

свој предмет, а потом је 

анализиран општи успех на 

нивоу Већа. 

Прокоментарисан је број 

негативних оцена из сва три 

језика, утврђени реализовани 

часови допунске наставе и 

закључено је да се почетком 

другог полугодишта појача 

рад исте у одељењима где је 

већи број негативних оцена. 

Такође, препоручено је да се 

тим ученицима дају и 
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додатни задаци за вежбање 

током распуста. Установљено 

је да су планирани часови за 

ученике ИОП1 и ИОП2 

успешно реализовани и ти 

ученици су задовољили 

постављене захтеве. Урађена 

је и евалуација исхода за 1. 

полугодиште и извештаји 

уредно предати ПП служби. 

 

Јануар 

- Састанак Већа 

- Планирање 

контролних вежби 

- Реализација допунске 

и додатне наставе 

- Школско такмичење 

из енглеског језика 

- Реализација приредбе 

за Савиндан и 

Светосавски конкурс 

- Стручно 

усавршавање 

- Предавање 

оперативних планова 

- Састанак Већа одржан 31. 1. 

2022. године на коме су 

размотрене реализоване 

планиране активности и 

истом су присуствовали сви 

чланови Већа. 

- Испланиране су контролне 

вежбе или тестирања из свих 

језика, где се притом водило 

рачуна да не дође до 

поклапања термина. Такође, 

размотрен је и план писмених 

задатака, на исти начин, а 

распоред истих уредно предат 

ПП служби. 

- Установљено је да су часови 

допунске наставе 

реализовани по плану, на 

основу анализе успеха 

ученика на крају 1. 

полугодишта, а за додатну 

наставу нису јер су ти часови 

преорјентисани на секцију 

(новинарску) и такмичење из 

енглеског језика. Притом, 

утврђено је да су часови 

допунске наставе били 

неопходнији за ученике, с 

обзиром на поделу ученика и 

комбиновану наставу, што је 

изискивало додатне часове 

утврђивања и увежбавања. 

- Реализоване су припреме за 

школско такмичење из 

енглеског језика, а с обзиром 

на то да је само једна недеља 

била радна у јануару, након 

распуста, исто је одложено за 

наредни месец. 

Стручно 

веће језика 

- Записник 

Стручног 

већа, 

резултати 

тестова, 

садржај рада 

осталих 

предвиђених 

активности и 

број 

ангажованих 

ученика (у 

ел. 

дневнику); 

предати 

оперативни 

планови; 

резултати 

такмичења; 

сертификати 

и извештаји 

стручног 

усавршавања

; приредба и 

фотографије 

са исте; 

награде, 

похвалнице 

победника и 

учесника 

конкурса; 
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- Овогодишња приредба за 

Савиндан је одложена због 

ситуације са пандемијом, тако 

да је обележено само у ужем 

кругу у складу са 

епидемиолошким мерама, а 

што се тиче присуства 

ученика сведено је на 

минимум – само победници 

на конкурсу. Успешно је 

реализован и овај осми 

Светосавски литерарни и 

ликовни конкурс, са великим 

бројем учесника, на наше 

задовољство. Међу њима су 

били ученици и из 

Бранковине, Брежђа, Љига, 

Лајковца. Продискутовано је 

о протеклим активностима. 

Пригодне и вредне награде су 

добили најзаслужнији за то, 

показавши своје умеће 

литерарним или ликовним 

радом. Жири је био исти као 

и прошле године : Марија 

Гајић за ликовне радове 

(професор историје 

уметности), а за литерарне 

радове били су задужени 

Ивана Стефановић (проф. 

енглеског језика), Јелена 

Селенић (проф. француског 

језика), Бојана Аламеровић и 

Слађана Јевремовић (проф. 

српског језика и 

књижевности), Верољуб 

Бојичић (проф. историје) и 

Милорад Петровић 

(вероучитељ). Из6рана су 

прва три места за старије 

основце (7. и 8. разред) у 

категорији литерарног и три 

за ликовни рад. Што се тиче 

средњошколаца изабран је 

један победнички ликовни 

рад и два литерарна, с 

обзиром на то да се 

средњошколци нису 

такмичили на колубарском 

округу. Сви победници су 
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добили дипломе, књиге и 

ваучере у износу од 8.000 за 

1. место, 6.000 за 2. и 4.000 за 

3, а сви учесници су добили 

похвалнице за учешће на 

конкурсу. Најмлађи основци 

и ове године су се на 

интерном нивоу у великом 

броју одазвали конкурсу. 

Бирана су по три места за 

сваки разред (од 1. до 4). 

Победници су добили такође 

диплому, књигу и пакетић 

(слатки). Закључено је да су 

успешно спроведене све 

планиране активности и драго 

нам је да пандемија није 

толико утицала на 

реализацију конкурса. 

- Стручно усавршавање није 

реализовано током овог 

месеца, с обзиром на распуст 

који је већим делом био 

током овог месеца, али је 

продискутовано о 

планираним вебинарима за 

следећи месец. Такође, у 

питању је и уводни вебинар 

за упознавања о 

појединостима за предстојећу 

државну матуру. 

- Установљено је да су уредно 

израђени и предати 

оперативни планови за сваки 

предмет, као и тромесечни 

планови за ИОП1 и ИОП2. 

 

Фебруар - Састанак Већа 

- Планирање 

контролних вежби / 

тестирања 

- Реализација допунске 

и додатне наставе из 

српског, енглеског и 

француског језика 

- Припрема за 

Општинско такмичење 

из енглеског језика 

- Реализација рада 

новинарске секције 

- Састанак Стручног већа 

језика одржан 28. 2. 2022. 

године како би се 

продискутовало о 

реализованим активностима 

планираним за овај месец и 

евентуалним одступањима. 

Колегиница Ивана 

Стефановић (наставник 

енглеског језика) била је 

спречена да присуствује 

састанку због болести, али је 

о истом обавештена, послат 

Стручно 

веће језика 
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- Предавање 

оперативних планова 

- Стручно 

усавршавање 

- Републички зимски 

семинар 

јој је записник, а и у току је 

свих активности. Остали 

чланови Већа су били 

присутни. 

- Реализован је распоред 

контролних вежби из свих 

језика и утврђено да нема 

поклапања. Исти је уредно 

предат ПП служби, као и 

распоред писмених задатака 

за друго полугодиште. 

- Закључено је да се уредно 

одржавају допунске наставе 

код одређених одељења, где 

је установљен већи број 

негативних оцена. Додатна 

настава реализована је само 

из енглеског језика, као 

додатна припрема за 

такмичење . Након Школског, 

три ученика су се пласирала 

на Општинско. То су ученици 

четвртог разреда – Ђорђе 

Ружичић, Јана Јеремић и 

Ивана Живковић. 

- Реализован је рад 

новинарске секције, урађене 

су предвиђене активности 

ученика. Због одсуства, 

оправданог, чланова секције 

током претходног периода 

одлучено је да се убрза са 

активностима и покуша да 

оформи електронски часопис 

до краја школске године, као 

што је била идеја. Ученици су 

прикупили материјал, а успут 

су се бавили писањем 

новинарских стилова – вести, 

извештаја; прегледали су се, 

анализирали и коментарисали 

постојећи новински чланци. 

- Утврђено је да су уредно 

предати оперативни планови 

за фебруар, где се имало у 

виду и продужени распуст, 

као и предвиђена блок 

настава три одељења (I1, II2, 

II3). 

- Стручно усавршавање 
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чланова Већа је реализовано у 

установи у виду два вебинара 

– платформа Чувам те, а 

подржано од стране МПНТР. 

Поразговарано је на теме са 

вебинара, које су врло 

поучне, а тичу се заштите 

деце од злостављања, 

занемаривања и трговине 

људима – дати примери и 

савети како наставници да 

препознају прве сигнале код 

ученика, који указују на 

поменуте проблеме и коме 

треба прво да се обрате. 

Сертификати са вебинара 

уредно предати секретару 

школе ("Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, 

злостављања и насиља" и 

"Улога установа образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима― ). 

- Наставник српског језика и 

књижевности (Слађана 

Јевремовић) није ове године 

присуствовала Републичком 

зимском семинару из 

оправданих разлога. 

 

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 

новинарске секције; 

- Реализација угледног 

часа; 

- Припрема за 

Окружно такмичење из 

енглеског језика; 

- Прављење и 

постављање паноа о 

- Одржан састанак Већа 30. 3. 

2022. године и 

продискутовано о 

реализованим активностима. 

Утврђен распоред писмених 

задатака из свих језика, без 

подударања термина. Већина 

је и реализована током марта 

месеца по плану и распореду 

истих. Закључено је да су 

уредно одржавани часови 

додатне и допунске наставе, а 

и поред тога негативне оцене 

из српског језика и 

књижевности нису 

поправљене. Одлучено је да 

се појача допунски рад и дају 

додатни задаци ученицима. 

Стручно 

веће језика 
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језицима; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Предавање 

оперативних планова; 

Што се тиче рада новинарске 

секције установљено је да су 

планирани часови 

реализовани, али да је 

формирање првог школског 

електронског часописа 

одложено и померено за крај 

школске године због 

пропратних активности 

ученика, чланова секције. 

Урађене су припреме за 

Окружно такмичење из 

енглеског језика и 

продискутовано је о 

реализацији истог, које се 

одржало 27. 3. 2022. у 

Ваљевској гимназији. Ученик 

4. разреда Ђорђе Ружичић се 

пласирао на Окружно и на 

истом освојио 4. место, 1 бод 

је недостајао за пласман на 

Републичко. Свакако је то 

одличан успех и све похвале 

упућене су ученику и 

наставници енглеског језика 

Ивани Стефановић. 

Разговарано је о планираној 

активности – прављење паноа 

о језицима, али само су 

обављене припреме и 

скицирано шта ће исти 

садржати, али нису 

направљени и изложени 

панои. Сложило се да ће та 

активност бити пренесена за 

наредни месец. 

Константовано је да су 

уредно предати оперативни 

планови. Утврђено је да није 

било стручног усавршавања 

Стручног већа ван установе 

током овог месеца, али је 

било у установи у виду 

разних вебинара. 

Поразговарано је са 

члановима Већа о 

предстојећој Државној 

матури, пилот пројекту, из 

српског језика и 

књижевности и математике. 
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Најављено је да ће се 

полагати тест из српског 

језика 5. априла, а из 

математике 6. априла. 

Ученици су на одељенској 

заједници обавештени о 

датуму полагања и свим 

појединостима везаним за 

испит. На крају састанка било 

је речи о текућој 

проблематици и тиме је 

завршен исти. 

 

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 

новинарске секције; 

- Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из српског 

језика и конверзације 

на француском језику; 

- Прављење и израда 

паноа на тему – 

Доситејеви априлски 

дани; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Анализа успеха 

ученика на крају III 

класификационог 

периода и утврђивање 

мера за његово 

побољшање; 

- Састанак Већа језика 

одржан је 29. 4. 2022. године 

у просторији школе на коме 

су размотрене планиране и 

реализоване активности за 

овај месец. Истом је 

присуствовало три члана, а 

колегиница Бојана 

Аламеровић се укључила 

онлајн због немогућности 

присуствовања уживо. 

- Испланиране су и 

реализоване предвиђене 

контролне вежбе из страних 

језика, распоред уредно 

окачен на огласној табли и 

предат ПП служби. Током 

прављења распореда водило 

се рачуна да не дође до 

поклапања и преклапања 

вежби у истом дану и у истим 

одељењима. 

- Што се тиче стручног 

усавршавања константовано 

је да је током овог месеца 

само Слађана Јевремовић 

присуствовала вебинару 

(презентација уџбеника за 4. 

разред средње школе Klett и 

дигитално издање) где се 

добило уверење за 1 бод у 

установи. Искуство са 

презентације и дигиталног 

издања уџбеника пренето је и 

подељено са колегиницама. 

- Продискутовано је о 

реализованим часовима 

Стручно 

веће језика 
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допунске и додатне наставе 

из свих језика, а с обзиром на 

анализу успеха ученика са 

тромесечја договорено је да 

се појача рад допунске 

наставе и да се интезивира 

рад на редовним часовима 

кроз додатне задатке. 

- Константовано је да је 

реализован и предвиђени рад 

новинарске секције. 

Размењене су могуће идеје са 

члановима Већа за будући 

рад. У плану су припремни 

материјали и активности за 

Дан школе, лектура садржаја 

за оснивање и првог броја 

школског часописа. 

- Реализован је припремни 

рад за полагање матурског 

испита из српског језика и 

књижевности, ученици 

завршне године 4. степена су 

упућени у полагање истог и 

током редовних часова – 

понављала се и утврђивала 

обрада књижевних дела од 1. 

до 4. разреда, а сужен избор 

књижевних тема и конкретне 

информације за сам испит 

биће реализовано у недељи 

након завршетка редовне 

наставе, непосредно пред 

полагање испита. Што се тиче 

конверзације на другом 

страном језику прекинуте су 

припреме, јер су колегинице 

из стручних предмета биле на 

семинару везаном за 

матурски испит и 

информисале су нас да је ове 

године дошло до измена, које 

се између осталог тичу и 

конверзације на другом 

страном језику – од ове 

године то је избачено. Такође, 

дошло је и до промене у 

питањима из АИХ пословања, 

а убачена су и нека из 

маркетинга. 
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- Закључено је да су 

реализовани часови 

посвећени Доситеју 

Обрадовићу у недељи од 12. 

до 16. априла у одељењима 

махом 2. разреда, јер су њима 

и у редовном плану и 

програму предвиђени часови 

о просветитељству, животу и 

раду Доситеја Обрадовића. 

Од стране Министарства 

просвете послат је на школу 

мејл са адекватним 

материјалом, па је 

констатовано да је исти 

пригодно искоришћен и 

представљен ученицима у 

виду презентације и квиза, 

како би се обележили 

Доситејеви априлски дани. 

- Сви чланови Већа су уредно 

предали ПП служби 

оперативне планове за април 

месец и предвидели 

планиране активности 

укључујући блок наставу 

ученика, као и нерадне дане 

поводом Ускршњих празника. 

- На крају састанка 

продискутовано је о 

последњој тачки дневног 

реда, а то је успех ученика на 

крају 3. класификационог 

периода за шк. 2021 / 2022. 

годину. Установљено је да је 

и поред редовно организоване 

и планиране допунске наставе 

већи број негативних оцена. 

Размотрено је да се додатно 

ради на мотивацији ученика, 

као и на подучавању како 

учити. Такође, у циљу 

побољшања успеха ученика 

било је речи и о додатним 

задацима на редовним 

часовима и свакако појачаном 

раду допунске наставе. 

 

Мај - Састанак Већа; 

- Реализација рада 

- Одржан састанак Већа 25. 5. 

2022. године на коме су били 

Стручно 

веће језика 
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новинарске секције; 

- Реализација допунске 

и додатне наставе из 

српског, енглеског и 

француског језика; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Реализација 

припремне наставе за 

полагање матурског 

испита из српског 

језика и конверзације 

на француском језику; 

- Предавање 

оперативних планова; 

- Организација и 

реализација приредбе 

за Дан школе; 

присутни сви чланови и који 

су разматрали у којој мери су 

реализоване предвиђене 

активности за овај месец. 

- Реализовани су планирани 

часови новинарске секције, 

где је узето у обзир одсуство 

чланова који су били на блоку 

током овог месеца. 

Константовано је да није 

израђен електронски часопис, 

што је била идеја почетком 2. 

полугодишта, али су 

реализоване наставне 

јединице по плану и 

програму. Обрађиване су 

теме везане за актуелности у 

школи, занимљивости и 

ваннаставне активности 

ученика. На часовима су 

обнављани новинарски 

стилови, скупљан материјал 

ученика који су били 

задужени за ликовни рад – 

представљане су разне 

технике цртања талентованих 

чланова секције. Договорено 

је да наредне године са новим 

члановима, постојећим а и 

новим идејама, покушамо да 

реализујемо лепу замисао 

поводом првог електронског 

часописа. 

- Установљено је да су 

одржани сви предвиђени 

часови допунске и додатне 

наставе. У прилог томе 

говоре и резултати – што се 

тиче додатне наставе из 

енглеског језика имамо 

ученика 4. разреда који је 

освојио запажено 3. место на 

Окружном такмичењу, са 

недостатком једног бода за 

пласирање на Републичко; 

ученици који су 

присуствовали допунској 

настави из свих језика успели 

су да савладају тражене 

захтеве и поправе негативне 
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оцене. Закључено је да ће се 

наставити са допунским 

радом истим интезитетом, 

како би се поправиле и остале 

недовољне оцене. 

- Током овог месеца није 

било стручног усавршавања 

чланова Већа ван установе, 

али је било у установи у виду 

присуства огледног часа, 

организацији и реализацији 

дебате на тему „Вршњачко 

насиље―, припреми програма 

за Дан школе и присуству 

вебинара. Детаљније о овоме 

налази се у извештајима 

стручног усавршавања, како 

личног тако и на нивоу Већа. 

- Константовано је да су 

реализовани часови 

припремне наставе из српског 

језика и књижевности, а 

завршне припреме и детаљи 

око самог полагања биће 

одржане у недељи након 

завршетка редовне наставе 

(од 6. 6. 2022) по већ 

утврђеном распореду и плану. 

Часови припреме из 

француског језика 

(конверзација) нису одржани, 

јер је током претходног 

месеца на семинару 

одржаном за наставнике 

стручних предмета најављено 

да се конверзација на 

поменутом језику избацује и 

да остаје само тест стручно-

теоријског знања 

(комбинација питања из 4 

предмета – АиХ пословање, 

Маркетинг, Историја 

уметности и Туристичка 

географија) и практични део 

испита из АиХ пословања. 

- Уредно су предати 

оперативни планови за мај 

месец од стране свих чланова 

Већа, што је на састанку и 

потврђено. 
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- Закључено је да је успешно 

припремљена и организована 

приредба за Дан школе, која 

је реализована 24. 5. 2022. у 

амфитеатру наше школе. У 

питању је био краћи музички 

рецитал, где су се 

талентовани ученици 

представили пригодним 

песмама на различитим 

страним језицима – 

француском, руском, 

шпанском и грчком. Идеја је 

била да покажемо да наша 

душа не може да се раздели, 

да представимо да и те како 

може да се све повеже, 

колико год нас на различите 

начине мамио и Исток и 

Запад. С обзиром на то да је 

наш Дан школе посвећен 

солунској браћи, учитељима 

Ћирилу и Методију, 

адекватан одломак текста 

Светог Јустина у ту част 

представила је наша ученица 

3. разреда и водитељ читавог 

програма Тања Станојевић. 

На француском језику певала 

нам је ученица 4. разреда 

Ивана Живковић, на руском 

Дуња Панић (3. разред), на 

шпанском и комбинацији 

грчког и српског Анђела 

Васиљевић (4. разред). 

Својим раскошним гласом 

задивиле су све присутне. 

Чланови Већа су 

констатовали да је приредба, 

читав програм и организација 

истог били на завидном 

нивоу, све је реализовано 

како је планирано а честитке 

колега и присутних гостију, 

као и одушевљење нашом 

идејом за реализацију 

програма, само су потврдили 

успешност приредбе. 

Колегиница Александра Аџић 

направила је диван снимак о 
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истој, који се налази се на 

сајту школе. 

Јун 

- Састанак Већа; 

- Планирање писмених 

задатака из српског, 

енглеског и 

француског језика; 

- Стручно 

усавршавање; 

- Реализација рада 

новинарске секције; 

- Реализација 

матурског испита из 

српског језика и 

књижевности; 

- Реализација допунске 

наставе из српског, 

енглеског и 

француског језика; 

- Анализа успеха 

ученика на крају II 

полугодишта; 

- Општи успех ученика 

на матурском испиту; 

- Анализа рада 

Стручног већа. 

- Одржан састанак Већа 20. 6. 

2022. године на коме се 

продискотовало о 

реализованим активностима 

предвиђеним за овај месец. 

Константовано је да су 

уредно предати оперативни 

планови за сва три језика, да 

су реализовани часови 

редовне наставе по плану и 

програму али са одступањем 

од по 2 часа због 

неусклађености школског 

календара - недостаје један 

уторак. Утврђено је да су 

чланови Већа присуствовали 

почетком месеца полагању 

ванредних испита као 

испитивачи или чланови 

комисије - записници са 

истих уредно попуњени и 

предати секретару школе. 

- Испланирани и реализовани 

писмени задаци из сва три 

језика, а распоред истих 

уредно предат и окачен на 

огласној табли. При 

планирању водило се рачуна 

о томе да не дође у истом 

дану до поклапању писмених 

задатака. Установљени су и 

потврђени заједнички 

критеријуми оцењивања за 

основни и напредни ниво, за 

све језике. 

- У оквиру стручног 

усавршавања у установи 

реализована дебата на тему 

Вршњачко насиље у 

амфитеатру наше школе. 

Организатори и реализатори 

исте били су Слађана 

Јевремовић (професор 

српског језика и 

књижевности) и Верољуб 

Бојичић (професор историје) 

са ученицима 2. разреда, 

смера туристичко-

Стручно 

веће језика 
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хотелијерски техничар. 

Гости, а и учесници дебате 

били су ученици 7. и 8. 

разреда ОШ „Милан Ракић―, 

представници Ђачког 

парламента. Поразговарало се 

са члановима Већа о дивној 

сарадњи, комуникацији са 

ученицима основне и средње 

школе, где су размењене 

идеје, искуства и дата 

сопствена мишљења о овој 

актуелној теми. У плану је да 

се током нове школске године 

реализују још неке дебате или 

округли сто на неку другу 

тему. 

- Реализовани су планирани 

часови новинарске секције, 

где је узето у обзир одсуство 

чланова који раније 

завршавају школску годину 

због професионалне праксе.. 

Константовано је да није 

израђен електронски часопис, 

што је била идеја почетком 2. 

полугодишта, али су 

реализоване наставне 

јединице по плану и 

програму. Обрађиване су 

теме везане за актуелности у 

школи, занимљивости и 

ваннаставне активности 

ученика. На часовима су 

обнављани новинарски 

стилови, скупљан материјал 

ученика који су били 

задужени за ликовни рад – 

представљане су разне 

технике цртања талентованих 

чланова секције. Договорено 

је да наредне године са новим 

члановима, постојећим а и 

новим идејама, покушамо да 

реализујемо лепу замисао 

поводом првог електронског 

часописа. 

- Утврђено је да је реализован 

по предвиђеном распореду 

матурски испит из српског 
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језика и књижевности. Исти 

је одржан 15. 6. 2022. године 

у трајању од 9h до 12h. 

Дежурни наставници су били 

Милош Стојановић 

(наставник услуживања) и 

Драгана Петровић (наставник 

практичне настава). Комисија 

за прегледање радова је била 

трочлана и сваки наставник је 

давао своју оцену, а потом 

председник комисије 

(Слађана Јевремовић) 

изводила је закључну. 

Преостала два члана су 

Снежана Марковић и Милан 

Петковић, професори ОШ 

„Милан Ракић― и школе у 

Горњој Топлици. 

Константовано је да је испит 

протекао по плану и 

утврђеном распореду. 

- Реализовани су предвиђени 

часови допунске наставе, а у 

прилог томе говоре и 

поправљене негативне оцене 

са тромесечја, садржај рада и 

број присутних ученика. 

Поразговарано је о томе 

колико су били ефикасни 

допунски часови и како су 

одлична мера за поправљање 

оцена и савладавање 

предвиђеног градива. 

- Анализиран је успех 

ученика на крају 2. 

полугодишта тако што је 

сваки члан износио успех за 

свој предмет и закључено је 

да су сви ученици савладали 

основне тражене захтеве 

обрађиваног градива из сва 

три језика и самим тим нема 

ученика са негативном 

оценом - нема упућивања на 

поправне испите у 

августовском року. Утврђено 

је да се поклапају 

критеријуми оцењивања, да 

су сличне или исте оцене из 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

109  

свих језика код ученика. Сви 

ученици су задовољили 

елементе постављене за 

основни и напредни ниво. 

- На састанку је било речи и о 

општем успеху ученика на 

матурском испиту. Закључено 

је да се само 1 ученик није 

појавио на првом делу 

практичног испита због 

болести, па се упућује у 

августовски рок, док су сви 

остали ученици изашли на 

предвиђене испите. Тако да је 

15 ученика положило са 

позитивним успехом, од тога 

четворо са одличним, 

шесторо са врло добрим и 

петоро са добрим. А 7 

ученика је упућено на 

поправни испит у августу – 2 

ученика на тест за проверу 

стручно-теоријских знања и 5 

ученика за практични део. 

Детаљније о матурском 

испиту налази се у извештају 

и записницима са испита. 

Била су и два ванредна 

ученика (Светлана Лазаревић 

и Тања Ускоковић), која су 

такође положила са 

позитивним успехом. 

Поразговарано је о самој 

организацији, 

реализованости, тежини 

испита, успеху оних ученика 

који су положили матурски са 

оценом 5, 00 као и онима који 

су упућени на поправни. 

Константовано је да је све 

реализовано по плану и 

распореду, и да поједини 

ученици морају озбиљније 

приступити испиту и уложити 

више труда, с обзиром на то 

да се полажу три испита. 

- Реализована је анализа 

досадашњег рада Већа на 

крају школске 2021/ 2022. 

године. Поразговарано је о 
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стручном усавршавању у 

установи и ван ње и 

закључено је да је предвиђени 

број сати / бодова остварен, 

али без обзира на то има се на 

уму за следећу годину већи 

број угледних часова или 

организовање неког огледног 

часа у комбинацији сва три 

језика. Утврђен је распоред 

предавања извештаја рада 

Стручног већа, тимова, 

личног плана усавршавања и 

извештаја везаних за 

одељенске старешине. 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

Подносилац извештаја:    Стручно веће природних наука 

 

Одговорно лице: Александра Јагодић, руководилац стручног већа, професор биологије, екологије са 

заштитом животне средине и здравствене културе 

 

Остали чланови тима: Милена Гођевац-професор хемије, Никола Милетић-професор математике и 

физике 

 

Циљеви рада: Унапређивање методике рада у настави природних наука, корелација са другим 

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

припремне наставе, стручно усавршавање  наставника, иновације у раду и предлози мера за 

побољшање успеха у настави математике, физике, хемије, биологије, екологије са заштитом животне 

средине и здравствене културе. 

Садржај рада 

 

Садржај

и рада 

који 

нису 

планира

ни а 

урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Области 

рада 
Реализовани садржаји 

Није 

реализовано 
   

-

Биологија 

 

-

Екологија 

 

30.8.2021. НАСТАВНИЧКО 

ВЕЋЕ  

Посета 

Фестивалу 

науке-због 

епидемиоло

шке 

ситуације 

 

-Записници 

са састанака 

стручног 

већа  

-

Појединачни 

План рада 

стручног већа 

природних 

наука је 

испоштован 

осим 
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-Заштита 

животне 

средине 

 

-Заштита 

здравља 

 

-Хемија 

 

-

Математи

ка 

 

-Физика 

ПРВА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

Време: 30. август 2021. 

године, у просторијама 

Средње школе „Мионица―  

Присутни чланови: 

Александра Јагодић, Милена 

Гођевац  

Одсутни чалан: Никола 

Милетић ( консултације 

обављене телефонским 

разговором јер је у изолацији 

због корона вируса) 

Дневни ред: 

1. Конституисање 

стручног већа 

природних наука, 

подела задужења 

члановима већа, избор 

руководства 

2. Анализа глобалних и 

оперативних планова 

за шк. 2021/22. годину 

и евентуалне допуне, 

измене 

3. Настава према 

„семафор― моделу 

4. Израда и усвајање 

плана рада стручног 

већа природних наука 

за шк. 2021/22.год. 

5. Анализа и извештај са 

поправних  испита 

Реализација: 

1. Стручно веће 

природних наука у 

шк.2021/22. чине:  

 Александра 

Јагодић, 

професор 

  

извештаји о 

обележавању 

активности у 

оквиру 

стручног 

већа  

-Стручно 

усавршавање 

чланова 

стручног 

већа у 

установи и 

ван установе  

-Посета 

манифестаци

ја од стране 

чланова 

стручног 

већа,  ради 

усавршавања 

из области 

биологије , 

хемије, 

математике 

и физике 

-

Међупредме

тна 

корелација 

-

Задовољавај

ућа просечна 

оцена из 

предмета 

природних 

наука, мали 

број 

недовољних 

оцена 

-Изузетна 

сарадња 

међу 

члановима 

стручног 

већа  

 

 

неколицицне 

садржаја који 

нису 

реализовани 

из оправданих 

разлога (рад у 

ванредним 

епидемиолош

ким 

условима). 
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биологије, 

екологије са 

заштитом 

животне 

средине и 

здравствене 

културе 

 Милена 

Гођевац, 

професор 

хемије 

 Никола 

Милетић, 

професор 

математике и 

физике 

Руководилац стручног 

већа остаје Александра 

Јагодић. 

2.  Глобални планови су 

без измена, осим код 

мсера конобар-први 

разред где је 

предметни наставник 

направио нови план 

рада према програму 

који је изашао у 

Службеном Гласнику. 

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.mion

ica.rs у данима када се 

пређе на „жути― и 

https://obrazovanje.mionica.rs/
https://obrazovanje.mionica.rs/
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„црвени― модел. 

4. Сачињен је и усвојен 

план рада стручног 

већа природних наука 

за школску 2021/22. 

годину који је 

руководилац већа 

доставио 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 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 

Никола Милетић. 

Ученик Милоје Атић -

1.разред положио је 

поправни испит из 

математике пред 

комисијом који је 

формирала установа у 

одсуству преметног 
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наставника који је био 

у изолацији због 

корона вируса. 

ДРУГА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

Време: 30. септембар 2021. 

године  у просторијама 

Средње школе „Мионица― 

Присутни чланови: 

Александра Јагодић, Милена 

Гођевац, Никола Милетић 

Дневни ред: 

1Реализација редовне 

наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

2. Обележавање Светског 

дана заштите озонског 

омотача 

3.Стручно усавршавање 

4.Текућа питања 

Реализација: 

1Настава се реализује 

према плану и евидентира 

у е-дневник. Од почетка 

школске године школа 

ради по првом моделу-

настава се реализује 

непосредним радом са 

ученицима. Остали 

облици реализују се према 

задужењима из 40-

очасовне радне недеље. 

2.Милена Гођевац 

обележила је са 

ученицима првог разреда 

16.септембар-дан заштите 

озонског омотача. 

Ученици су на часу 

гледали филм и 

презентацију о значају и 

  



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

115  

занимљивостима везаним 

за озонски омотач. 

3. Никола Милетић и 

Александра Јагодић од 

30.09.2021.-2.10.2021. 

присуствују семинару 

који се одржава у 

нашој школи 

„Вештине за 

адолесценцију-

превенција 

злоупотребе 

психоактивних 

суспстанци и ризичног 

понашања младих― (24 

сата). 

4. Додатних питања није 

било. 

5.10.2021. Обележавање 

4.октобра-дана заштите 

животиња 

 

  

ТРЕЋА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

Време: 22. октобар 2021. 

године , онлајн 

Присутни чланови: 

Александра Јагодић, Милена 

Гођевац, Никола Милетић 

Дневни ред: 

1Реализација редовне 

наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

2Обележавање Светског 

дана заштите животиња-

Дечја недеља 

3Стручно усавршавање 

4Разно 

Реализација: 

1.Часови редовне наставе 
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и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

се реализују према плану 

и евидентирају у е-

дневник. Настава се 

изводи непосредно у 

школи, и по потреби 

према комбинованом 

моделу (у складу са 

одлуком Министарства 

просвете, науке и 

технолошкиг развоја у 

складу са тренутном 

епидемиолођком 

ситуацијом). Одељење 2-3 

од 30. 9.2021. било је 10 

дана на онлајн настави. 

2. У оквиру Дечје недеље 

ученици првог разреда 

(смер туристичко-

хотелијерски техничар), 

заједно са професорком 

биологије Александром 

Јагодић, реализовали су 

низ активности поводом 

обележавања 4.октобра. 

Ученици су имали задатак 

да истраже о 

најугрожениијим врстама 

животиња, факторима 

угрожавања и 

предложеним мерама 

заштите. Они су у 

паровима израдили 

постере и презентације на 

којима су представили 

резултате свог 

рада.Такође, ученицима 

1/1 послата су објашњења 

и линк за приступање 

интерактивном курсу 

Дивљи свет и климатске 

промене. Током овог 

курса ученици сазнају о 

рањивости и отпорности 

дивљих врста  (као што 
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су. снежни леопард, 

поларни медвед, 

планинске гориле итд.) на 

климатске промене.  

3.Александра Јагодић 

тренутно је на онлајн 

обуци „Формативно 

оцењивање и његова 

примена у дигиталном 

окружењу― у организацији 

Завода за вредновање (12 

бодова). Непосредан рад 

овог семинара планиран је 

за 29.10.2021. године у 

просторијама Средње 

школе „Мионица―. 

4. Чланови стручног већа 

природних наука 

разговарали су о могућим 

сценаријима за 

реализацију часова које ће 

посетити педагог и 

директор школе. План 

посете је следећи: 

 Милена Гођевац - 

28.10.2021. 1-2, 

хемија 

 Никола Милетић -  

2.11.2021. 1-2, 

математика 

 Александра 

Јагодић -  

9.11.2021. 1-1, 

биологија 

1.11.2021. ОДЕЉЕЊСКО И 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
  

ЧЕТВРТА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

Време: 5. новембар 2021. 

године ( телефонским путем) 
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Присутни чланови: 

Александра Јагодић, Никола 

Милетић, Милена Гођевац 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха 

ученика на крају I 

класификационог 

периода и утврђивање 

мера за његово 

побољшање 

2. Реализација редовне 

наставе и осталих 

облика образовно-

васпитног рада 

3. Промена школског 

календара 

4. Текућа питања 

Реализација: 

1.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 

мерама. 

2.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.  

3.Према одлуци Крузног 

штаба за сузбијање заразне 

болести Covid-19 на седници 

одржаној 4.11.2021. донета је 

одлука да јесењи распуст 

траје од 8. до 12. новембра 
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20121.године што ће довести 

до измена у школском 

календару, јер ће ненаставни 

дани бити понедељак, уторак 

и среда ( 8., 9. и 10. 

новембар).  

4.Анализиран је распоред 

полагања ванредних испита 

за новембарски испитни рок. 

30.11.2021. Обележавање 

светског дана борбе против 

ХИВ – а-радионица Црвеног 

Крста која је реализована са 

ученицима првог раззреда 

 
 

 

 

 

 

ПЕТА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

Време: 7. децембар 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. Стручно усавршавање 

3. Обележавање важних 

датума 

4. Полагање ванредних 

испита 

5. Разно 

Реализација: 

1. Часови редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада реализују се 

према плану и евидентирају у 
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е-дневник.  

2. Чланови струћног већа 

природних наука 

континуирано се стручно 

усавршавају и утиске са 

семинара/вебинара размењују 

на састанцима стручног већа 

или телефонским путем. 

Александра Јагодић је 

2.12.2021. похађала вебинар 

„Образовне неуронауке у 

школи-пут од науке до 

праксе― ( 1 сат) у 

организацији издавачке куће 

Нови Логос. 

Од 6.12.2021. почеле су обуке 

на тему Windows 10, MS 

Office 365 и MS Intune у 

онлајн окружењу, путем MS 

Teams-a. Ова обуке ће трајати 

укупно 10 сати и то тако што 

ће у периодима од 6.12. до 

10.12. и од 13.12. до 17.12. 

бити организован по један сат 

обуке са почетком у 13 

часова. Организатор је 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја-

Сектор за дигитализацију у 

просвети и науци. 

3. У сарадњи са Црвеним 

Крстом Мионица реализоване 

су трибине поводом 

обележавања 1. децембра-

Светског дана борбе против 

вируса ХИВ и СИДЕ (од 

30.11. до 2.12. 2021.) у 

амфитеатру школе. 

4.Ванредни испит из 

математике за 1 кандидата 

организован је 15.11.2021. у 

10.35. 

5.Разменили смо утиске о 
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часовима који су посећени од 

стране директора и педагога 

школе. 

14.12.2021. Обележавање 

месеца борбе против болести 

зависности- радионица о 

психоактивним супстанцама 

којој су присуствовали 

ученици првог разреда са 

професорима: Јеленом 

Селенић, Верољубом 

Бојичићем и Александром 

Јагодић 

   

ШЕСТА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

Време: 28. децембар 2021. 

године  

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 током 
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другог полугодишта 

интензивира допунска 

настава за ученике који 

имају недовољне оцене. 

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. 

15.12.2021. 

Александра Јагодић је 

присуствовла вебинару 

ИК Клет, Нови Логос 

и Фреска „Педагошка 

документација: свеска 

праћења развоја и 

напредовања ученика„ 

чији је реализатор 

била Биљана Вујовић 

и који носи 1 бод 

стручног 

усавршавања.16.12.202

1. оставрила је 1 поен 

стручног усавршавања 

на вебинару за 

запослене у 

образовању„ Са 

стручњацима на вези 

2- безбедно током 

пандемије―. На овом 

стручном скупу 

говорили су: Бранко 

Ружић, министар 

просвете, као и 

представници 

УНИЦЕФ-а, 

Института за јавно 
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здравље „Др Милан 

Јовановић Батут―, 

Савеза учитеља, 

Медицинског 

факултета у Београду 

и  УКЦ Србије. 

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.Обука и тестирање 

запослених везано за 

безбедност на раду биће 

спроведено 29.12.2021. 

године у просторијама 

школе. 

29.12.2021. ОДЕЉЕЊСКО 

И  НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
   

29.12.2021. Обука и 

тестирање о безбедности на 

раду запослених 
   

СЕДМА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

Време: 8. фебруар 2022. 

године  

Присутни чланови: 

Александра Јагодић, Милена 

Гођевац (телефонски), 

Никола Милетић 

Дневни ред: 

1. Реализација редовне 

наставе и осталих 

облика образовно-

васпитног рада  

2. Промена школског 

календара 
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3. Разно 

Реализација: 

1.Часови редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада реализују се 

према плану и евидентирају у 

е-дневник. Настава се од 

почетка другог полугодишта 

изводи по комбинованом 

моделу-реализује се за једну 

групу непосредна настава у 

школи док друга група 

наставу прати преко 

платформе за учење на 

даљину. 

2. Чланови стручног већа 

планирају наставу према 

упутсвима управе школе 

.Најављена је промена 

школског календара и 

нерадни дани од 14.до 

18.фебрура, као и продужетак 

школске године. 

3. Додатних питања није 

било. 

7. 3.2022.  НАСТАВНИЧКО 

ВЕЋЕ 
   

22. 3. 2022. Обележен 

Светски дан воде 
   

7.4 .2022.  НАСТАВНИЧКО 

ВЕЋЕ 
   

ОСМА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

 

Време: 7. април 2022. године  

Присутни чланови: 

Александра Јагодић, Милена 

Гођевац, Никола Милетић 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха 

ученика на крају III 

класификационог 

периода и утврђивање 
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мера за његово 

побољшање 

2. Реализација редовне 

наставе и осталих 

облика образовно-

васпитног рада 

Стручно усавршавање 

3. Обележавање 

еколошки важних 

датума 

4. Разно 

 

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. 

 

2. Часови редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада реализују се 

према плану и евидентирају у 

е-дневник. Настава се 

реализује непосредно у 

школи . 

 

3. Човеку је неопходно 

минимум 50 литара воде 

дневно - за пиће, прање, 

кување и санитарије.  Светски 

дан вода  обележава се сваке 

године 22.марта . Светски дан 

вода прославља воду као 

основни ресурс живота и 

подиже свест о томе да 2,2 

милијарде људи у свету и 

даље нема доступну 

здравствено безбедну воду за 

пиће. Све активности које 

се  предузимају имају за циљ 

решавање глобалне кризе 

и  обезбеђивање довољне 

количине здравствено 

безбедне воде за пиће свима. 

Ученици Средње школе 

"Мионица" написали су на 
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часу биологије поруке о 

важности штедње воде и 

подели их својим 

суграђанима. 

 

4. Почетком априла одржан је 

испит за ванредне ученике за 

предмет математика. 

Чланови стручног већа 

пратили су 23. 2. 2022. онлајн 

вебинар за наставнике 

средњих стручних школа о 

Пројекту државне матуре. 

У уторак и среду (5. и 6. 

априла 2022.) ученици 

четвртог разреда полагали су 

пробну државну матуру. 

Субота 9. 4. 2022. године је 

радна за средње школе, према 

распореду од понедељка 

6. 6.2022.  НАСТАВНИЧКО 

ВЕЋЕ 
    

ДЕВЕТА РЕДОВНА 

СЕДНИЦА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 школска  2021/22.година 

 

Време: 14. јун 2022. године  

Присутни чланови: 

Александра Јагодић, Милена 

Гођевац (телефонски), 

Никола Милетић 

 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха 

ученика на крају IV 

класификационог 

периода  

2. Реализација редовне 

наставе и осталих 

облика образовно-

васпитног рада  

3. Стручно усавршавање 

4. Текућа питања 

 

Реализација: 

 

1. Чланови стручног већа 

анализирали су  успех 
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ученика на крају четвртог  

класификационог периода. 

Сваки чан већа изнео је 

појединачно анализу успеха 

за предмете које предаје. 

 

2. Часови редовне наставе и 

осталих облика образовно-

васпитног рада  у већини су 

реализовани према плану и 

евидентирани у е-дневник.  

Александра Јагодић није 

реализовала по 1 час у 1 /2-

конобар , 2/2 и 2/3, док у 1/1 и 

1/ 2-кувар  нису реализована 

по 2 часа. Разлог: 

неусклађеност школског 

каландара на нивоу школе 

(недостаје један уторак). 

Током другог полугодишта 

реализовано је укупно 12 

часова осталих облика 

образовно-васпитног рада за 

предмете: биологија, 

екологија и здравствена 

култура. 

 

3. Предметни наставници 

континуирано се стручно 

усавршавају.Александра 

Јагодић  од 3.6. 2022. године 

је на тренинг модулу 1 обуке 

„Наставници као носиоци 

квалитетног образовања за 

сву децу―. 

 

4. Чланови стручног већа 

природних наука 

присуствовали су полагању  

испита за ванредне ученике, 

као испитивачи или чланови 

комисија током школске 

2021/2022.године. 

21. 6.2022.  

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
    

     

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022.  ГОДИНУ 
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Предлагач плана: Катарина Бељић- председник  

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

 

Одговорно лице: Катарина Бељић  (председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа: Марија Милиновић, Бојана Текић, Кристина Лукић-Недељковић, 

Ивана Живковић, Невена Маринковић 

 

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

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

предлози мера за побољшање, анализа критеријума оцењивања 

 

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

установи и ван установе, унапређивање методике рада у настави.  

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна 

група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Критеријум

и 

успешности 

за план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуаци

ју плана 

Време 

реализаци

је 

 

Области рада 

 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

Планирање 

састанка 

стручног већа  

 

Израда 

годишњих 

планова по 

предметима  

 

чланови Стручнo 

веће 
 

Реализовани 

сви  

годишњи 

планови 

екон. И 

туристичке 

групе 

предмета. 

 

 

 

Планирање 

састанка 

стручног већа  

 

Информисањ

е о избору и 

набавци 

уџбеника и 

иновацијама 

у настави из 

економске 

групе 

предмета 

 

чланови Стручнo 

веће 

 Нaбављени 

сви 

уџбеници из 

економске 

групе 

предмета ( у 

продаји 

уџбеник за 

1.разред из 

АИХ 

пословања) 

 

 

Планирање 

седнице 

стручног већа 

 

Подела 

задужења 

члановима 

стручног већа 

и избор 

председника 

чланови Стручно 

веће 

Изабран 

нови 

председник 

већа – 

Катарина 

Бељић . 

Подељена 
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задужења и 

планиран 

наредни 

састанак. 

Планирање 

седнице 

стручног већа 

 

Доношење 

плана рада за 

стручна 

усавршавања 

чланови Стручно 

веће 

Донете и 

усвојене 

одлуке о 

раду Већа. 

 

  

Септемба

р  

Туризам  Обележавање 

Светског дана 

туризма  

27.9.2022. 

Наставниц

и  

Ученици 

свих 

година 

смера тхт 

Реализована 

изложба 

фотографија 

које су 

ученици 

направили 

поводом 

Светског 

дана 

туризма. 

Ученици 

присуствова

ли и 

програму и 

активностим

а који је 

овим 

поводом 

организован 

од стране 

ТО―Миониц

а―. 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

Остали облици 

образовно 

васпитног рада 

 

Организовањ

е допунске и 

додатне 

наставе. 

 

чланови 

 

Допунска 

настава 

организова

на за 

одељења I-

1, I-2, II-2, 

III-1, III-2 и 

IV-1. 

Распоред 

допунске 

наставе и  

Извештај о 

одржавању. 

 

 

 

Остали облици 

образовно-

васпитног 

рада 

Проналажење 

мотивациони

х поступака 

за постизање 

бољих 

образовних и 

васпитних 

постигнућа 

ученика. 

чланови Сарадња са 

педагогом 

школе. 

Разговори са 

ученицима 

који имају 

потешкоће у 

напредовању 

и 

савладавању 

градива. 

 

Такмичења Учешће на Ученице Ученици Освојено  
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такмичењу 

„Дани 

едукативност

и младих 

предузетника 

и иноватора― 

прве 

године ( 

Милица 

Станковић, 

Кристина 

Јованчић и 

Наташа 

Страхинић

) са 

наставницо

м Маријом 

Милинови

ћ. 

прве 

године. 
1.место на 

такмичењу. 

 

 

 

 

новембар 

 

 

Завршетак 

првог  

класификацион

ог периода и  

анализа успеха 

ученика на 

крају првог 

класификацион

ог периода. 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

класификаци

оног периода 

чланови Стручно 

веће 

Анализиран 

успех 

ученика из 

економске и 

туристичке 

групе 

предмета 

(Записници  

о успеху 

ученика на 

крају првог 

тромесечја). 

 

 

 

Планирање 

мера и начина 

за отклањање 

неуспех из 

предмета 

економске и 

туристичке 

групе.  

Откривање 

узрока 

неуспеха 

ученика 

путем анкете 

и дискусије 

чланови Стручно 

веће и 

ученици 

  

Реализација 

блок наставе у 

другој и трећој 

години. 

Посета 

хотелијерско

м предузећу. 

Наставниц

и друге 

године. 

Ученици 

друге 

године 

Остварена 

посета 

хотелу 

„Врујци“ у 

бањи 

Врујци. 

 

 

 

 

Децембар  

 

 

Ревизија 

критеријума за 

оцењивање. 

 

 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања и 

ученичких 

знања и 

способности 

 

 

 

чланови 

 

 

Стручно 

веће 

Одржан 

састанак на 

тему 

предлагања 

мера за бољи 

успех 

ученика из 

економске 

групе 
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предмета. 

 

 

 

 

јануар 

 

 

Планирање 

седнице о 

разматрању 

успеха на крају 

првог 

полугодишта. 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

по 

предметима 

из економске 

групе 

 

чланови Стручно 

веће 

Анализиран 

успех 

ученика из 

економске 

групе 

предмета.( 

Записници  о 

успеху 

ученика на 

крају првог 

полугодишта

). 

 

Реализација 

блок наставе 

ученика друге  

године. 

 

 

Посета 

хотелијерско

м предузећу. 

Наставниц

и друге 

године. 

Ученици 

друге 

године 

Остварена 

посета 

хотелу 

„Црни врх“ 

на 

Дивчибари

ма. 

 

 

 

 

 

 

фебруар 

Планирање 

календара 

такмичења 

 

 

 

Израда плана 

школских 

такмичења 

 

Чланови 

Стручно 

веће 

Реализован 

план 

школских 

такмичења. 

 

Планирање 

посете Сајму 

туризма 

43. 

Међународн

и сајам 

туризма 

одржаће се 

од 24-27.3. 

чланови Ученици 

смера тхт 

Направљен 

распоред 

посета сајму. 

Сајам ће 

посетити сви 

ученици 

смера тхт. У 

сарадњу са 

ТО―Миониц

а― 

планирани 

су и додатни 

садржаји и 

активности 

за ученике 

који су се 

добровољно 

пријавили 

односно који 

су изабрани. 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Посета Сајму 

туризма 

Посета 

Београдском 

сајму  

чланови Ученици 

свих 

одељења 

смера тхт. 

 Планирана 

посета 

одржана 

према 

утврђеном 
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 распореду. 

 

 

Пројекат 

Државна 

матура – 

припремна 

обука  

Реализација 

другог пилот 

пројекта у 

оквиру 

државне 

матуре. 

Катарина 

Бељић, 

Ивана 

Живковић 

Ученици 

четврте 

године 

смера 

туристичко

-

хотелијерс

ки 

техничар 

Чланови 

актива и 

директор 

присуствова

ли он лајн 

обуци 

поводом 

предстојећег 

пилот 

пројекта 

Државна 

матура. 

 

 

 

 

 

 

април 

 

 

Планирање 

седнице о 

разматрању 

успеха на крају 

трећег 

класификацион

ог периода 

ученика 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају трећег 

класификацио

ног периода. 

чланови Стручно 

веће 

 

 

 

Извршена 

анализа 

успеха 

ученика на 

трећем 

квалификац

ионом 

периода на 

основу 

Записника о 

успеху на 

крају трећег 

тромесечја.  

 

      

мај 

 

 

 

 

 

Прославе Дана 

школе празник 

Св.Ћирило и 

Методије 

 

 

 

 

Прпрема за 

догађај Дан 

школе. 

 

 

чланови 

Сарадња са 

другим 

стучним 

већима, 

органима 

школе, 

локалним 

привредни

м 

друштвима 

Реализовано 

обележавањ

е Дана 

школе. 

 

 

 

Блок настава 

друге,треће и 

четврте године  

 

 

 

 

Одржавање 

блок наставе 

 

 

 

 

чланови 

 

 

 

Ученици 

друге и 

треће 

године. 

Организован

е посете 

Музеју у 

Ваљеву, 

Ненадовића 

кули у 

Ваљеву, 

комплексу у 

Бранковини. 

 

 

 

Одржавање 

припремне 

чланови За ученике 

завршне 

Матурска 

припремна 
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Планирање 

припремних 

часова за 

матурски 

испит.  

 

наставе за 

матуранте. 

године настава 

реализована 

у периоду 

мај-јун.  

 

 

 Одржан 

огледни час 

„Хотел по 

нашој мери―  

Катарина 

Бељић и 

Бојана 

Текић  

Ученици 

друге 

године  

Огледни час 

одржан у 

одељењу 2-

1. На часу 

присуствова

ле колеге 

као и 

представниц

и 

ТО―Миониц

а―. 

 

 

јун 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика из 

економске  и 

туристичке 

групе 

предмета 

групе 

предмета. 

 

 

 

 

 

чланови 

  

Настава 

реализована 

према плану. 

Реализовани 

часови 

допунске 

наставе. 

Ученици 

распоређени 

на праксу 

према 

распореду 

трећа, 

друга,а  

затим прва 

година. 

Завршне 

седнице се 

одржавају 

након 

праксе 

средином 

авгуса. 

 

   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

Предлагач плана: Стручно веће наставника друштвених наука 

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

Одговорно лице: Верољуб Бојичић, професор историје 

(председник, координатор,руководилац..) 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

134  

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

психологије, Maрија Адамовић, професор социологије 

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

 

Време 

реализације 

Планиране  

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Конституисање 

Стручног већа за 

текућу школску 

годину 

реализовано Чланови 

Већа 

Изабрани су чланови Стручног 

већа и подељене активности и 

задаци 

Усвајање Плана 

рада Стручног 

већа 

реализовано Чланови 

Већа 

Усвојен је Плана рада Стручног 

већа за 2021/2022. годину 

Избор уџбеника и 

временско и 

садржајно 

усклађивање 

програма 

реализовано Чланови 

Већа 

Чланови Стручног 

већа изабрали су следеће 

уџбенике за своје предмете: 

 

- Историја: Драгољуб М. Кочић, 

Историја за први разред средњих 

стручних школа; Иван М. Бецић, 

Историја за други разред 

средњих стручних школа;  

- Географија: Винко Ковачевић, 

Босиљка Младеновић 

Кљајић,Географија за први 

разред гимназије; 

Србољуб Стаменковић, Драгица 

Гатарић,Географија за осми 

разред основне школе;  

М. Грчић, С. Станковић, Љ. 

Гавриловић, С. Радовановић, М. 

Степић, С. Ђурђић, Географија за 

трећи разред гимназије; 

Стеван Станковић, Туристичка 

географија за четврту годину;  

 

- Социологија са правима 

грађана: Група аутора, 

Социлогија за 3. разред средњих 

стручних школа и 4. разред 

гимназије; 

- Психологија: Бора Кузмановић 

и Иван Штајнбергер, Психологија 

за трећи и четврти разред 

трговинских, угоститељско-

туристичких и школа за личне 

услуге. 

Током првог полугодишта 

школске 2020/2021. године 

остварена је корелација између 
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следећих предмета: географија – 

историја, биологија, агенцијско 

пословање; психологија – 

услуживање, професионална 

пракса, социологија с правима 

грађана; историја – географија, 

српски језик, верска настава.   

 

 

 

Израда 

годишњих 

планова рада за 

сваки предмет 

реализовано Чланови 

Већа 

Чланови Стручног већа израдили 

су Годишње планове рада према 

Правилнику о плану наставе и 

учења 

Израда месечних 

планова за сваки 

предмет 

реализовано Чланови 

Већа 

Договорено је да чланови Већа 

током школске година сваког 

месеца предају своје месечне 

планове. 

 

септембар 

Доношење плана 

стручног 

усавршавања 

реализовано 

 

 

 
 

Чланови 

Већа 

Професорка географије 

предвидела је следеће облике 

стручног усавршавања: „Вештине 

за адолесценцију- 

превенцијазлоупотребе 

психоактивних                        

супстанци и ризичног понашања 

младих―  

„Формативно оцењивање и 

његова примена у дигиталном 

окружењу― 

„Са стручњацима на вези 2- 

безбедно током пандемије―. 

Професор историје Верољуб 

Бојичић предвидео је следеће 

облике стручног 

усавршавања:''Нова 

историографска истраживања и 

настава историје. Методички 

приступ‘‘– стручни семинар бр. 

225 (K1, П3)''; ''Од игре до 

уметности – драмски метод у 

настави'' – стручни семинар бр. 

830 (К1, П3); ''Драмско васпитање 

у превенцији вршњачког насиља'' 

– стручни семинар бр. 24 (К3, 

П4); уређивање блога ''Историја, 

наука о садашњости''; угледни 

часови ''Тоталитарни режими у 

Европи'' (2. разред) и ''Култура и 

религија на почетку новог века'' 

(1. разред). 

Професорка психологије 

Снежана Васић предвидела је 

следеће облике стручног 

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

стручним семинарима:  

''Даровито дете у разреду – од 

скривеног талента до ИОП-а 3'' – 

стручни семинар бр. 193 (К3, П2), 

''Јачање професионалне улоге 

психолога у школи'' – стручни 

семинар бр. 7 (К1, П4), 

''Награда и казна – педагошки 

избор или нужност'' – стручни 

семинар бр. 41 (К3, П4);  

излагања и извештаји са стручних 

усавршавања; 

рад са приправницима;  

присуствовање и дискусија на 

угледним и огледним часовима; 

реализација угледног часа;  

помоћник администратора сајта 

школе;  

координатор Тима за стручно 

усавршавање;  

председник и члан  

Интерресорне комисије за 

општину Мионица. 

 
 

 

 

октобар 

 

 

 

Доношење плана 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

реализовано чланови 

Већа 

Професор историје Верољуб 

Бојичић планирао је по 10 часова 

додатног и допунског рада 

током текуће школске године.   

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

реализовано чланови 

Већа 

Чланови Стручног већа 

делимично су задовољни успехом 

ученика. У настави су претежно 

примењивали рад у групи, 

индивидуални и фронтални облик 

рада, затим        дијалошки, 

монолошки, демонстративни, 

илустративни метод рада, као и 

метод рада на тексту. 

Формативно оцењивање 

присутно је у значајној мери.  

Истраживачки рад код ученика 

значајније је подстицала 

професорка психологије 

(опсервација реалне ситације, 

анализа и закључивање). 

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

реализације 

додатне и 

допунске наставе 

 

реализовано 

 

чланови 

Већа 

 

Наставници сматрају да 

додатни и допунски рад са 

ученицима доприносе побољшању 

њиховог успеха, али нису 

применили конкретне 

инструменте за испитивање 

учинка ових видова наставе. 

децембар Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

реализовано чланови 

Већа 

Услед пандемије вируса корона, 

ученици ће ове године бити у 

могућности да виртуелно посете 

Фестивал науке у Београду.  

 

''Ментално разгибавање'' 

Са ученицима друге године, 

психолог Снежана Васић је у 

четвртак, 7.октобра, одржала 

интерактивну радионицу на тему 

стимулације интелектуалног 

развоја. Радионица је названа 

''Ментално разгибавање''. 

Радионица је посвећена 

обележавању Дана 

интелигенције, а уједно је и 

одржана у току Дечије недеље. 

Ученици су кроз приказ оптичких 

илузија опробали своје 

способности опажања, а кроз низ 

занимљивих задатака проверили 

су своју концентрацију, пажњу и 

памћење. 

 

Уценици 4/1 присуствовали 

предавању Безбедност у 

саобраћају у КЦ, чиме су 

унапредили своје искуство у овој 

области, а највреднији добили и 

прикладне награде.Ово је 

реализовано 7.12. 
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Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

реализовано чланови 

Већа 

Социологија:  

Успех је солидан, мозе бити и 

бољи уз више труда и 

ангажовања уценика.Мањи 

прекиди у настави резултирају и 

бољим успехом него у слуцају 

комбиноване или онлајн 

наставе(у поређењу са сколом у 

Љигу и Лајковцу које су имале 

прекиде у непосредној настави). 

 

Психологија: 

У школској 2021/22. години, 

предмет Психологија у туризму и 

угоститељству похађају ученици 

II/3 и III/2 одељења, смер конобар 

а предмет Психологија ученици 

III/1 одељења. 

На крају првог полугодишта 

школске 2021/22 године Ученици 

су остварили следећи просечан 

успех: 

II/3 – укупно 7 ученика, просечна 

оцена 2,43 

III/2 – укупно 10 ученика, 

просечна оцена 2,50 

III/1 – укупно 21 ученик, 

просечна оцена 3,24. 

 

Географија: 

На почетку школске године 

учениици су имали лоше оцене 

али су их у току другог 

тромесечја поправили највише 

захваљујући раду у групама као и 

изради презентација. 

 

Историја: 

Професор историје делимично је 

задовољан успехом ученика; 

ученици првог разреда 

(образовни профил: туристички 

техничар) донели су оскудно 

предзнање из основне школе, али 

су прилично активни на 

часовима; ученици другог 

разреда (образовни профил: 

туристички техничар) солидно су  

заинтересованиза учење историје; 

ученици трећег разреда 
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(образовни профили: конобар и 

кувар) незаинтересовани су за 

учење и показују жељу да усвоје 

само најосновнија знања из 

предмета. 

jaнуар Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

реализовано  чланови 

Већа 

Евалуација реализације наставног 

плана и програма.  

Наставни план и програм су 

реализовани. 

јануар  Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

реализовано  чланови 

Већа 

Евалуација наставе и учења.  

 

По мишљењу наставника, 

ваннаставне активности у 

извесној мери доприносе 

побољшању успеха ученика. 

Наставници су подстицали 

ученике да се баве 

истраживачким радом: у оквиру 

наставног предмета Географија 

ученици су добијали пројектне 

задатке, у оквиру Историје и 

Психологије припремали су 

презентације, писали есеје. 

Констатовано је да сарадња 

родитеља с наставницима није 

задовољавајућа и да се мора 

радити на њеном унапређењу. 

Часови додатне и допунске 

наставе имају, по мишљењу 

чланова Стручног већа, 

позитиван ефекат на побољшање 

успеха ученика. Чланови 

Стручног већа сматрају да су за 

успех ученика најзначајнији 

следећи фактори: 

заинтересованост и мотивација 

ученика, приступ и ангажованост 

наставника, градиво, сарадња са 

ученицима кроз дијалог и 

колективни рад, инсистирање на 
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томе да ученици слободно 

изражавају своје мишљење, 

креативни задаци.  

јануар  Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске наставе 

нереализовано  чланови 

Већа 

 

јануар Извештаји 

професора који 

су присуствовали 

програмима 

стручног 

усавршавања 

реализовано  чланови 

Већа  

Географија:  

30.9.2021: „Вештине за 

адолесценцију- превенција 

злоупотребе психоактивних                        

супстанци и ризичног понашања 

младих―  

    29.10.2021: „Формативно 

оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу― 

 

Психологија:  

25-26. 10. 2021: Девета 

национална Euroguidance 

конференција ,,Каријерно вођење 

и саветовање у Републици Србији 

и Европи― која се одржава у 

онлајн формату 

4. 12. 2021: "Професионална 

заједница учења као механизам 

креирања мреже подршке међу 

запосленима у васпитно – 

образовним и образовно-

васпитним установама― 

11. 12. 2021:Пројектно учење, 

медијска и информациона 

писменост 

 

Историја: 

13. 9. 2021: ''Формативно 

оцењивање – примери из праксе 

за основне и средње школе'' 

4. 11. 2021: ''TIMSS 2019 за 

учетеље и наставнике: грешка 

ученика као показатељ процеса 

учења'' 

11. 12. 2021: ''Школа отворена 

родитељима 2 – Ефикасном 

коминикацијом са родитељима до 

https://www.rcu-uzice.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=535:akreditovana-besplatna-online-tribina-profesionalna-zajednica-ucenja-kao-mehanizam-kreiranja-mreze-podrske-medju-zaposlenima-u-vaspitno-obrazovnim-i-obrazovno-vaspitnim-ustanovama&catid=8&Itemid=117
https://www.rcu-uzice.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=535:akreditovana-besplatna-online-tribina-profesionalna-zajednica-ucenja-kao-mehanizam-kreiranja-mreze-podrske-medju-zaposlenima-u-vaspitno-obrazovnim-i-obrazovno-vaspitnim-ustanovama&catid=8&Itemid=117
https://www.rcu-uzice.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=535:akreditovana-besplatna-online-tribina-profesionalna-zajednica-ucenja-kao-mehanizam-kreiranja-mreze-podrske-medju-zaposlenima-u-vaspitno-obrazovnim-i-obrazovno-vaspitnim-ustanovama&catid=8&Itemid=117
https://www.rcu-uzice.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=535:akreditovana-besplatna-online-tribina-profesionalna-zajednica-ucenja-kao-mehanizam-kreiranja-mreze-podrske-medju-zaposlenima-u-vaspitno-obrazovnim-i-obrazovno-vaspitnim-ustanovama&catid=8&Itemid=117
https://www.rcu-uzice.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=535:akreditovana-besplatna-online-tribina-profesionalna-zajednica-ucenja-kao-mehanizam-kreiranja-mreze-podrske-medju-zaposlenima-u-vaspitno-obrazovnim-i-obrazovno-vaspitnim-ustanovama&catid=8&Itemid=117
https://www.rcu-uzice.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=535:akreditovana-besplatna-online-tribina-profesionalna-zajednica-ucenja-kao-mehanizam-kreiranja-mreze-podrske-medju-zaposlenima-u-vaspitno-obrazovnim-i-obrazovno-vaspitnim-ustanovama&catid=8&Itemid=117
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боље сарадње'' 

јануар  Извештај о раду 

Стручног већа 

реализовано  Руководилац 

Већа 

 

јануар  Припремање 

календара 

такмичења 

ученика и 

обезбеђивање 

услова за њихово 

припремање 

нереализовано чланови 

Већа  

Наставници не планирају да 

ученике воде на такмичења. 

јануар Припрема 

програма 

прославе 

значајних датума 

за школу и 

друштвену 

заједницу 

реализовано  чланови 

Већа  

''Ментално разгибавање'' 

Са ученицима друге године, 

психолог Снежана Васић је у 

четвртак, 7.октобра, одржала 

интерактивну радионицу на тему 

стимулације интелектуалног 

развоја. Радионица је 

названа''Ментално разгибавање''. 

Радионица је посвећена 

обележавању Дана 

интелигенције, а уједно је и 

одржана у току Дечије недеље. 

Ученици су кроз приказ оптичких 

илузија опробали своје 

способности опажања, а кроз низ 

занимљивих задатака проверили 

су своју концентрацију, пажњу и 

памћење. 

Добру сарадњу наставница 

психологије је остварила када је у 

питању професионална 

оријентација и промоција Средње 

школе „Мионица―.  

 

Наставник историје био је члан 

жирија за избор најбољих 

литерарних радова у оквиру 

''Светосавског конкурса''. 

 

фебруар  Школска 

такмичења 

ученика  

нереализовано чланови 

Већа  
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март  Општинска 

такмичења 

ученика  

нереализовано чланови 

Већа  

 

април Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање 

успеха 

реализовано  чланови 

Већа 

Чланови Стручног већа 

делимично су задовољни успехом 

ученика. У настави су 

примењивали фронтални, 

индивидуални, групни облик 

рада; дијалошку методу, методу 

рада на тексту, демонстративну 

методу, илустративну методу. 

Констатовано је да су ученици 

углавном савладали основне 

појмове, појаве и процесе из 

наставних предмета, али виши 

нивои мисаоних операција код 

ученика мање-више изостају. 

Наставници у свом раду редовно 

користе формативно и сумативно 

оцењивање. Ученици се чешће 

оцењују усменим него путем 

писане провере знања. Осим 

запамћивања чињеница, 

наставници код ученика 

проверавају и остале когнитивне 

процесе: разумевање, примену, 

анализу, синтезу и евалуацију. 

Наставници поседују личну 

евиденцију о напредовању 

ученика, о њиховим јаким и 

слабим странама. Ученици преко 

оцена добијају јасну повратну 

информацију о свом раду. Поред 

традиционалних метода 

оцењивања (усмено испитивање, 

контролни задаци, тестови), 

наставници – мада, генерално, у 

мањој мери –  користе и 

алтернативне методе (оцењивање 

рада на пројектима, портфолио 

ученика, оцењивање есеја, 

специфичних комуникацијских и 

радних вештина, ставова 

ученика). 

април  Анализа 

реализације 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

нереализовано  чланови 

Већа  

Констатовано је да за овим 

часовима нема потребе.  
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април  Окружно 

такмичење 

ученика 

нереализовано чланови 

Већа  

Ниједан ученик није учествовао 

на такмичењима.  

мај  Републичко 

такмичење 

ученика 

нереализовано чланови 

Већа 

мај Анализа успеха 

ученика на 

такмичењима 

нереализовано  чланови 

Већа 

јун  Анализа успеха 

ученика по 

предметима на 

крају 

класификационих 

периода 

реализоано чланови 

Већа  

Из предмета Психологија у 

туризму ученици одељења III1 

имали су просечну оцену 3,75. 

Као мере за побољшање успеха 

наставница психологије 

предложила је следеће: редовније 

похађање наставе, развијање 

дигиталних знања и вештина, 

одговорнији однос према 

школским обавезама. 

Из предмета Психологија у 

туризму и угоститељству 

ученици одељења III2 имали су 

просечну оцену 2,90, а у одељењу 

II3 просечна оцена била је 2,43. 

Просечне оцене по одељењима из 

Географије су следеће:  

II1 -3,11, III1–3,05, 

IV1 -3,64.Ученици прве и четврте 

године су остварили слабији 

успех у односу на претходну 

годину док су ученици друге и 

треће године остварили бољи 

успех. 

 

Наставница социологије сматра 

да је успех, с обзиром на 

ванредне околности, солидан и 

задовољавајући. 

 

Ученици су из Историје 

остварили следећи успех: I1 – 

3,61, II1 – 3,85, III2 – 2,68. Успех 

је углавном у границама 

очекиваног. У одељењима I1 и II1 

оцене су нешто боље него 

претходне године, док су у 

одељењу III2 ученици остварили 

слабији успех у односу на 

претходну генерацију. Нарочито 

су се истакли поједини ученици 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

144  

одељења II1.  

јун  Анализа 

реализације 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

  Из географије је одржано 10 

часова припремног рада за 

полагање матурског испита. 

јун  Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

реализовано чланови 

Већа  

 

јун  Извештаји 

професора који 

су присуствовали 

програмима 

стручног 

усавршавања 

реализовано  чланови 

Већа  

Психологија:  

13. 2. 2022: Обука: Заштита деце 

са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и 

насиља 

13. 2. 2022: Обука: Улога 

установа образовања и васпитања 

у борби против трговине људима 

8-9. 4. 2022: Дигитално 

образовање 2022 

Међународна онлајн 

конференција 

Јун 2022: Етика и интегритет 

 

Географија:  

    24.02.2022: „Заштита деце са 
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сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања, дискриминације, 

злостављања и насиља― 

24.02.2022: „Улога установа 

ообразовања и васпитања у борби 

против трговине људима― 

 

Историја:  

12. 3. 2022: ''Улога установа 

образовања и васпитања у борби 

против трговине људима'' 

12. 3. 2022: 

"Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља" 

21. 3 – 18. 4. 2022: ''Веб портали 

за припрему и реализацију 

наставе'' 

19. 6. 2022: ''Етика и интегритет'' 

 

јун Смотре, 

приредбе, 

прославе, 

изложбе, посете 

реализовано  наставник 

историје 

С наставницом српског језика и 

књижевности и ученицима другог 

разреда наше школе, уз учешће 

ученика седмог и осмог разреда 

Основне школе ''Милан Ракић'' из 

Мионице, наставник историје 

Верољуб Бојичић реализовао је 

трибину на тему вршњачког 

насиља.  

јун  Извештај о раду 

Стручног већа 

реализовано  руководилац 

Већа  

 

 

 

Извештај о активности стручног већа исхране , куварства , услуживања и 

практичне наставе на крају школске 2021/2022. годину 
 

Време 

реализације 

Планиране  активности Реализоване активности Носиоци 

активности 

Евалуација  

 

06.09.2021. 

Састанак стручног већа 

одржан 

Састанак стручног већа 

одржан 

чланови успешан 

 

09.10.2021.  

 

 

Републички састанак 

стручних већа у 

Крагујевцу 

 

Републички састанак 

стручних већа у Крагујевцу 

М 

Стојановић 

успешан 
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09.10.2021.  

Дечија недеља-

хуманитарни базар 

Промотивна активност А Павловић ,  

Д Обрадовић 

и  

М 

Стојановић 

успешан 

22.10.2021. Састанак стручног већа 

због припрема за 

реализовање републичког 

стручног већа, чији је 

домаћин Средња 

школа Мионица. 

Припрема за реализовање 

републичког стручног већа, 

чији је домаћин Средња 

школа Мионица. 

Сви чланови успешан 

 

19.10. 2021. 

 

Састанак стручног већа 

одржан 

Састанак стручног већа 

одржан 

чланови успешан 

 

 

24.10.2022 

Семинар: 

Вештине за 

адолесценцију-

превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци 

и ризичног понашања 

младих―. 

Семинар: 

Вештине за адолесценцију-

превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци и 

ризичног понашања младих― 

А.Павловић 

Д.Ђурковић 

Д.Обрадовић 

успешан 

05.11.2021 Седница републичког 

већа  

Седница републичког већа Сви чланови успешан 

 

20.11.2021 

Састанак стручног већа 

одржан 

Састанак стручног већа 

одржан 

чланови успешан 

новембар Сређивање и опремање 

кабинета куварства 

Сређивање и опремање 

кабинета куварства 

Александар 

Павловић 

Душица 

Ђурковић 

успешан 

21.01.2022 Састанак стручног већа 

поводом школске славе 

Свети Сава 

Састанак стручног већа 

поводом школске славе Свети 

Сава 

Сви чланови успешан 

.01.2022 Сређивање и опремање 

кабинета услуживања и 

куварства 

Сређивање и опремање 

кабинета услуживања и 

куварства 

чланови успешан 

25.01.2022 Седница стручног већа Седница стручног већа чланови успешан 

27.01.2022 Припрема и послужење 

школске славе Свети 

Сава 

Припрема и послужење 

школске славе Свети Сава 

чланови успешан 

07.03.2022 Састанак стручног већа 

одржан 

Састанак стручног већа 

одржан 

чланови успешан 

24. мај 2022. Обележавање дана школе Обележавање дана школе чланови успешан 

27. мај 2022 Упознавање ученика са 

питањима за завршни 

испит 

Упознавање ученика са 

питањима за завршни испит 

чланови успешан 

28.мај 2022 Састанак стручног већа Састанак стручног већа чланови успешан 

Јун 2022 Припрема ученика за 

завршни испит 

Припрема ученика за завршни 

испит 

чланови успешан 

Јун 2022 Завршни испит Завршни испит чланови успешан 
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Јун 2022 Договор и распоред 

феријалне праксе 

Договор и распоред феријалне 

праксе 

чланови успешан 

Јун 2022 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 2022. Мишићеви дани Мишићеви дани чланови успешан 

Август 2022. Завршетак феријалне 

праксе 

Завршетак феријалне праксе чланови успешан 

Август 2022. Састанак стручног већа Састанак стручног већа чланови успешан 

 

8.4. Педагошки колегијум 

 

Извештај педагошког колегијума 2021/2022. 

 
Време 

реализац

ије 

Планиранеактивности Носиоциак

тивности 

Начин 
праћења 

септембар Разматрање 
Годишњегизвештајаорадушколе 

Чланови 
педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

Разматрање Годишњегплана рада 
школе 

Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

Усвајање распореда часова Чланови 
педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

Усвајање Годишњег 

плана рада 

педагошког 
колегијума 

Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

Усвајање плана блок наставе Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

Договор око начина и критеријума 
оправдавања 

изостанака од стране одељенских 
старешина 

Одељенске
старешине 

Договор око износаЂачкогдинара 
 

Договор око екскурзија ученика 

Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

 

 

 
 

 
 

 

 

октобар Усвајање ИОП– а Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 
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новембар Анализа успеха ученика на крају 

првог класификационог 

периода и мере за 

побољшање 

педагог Записник 

тима 

Анализа социо–економске и 
педагошке структуре ученика 
првог 
разреда 

педагог Записник 

тима 

Анализа плана стручногусавршавања 

наставника и рад са приправницима 

Педагог,коор

динатор 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

Записник 

тима 

Представљање области 
самовредновања у текућој школској 
години 

Координатор

Тимаза 
самовредновање 

Записник 

тима 

Анализа ШРП– а Директор Записник 

тима 

јануар Израда плана и програма 
екскурзија ученика за школску 
2021/22. 

Одељенске

старешине 
Записник 

тима 

Анализа успеха ученика на крају 
првог полугодишта и мере 
побољшања 

педагог Записник 

тима 

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

Председници

стручних већа 
Записник 

тима 

Анализа изостанака и васпитно – 
дисциплинских мера 

Одељенске

старешине 

Записник 

тима 

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

Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

Усвајање плана такмичења Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

април Усвајање матурских тема и области Предметни

наставници 

Записник 

тима 

Анализа успеха ученика на крају 
трећег 
класификационог периода и мере 
побољшања 

педагог Записник 

тима 
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 Организација припремне наставе з 
аполагање матуре 

Предметни

наставници 

Записник 

тима 

Припрема за реализацију 
матурског 
Испита и израда плана 

Предметни

наставници 

Записник 

тима 

Планирање и организација Дана 
школе игастрофеста 

Чланови 

педагошког

колегијума 

Записник 

тима 

јун Израда планова и програма рада 
већаза 
Наредну школску годину 

Председници

стручних већа 

Записник 

тима 

Организација и спровођење 
матурског и завршног испита ученика 
3.и4. 
Завршног разреда 

Предметни

наставници 

Записник 

тима 

Анализа реализације стручног 
усавршавања наставника 

Координатор

Тима 

застручно 
усавршавање 

Записник 

тима 

Извештај о реализацији рада свих 
већа 

Директор Записник 

тима 

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

Предметни
наставници 

Записник 

тима 

Припреме за упис прве године Директор Записник 

тима 

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

Координатор 
Тима за 
самовредновањ
е 

Записник 

тима 

Предлог уџбеника ираспореда 
писмених задатакаивежби 

Предметни
наставници 

Записник 

тима 

Подела предмета на 
наставнике 

Директор Записник 

тима 

Календар послова за наредну 
школску Годину 

Директор Записник 

тима 

Подела задужења за наредну 
школску годину 

Директор Записник 

тима 
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 Планови рада наставника занаредну 

школскугодину 

Предметни
наставници 

Записник 

тима 

Утврђивање 40 – то часовнерадне 
недеље 
игодишње нормечасова 

Педагог Записник 

тима 

Усвајањераспоредачасова Члановипе
дагошкогко
легијума 

Записник 

тима 

Извештајо 
реализацијиакционогплана 

Директор Записник 

тима 

УсвајањеАкционогпланазанареднушк
олскугодину 

Члановипе
дагошкогко
легијума 

Записник 

тима 

 

 

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 
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1.1. Развој културе учења 

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

посебно ставља акценат на процес властитог стручног усавршавања. 

 

1.1.1. Стручно усавршавање директора 

 

• 30.09.2021. директор школе учествовао на стручном семинару у трајању од 3 

дана, „Вештине за адолесценцију – Превенција употребе психоактивних 

супстанци―; 

• 15. 10. 2021. директор школе је учествовао на стручном семинару у трајању од 

две недеље, „Формативно оцењивање и њихова примена у дигиталном 

окружењу―; 

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 Турску. Наиме, пројекат је раније одобрен, али није реализована 

мобилност због пандемије Covid-19 вируса.  

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. 

1.1.2. 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 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. 

У сарадњи са Црвеним крстом из Мионице одржано је превентивно предавање за 

ученике о трговини људима. Предавање је одржано 27. 10. 2021. 

У сарадњи са Црвеним крстом из Мионице одржано је превентивно предавање за 
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ученике o психоактивним супстанцама. Предавање је одржано 15. 12. 2021. 

12.04.2022. Црвени крст из Мионице одржао је предавање и радионицу на тему 

„Личне хигијене―. 

Разредне старешине су, више пута у оквиру часа одељенског старешинства, 

одржале предавање ученицима о важности вакцинације као и поштовању мера у 

спречавању ширења вируса. 

У оквиру стручног усавршавања, професорима је организован семинар под називом 

„Вештине за адолесценцију – Превенција употребе психоактивних супстанци―; 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. 

Школа је обезбеђена видео- надзором и свим законски прописаним елементима 

везаним за безбедност ученика. 

Разредне старешине и дежурни наставници на дневном нивоу прате понашање 

ученика и реагују према потреби. Од првог дана школске године појачано је 

дежурство због епидемиолошких мера, а приликом прављења дежурства водило се 

рачуна, да наставници дежурају у данима када најмање часова имају. 

  

1.1.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса ушколи 

 

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. 

У школи се користи апликација електронског дневника и у ту сврху, као и у сврху 

осавремењавања наставног процеса школа је извршила додатну 

набавку електронске опреме. Један део опреме је набављен из 

опредељеног буџета школе (два лап топа), а буџетом за 2022. годину, 

усвојеном у децембру 2021. године предвиђено је додатних 500.000,00 

динара за набавку рачунарске опреме за опремање кабинета 

информатике. 

У току првог полугодишта школске 2021/22. године купљено је 
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комплетно посуђе и прибор за припремање хране у кабинету куварства, 

чиме су ученици смера кувар добили неопходну опрему за реализацију 

практичне наставе. 

За ученике смера туристички техничар обезбеђена су два пулта, налик 

пријемној рецепцији у хотелима, која им омогућава практично вежбање 

пријема гостију на часовима практичне наставе. 

За потребе извођења наставе физичког васпитања, у првом полугодишту 

школске 2021/22. године набављена су два гола за мали фудбал као и 

преносна конструкција са сопственим постољем за одбојку и тенис. 

Кроз реализован пројекат који је школа спровела, добијено је пет нових 

аксес поинт уређаја и комплетна пратећа мрежна опрема, уз помоћ које је 

комплетна школа покривена бежичним интернетом. 

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 три састанка. На 

почетку школске 2021/22. изабрани су чланови Ученичког парламента, 

по два ученика из сваког одељења. За координатора њиховог рада 

директор је предложио педагога школе Валентину Бојковић. 

Најбитније активности Ученичког парламента у току првог полугодишта 

школске 2021/22. 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; 

• Сарадња са организацијом „Пријатељи деце Србије―; 

• Сарадња са локалном „Билтен‖ листом; 

• Учешће у пројекту  „Ја бирам‖ 
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• Радионица на тему „Методе и технике успешног учења и покретања 

унутрашње мотивације‖ - реализовали ученици под називом „Замена 

улоге наставник-ученик‖ 

• Креирање програма за Дечију недељу и реализација програма  

 

У току другог полугодишта Ученички парламент је имао два састанка. 

Најбитније активности Ученичког парламента у току другог 

полугодишта школске 2021/22. године: 

• Планирање и учествовање у реализацији Дана школе, 

• Давање мишљења о избору ђака генерације, 

• Реализација радионице Црвеног крста на тему личне хигијене, 

• Оснаживање писане речи и утицај књиге на развој ученика. 

 

Директор подстиче наставнике и ученике да узму учешће у општинским, 

регионалним и републичким такмичењима. 

У школској 2021/22. ученици са својим професорима учествовали су на 

следећим такмичењима и постигли следеће резултате: 

На такмичењу под називом „Дани едукативности младих предузетника и 

иноватора― које је ове године одржано преко Zoom апликације под 

покровитељством Савеза проналазача Србије и уз сагласност 

председника општине Мионица, учествовала је и екипа наше школе. Њу 

су чиниле Кристина Јованчић, Наташа Страхинић и Милица Станковић 

заједно са ментором Маријом Милиновић. У конкуренцији са још 10 

школа у изради бизнис плана, за своју пословну идеју „Истражи, бицикл 

потражи―, наше учеснице су освојиле прво место и добиле Златну 

повељу и дипломе.  

На окружном првенству у футсалу, екипа Средње школе „Мионица― 

освојила је III место. 

 

1.1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

На почетку школске године директор је именовао Тим за инклузивно 
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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. 

1.1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 
 

Директор школе руководи наставничким већима при чему посебан 

акценат ставља на праћење успешности ученика кроз анализу резултата 

на тестовима и увидом у школски успех, у складу са стандардима 

постигнућа ученика. За ученике, који немају 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 2021/22. 

осми 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 основних школа из нашег округа и ученици 

средње школе „Мионица―. У посебној категорији учествовали су и 

ученици од првог до четвртог разреда Основне школе „Милан Ракић―. У 

http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
https://www.instagram.com/srednjaskolamionica/
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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. 

На овогодишњем Светосавском конкурсу, на наше велико задовољство, 

стигли су радови из више основних школа Колубарског округа. У 

литерарној конкуренцији награде су освојили: Јана Срећковић из Љига за 

најбољу песму и Александра Вићентијевић из Бранковине за најбољи 

прозни рад, 2. место освојила је Исидора Читаковић из Мионице, док је 

3. место припало Ђорђу Суботићу из Брежђа. У ликовној конкуренцији, 

1. место освојила је Лана Петровић из Љига, док је    Драгољуб 

Васиљевић из Бранковине освојио 2. место. 

Ученици су добили ваучере у вредности од 8000, 6000 и 4000 динара за 

куповину електронске опреме у радњи ‗‘Миловановић‘‘ као и 

похвалнице и књиге. Ученици млађих разреда за најбоље радове, добили 

су слатке пакетиће, похвалнице и књиге. 

 

1.1.6. Обогаћени  једносменски рад 

 

На основу одобрења Министарства просве, науке и технолошког развоја 

од септембра и ове школске године почела је реализација пројекта 

―Обогаћен једносменски рад‖. 

Стручни тим наставника и сарадника ове школе прихватио је овај 

пројекат и осмислио пројектне радионице које ће имати додирних тачака 

са редовном наставом али нису њен саставни део. У пројекат 

―Обогаћеног једносменског рада‖ укључени су запослени Средње школе 

―Мионица‖ и то: 

1. Ивана Стефановић – професор енглеског језика; 

2. Ивана Пауновић Чолић – професор руског језика; 

3. Жељко Јевтић – професор рачунарства и информатике. 

 У школи су осмишљене различите активности које су прилагођене 
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ученицима, а које смо сматрали да су деци потребне и које ће им бити 

занимљиве. Активности се одржавају у просторијама школе након 

одржаних часова. План обогаћеног једносменског рада налази се у 

оквиру Годишњег плана рада школе, а распоред одржавања активности у 

току недеље, окачен је на огласној табли. 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И  КОНТРОЛА РАДА 

УСТАНОВЕ 

 

2.1. Планирање рада установе 
 

2.1.1.Планирање распореда часова 

Распоред часова ступио на снагу 1.9.2021. 

Распоред часова измењен 14.9.2021. 

2.1.2.Планирање и организовање практичне наставе 

Практична и блок настава, професионална пракса за образовне профиле 

кувар/конобар, у току школске 2021/22. године,  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. 

Поред ових кабинета ученици Средње школе „Мионица― праксу обављају 

и у објектима: 

• „Пекарица С― Мионица,  

• Кафе „Кнез Г― Мионица, 

• „Дуња Д― Мионица,  

• Хотел „Врујци― Врујци,  

• Хотел „Црни врх― Дивчибаре,  

• „Таверна 014― Ваљево,  

• „Baychimo― Мионица,  

• Павиљон „Маркова Столица― Ваљево,  

• ТПУР ―Мики― Мионица, 

• „Ћира - Гарден― Мионица. 
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Наставу практичне наставе  изводе наставници:  

• куварство – Алексеи Стефановић и Драгана Петровић,  

• услуживање – Милош Стојановић и Милутин Стојановић. 

Практична и блок настава, професионална пракса за образовни профил 

туристички техничар одвија се у: 

• Туристичкој организацији „Мионица― – Турист биро Бања Врујци,  

• Туристичкој организацији „Мионица― – Струганик, родна кућа Ж. 

Мишић,  

• Хотел „Хеба― Дивчибаре,  

• Хотелу ―Врујци― Врујци, 

• Хотел ―Црни врх― Дивчибаре, 

• у рачунарском кабинету где су инсталирани програми Виртуелни 

хотел и Виртуелна туристичка агенција. 

 

2.1.3.Пријем нових радника 

Милица Максић (секретар); Невена Маринковић (економско 

- туристичка група предмета); Валентина Бојковић (педагог), 

Маријана Пушић (педагог). 

2.1.4.Расподела разредних старешинстава 

 

• I1 – Катарина Бељић; 

• I2 – Ђорђе Софронић; 

• II1 - Марија Милиновић; 

• II2 – Александар Павловић; 

• III3 – Кристина Недељковић Лукић; 

• III1 – Јелена Селенић; 

• III2 – Душица Ђурковић; 

• IV1 – Слађана Јевремовић. 

 

2.1.5.Наставничко и одељенско веће 

Директор школе, у току школске 2021/2022. године, у оквиру послова 

везаних за планирање активности школе, израђивао је и учествовао у: 
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• 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 плана 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 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 

школске 2021/22. године имало је 3 седнице: 

30.08.2021. – у просторијама школе 

01.11.2021. – у просторијама школе 

29.12.2021. – у просторијама школе 

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

07.03.2022. – у просторијама школе 

07.04.2022. – у просторијама школе 

06.06.2022. – у просторијама школе 

21.06.2022. – у просторијама школе 

17.08.2022. – у просторијама школе 

30.08.2022. – у просторијама школе 

Наставничко веће обављало је редовне активности верификације успеха и 
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владања ученика, доношење одлука о дисциплинским поступцима, 

доношење одлуке о извођењу екскурзије ученика, подношење извештаја. 

Тачке дневног реда и главни закључци налазе се у записницима са 

наставничких већа у архиви школе. 

Одељењска већа имала су четри редовна састанака у првом полугодишту, 

и то:  

27. 09. 2021. – у просторијама школе 

12. 10. 2021. – у просторијама школе 

01. 11. 2021. – у просторијама школе 

29. 12. 2021. – у просторијама школе 

Одељењска већа имала су шест редовних састанака у другом 

полугодишту, и то:  

07. 04. 2022. – у просторијама школе 

09. 05. 2022. – у просторијама школе 

06. 06. 2022. – у просторијама школе 

21. 06. 2022. – у просторијама школе 

17. 08. 2022. – у просторијама школе 

30. 08. 2022. – у просторијама 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, 

систематизацију и описе радних места и поделио запосленима решења о 

структури 40-очасовне радне недеље. Директор је именовао стручна већа 
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из области предмета. Стручна већа из области предмета за школску 

2021/22.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: Јагодић Александра 

 

4. Стручно веће друштвених наука - Руководилац: Бојичић Верољуб 

 

5. Стручно веће економско - туристичке групе предмета - Руководилац: 

Кристина Недељковић-Лукић 

 

6. Стручно веће наставника куварства, услуживања, посластичарства, 

практичне наставе, познавања робе и исхране - Руководилац: Душица 

Ђурковић 

 

Стручна већа су реализовала све планиране активности за прво 

полугодиште. 

  

2.3. Контрола рада установе 
 

У току школске 2021/2022. године директор школе у сарадњи са 

педагогом школе, реализовао је 21 посету часовима, од планираних 21. 

Након свих посета са наставницима су обављени саветодавни разговори у 

циљу побољшања њиховог педагошког рада. Директор и педагог су 

присуствовали часу за проверу савладаности програма код наставника 

Бојане Текић и Алексеја Стефановића. Кандидати су успешно прошли 

проверу савладаности, направљен је записник комисије са посете и 

донесени закључци. У децембру 2021. године, професори Бојана Текић и 

Душица Ђурковић положили су стручни испит за лиценцу наставника.  

Закључци са посећених часова: 

 

• Наставници су имали оперативне и глобалне планове који се реализују 

без значајних одступања 

• Већина наставника је имала писану припрему за час 
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• На часовима су комбиноване традиционалне методе рада, фронтални 

облик рада, монолошки и дијалошки метод, били су припремљени 

писани материјали за час, као и мултимедијална средства у настави 

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. Мали кабинети располаже са 

8 рачунара док већи кабинет има 16 рачунара. Школа располаже са 9 

лаптопова који се користе за наставу и 3 лаптопа који се користе у 

канцеларијама. Шеф рачуноводства има посебан рачунар, као и секретар, 

педагог и директор школе. У наставничкој канцеларији се налази један 

рачунар који професори користе за штампање материјала за наставу. Школа 

поседује и 4 пројектора који се редовно користе у настави као и 3 смарт 

телевизора повезана на интернет која су окачена у учионицама одељења 

трећег степена. Осим наставе информатике, информатички кабинети се 

користе и за извођење практичне наставе за ученике смера туристички 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

163  

техничар у другом и четвртом разреду. Школа је пријављена на програм 

„Виртуелни хотел― тако да се један део практичне наставе реализује на овај 

начин. 

Директор се стара да опрема функционише, а наставници континуирано 

повећавају своје стручне компетенције путем електронских семинара. У 

току првог полугодишта, у периоду од 6. до 17. децембра, професори су 

присуствовали онлајн обуци ―Windows i MS Office‖. 

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 ЈИСП 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: 

• Стручна већа врше међусобно усклађивање програма сродних 
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наставних предмета; 

• Предметни наставници обогаћују наставни рад разноврсним 

ииновативним методама, средствима и облицима рада; 

• Врши се континуирано праћење постигнућа ученика; 

• Стручни сарадник у сарадњи са одељењским старешинама и 

Ученичким парламентом организује радионице за ученике у циљу 

развоја животних вештина; 

• Континуиран педагошко – инструктивни рад са наставницима, 

посебно приправницима у циљу ефикасности наставног рада. 

 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 
 

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

ненаставно 11 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 
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Семинар „Вештине за 

адолесценцију – 

Превенција употребе 

психоактивних 

супстанци― 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у образовању 

- Ниш 

Септембар - 

октобар 2021. 

Стручни сарадници, 

наставници, 

директор. 

Семинар „Формативно 

оцењивање и њихова 

примена у дигиталном 

окружењу―; 

ЗВКОВ 
Октобар 

2021. 

Стручни 

сарадници, 

наставници, 

директор. 

Онлајн обука 

„Windows 10, MS Ofice 

365, MS Intune― 

Информатика А.Д. Децембар, 2021. Наставници, стручни 

сарадници 

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 
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У току школске 2021/2022. године Савет родитеља је одржао две седнице 

и то 15.09.2021. и 22.03.2022. године. Чланови Савета родитеља обављали 

су активности из своје надлежности прописане Законом о основама 

система образовања и васпитања. 

На састанку 15.09.2021. године, конституисан је Савет родитеља за 

школску 2021/2022. годину, 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 непосредно у просторијама школе уз могућност 

преласка на онлајн наставу или комбиновани модел, представљен је 

Годишњи програм рада школе за 2021/2022. годину и извештај о раду 

школе и директора школе у протеклој години, размотрен је извештај о 

остваривању Развојног плана школе, размотрене су релације за екскурзију 

и Савет родитеља је донео одлуку да ће се о екскурзијама разматрати на 

некој од следећих седница, Савет родитеља није донео одлукуо о увођењу 

ђачког динара. 

На састанку 22.03.2022. године, чланови Савета родитеља упознати су са 

успехом и дисциплином ученика на крају првог полугодишта. Акценат је 

стављен на већи број изостанака који су последица честих изолација 

изазваних вирусом Ковид 19. Чланови Савета родитеља упознати су и са 

планом уписа у шк. 2022/23. год.Такође, чланови су упознати и са 

извештајем о раду директора за прво полугодиште шк. 2021/22. године. 

На истом састанку изабран је и нови члан Школског одбора из реда савета 

родитеља. 

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 првог полугодишта школске 2021/2022. Школски одбор заседао је 

више пута обављајући своје редовне активности у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања. 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

167  

На седници одржаној 15.09.2021.године Чланови ШО су након 

упознавања са записником са претходне седнице, исти једногласно 

усвојили. Шланови Школског одбора усвојили су Извештај о раду школе 

и Извештај о раду директора за школску 2020/2021., као и Годишњи план 

рада школе, План стручног усавршавања, Извештаје о вредновању и 

самовредновању, Извештај о реализацији Развојног плана школе. Донет је 

и план Стручног усавршавања, а именован је и Стручни актив за развојно 

планирање. На истој седници усвојен је и Школски програм за период 

2021-2024. 

На седници одржаној 03.12.2021. године, Чланови ШО су након 

упознавања са записником са претходне седнице, исти једногласно 

усвојили. Шеф рачуноводства школе упознаје присутне са изменама 

финансијског плана за 2021.годину и чланови једногласно усвају ребаланс 

буџета.  

На седници 28.12.2021.године, чланови ШО су једногласно усвојили 

предлог финансијског плана за 2022.годину.  

У току другог полугодишта школске 2021/2022. Школски одбор заседао је 

четри пута обављајући своје редовне активности у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања. 

На седници одржаној 24.02.2022. године, Чланови ШО су након 

упознавања са записником са претходне седнице, исти једногласно 

усвојили. Усвојени су Анекс Годишњег плана рада школе, Анекс 

Школског развојног плана. Усвојен је извештај о раду директора школе за 

прво полугодиште. Чланови ШО упознати су сауспехом и дисциплином 

ученика на крају првог полугодишта, а било је и речи о о плану уписа и 

избору образовних профила за наредну школску годину. 

На седници одржаној 07.03.2022. године, Чланови ШО су једногласно 

усвојили завршни рачуна за 2021. годину.  

На седници одржаној 28.04.2022. године, Чланови ШО су усвојили измену 

финансијског плана, усвојили су Правилник о начину евидентирања, 

заштите и коришћења електронских докумената, као и Правилник о 
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начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске 

грађе. 

На седници одржаној 03.12.2021. године, Чланови ШО су након 

упознавања са записником са претходне седнице, исти једногласно 

усвојили. Шеф рачуноводства школе упознаје присутне са изменама 

финансијског плана за 2021.годину и чланови једногласно усвају ребаланс 

буџета.  

На седници одржаној 05.05.2022. године, Чланови ШО донели су одлуку о 

отварању подрачуна за родитељски динар. 

Тачке дневног реда и главни закључци налазе се у записницима са 

састанака Школског одбора. 

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 2021/22. године начелник Школске управе одржао је 

неколико састанка са директорима школа. На овим састанцима начелник 

је директорима давао предлоге, упутства и информације: 

• о плану уписа у школску 2021/22. год.; 

• уписа смерова који иду по дуалном образовању; 

• реализацији пилот пројекта ―Државне матуре―. 

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

Савети и упутства начелника значајни су за унапређење рада директора 

школе. 

У току првог полугодишта школске 2021/22. год. извршен је и 
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саветодавни надзор од стране просветних саветника поводом реализације 

Обогаћеног једносменског рада и том приликом, смернице и препоруке за 

побољшање рада достављене су школи на корекцију и допуну. 

 

Сарадња са локалном самоуправом 

 

Током школске 2021/22.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―, општинске установе за неформално 

образовање, а за обуке одраслих користе се капацитети школе у 

поподневним сатима. 

 

4.4. Сарадња са широм заједницом 
 

Сарадња са локалним институцијама 
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У току школске 2021/2022.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. 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 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. У овом листу 

објављиване су 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 кроз различите представе 

и филмске пројекције којима су присуствовали ученици средње школе. 

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

оквиру планирања новогодишњег програма, као и у припремању хране 

за прославу јубилеја оснивања ПУ „Невен―. 

• Са Центром за образовање и развој „Мионица― одвија се интензивна 

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, радионице и  такмичења на којима наши ученици 

учествују. 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

171  

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

врх―,  на Дивчибарама, а настављена је сарадња и са Хотелом „Врујци―. У 

току првог полугодишта, у више наврата, ученици су посетили ове хотеле, 

где им је представљен рад хотела, рад рецепције, услуге које нуде, уопште 

рад који теоријски изучавају током школовања. 

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 2021. године усвојен је Финансијски план школе за 2021. 

годину и План јавних набавки за 2021.годину. 

Финансијским планом предвиђено је да локална самоуправа финансира 

потребе Средње школе „Мионица― у износу од 12.505.000,00 динара. У 

сарадњи са шефом рачуноводства средства су током целе 2021. године 

трошена наменски и у складу са Планом јавних набавки. 

Школа у току школске 2021/22. год. није остваривала приходе кроз рад 

продавнице у оквиру школе због епидемиолошких мера које су биле на 

снази.  

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 
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средства неопходну за несметано извођење образовно-васпитног процеса. 

Директор у сарадњи са секретаром школе прати процесе јавних набавки и 

спроводи их у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

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 

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 

2021/22.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. 
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14.09.2022.Мионица   Извештај сачинио 

 

Дејан Ђурић 

        директор школе 

 

 

 
 

 

8.6. 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 2020/21.годину 

Септембар Директор 

2. Усвајање Годишњег плана рада школе 
за школску 2021/22.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 
2020/21. 

Септембар Директор 

5. Усвајање извештаја о реализацији 

Развојног плана школе у школској 

2020/21. 

Септембар Директор 

6. Усвајање извештаја о раду 
директора за школску 2020/21. 

Септембар Директор 

7. Доношење плана стручног 
усавршавања за школску 2021/22. 

Септембар Директор 

8. Давање сагласности на план рада 
директора школе за школску 
2022/23. 

Септембар Директор 

9.  
Конституисањеновог ШО 

 
Септембар 

 
Секретар 

10.  
Усвајање измене финансијског 

 
Децембар 

 
Шефрачуноводства 
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плана за 2021.годину 

11.  
Усвајање буџета за 2022.годину 

 
Децембар 

 
Шефрачуноводства 

 

12. Усвајање финансијског плана за 
2021. Годину 

 
Децембар 

 
Шефрачуноводства 

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

 
Децембар 

 
Директор 

21. Усвајање Извештаја о раду дирекора 
школе за прво полугодиште 
шк.2021/22.године 

 
Фебруар 

 
ШО 

22. Усвајање Анекса Гидишњег плана рада 
школе 2021/2022 

 
Фебруар 

 
Директор, педагог 

23. Усвајање Анекса Школског развојног 
плана 2017/18-2021/22 

 
Фебруар 

 
Директор, педагог 

24. Усвајање завршног рачуна за 
2021.годину 

 
Март 

 
Шефрачуноводства 

25. Усвајање измена финансијског плана- 
првог ребаланса за 2022 год. 

 
Април 

 
Секретар 

26. Усвајање Правилника о начину 
евидентирања, заштите и коришћења 
електронских докумената 

 
Април 

 
Секретар 

27. Усвајање Правилника о начину 
евидентирања, класификовања, 
архивирања и чувања архивске грађе и 
документарног материјала 

 
Април 

 
Секретар 

 Доношење одлуке о отварању 
подрачуна за родитељски динар 

Мај Шеф рачуноводства 

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. ) 

 

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. 

 

 

Извештај о раду савета родитеља 
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У току школске 2021/2022-е године чланови Савета родитеља обављали су активности 

из своје надлежности предвиђене Законом о основама система образовања и 

васпитања. 

Савет родитеља је на седници одржаној дана 15.09.2021.год. верификовао нове чланове 

испред разреда прве године и констатовао састав савета за 2021/22.годину.За 

председника Савета родитеља изабрана  је Снежана Јовановић, а за заменика Тихомир 

Николиш.За општински  Савет родитеља изабрана је Драгана Павловић и Весна 

Драгићевић. Изабрана је понуда Дунав осигурања за осигурање ученика са годишњом 

премијом од 500 динара по ученику. Чланови савета су упознати са припремљеношћу 

школе за почетак наставе у погледу материјалних услова и наставног кадра. Савет 

родитеља је упознат са свим елементима Годишњег програма рада школе, Извештајем 

о раду директора у протеклој школској години и Извештајем о раду школе.  Савет 

родитеља је усвојио релације за екскурзију ученика.  

На седници одржаној 22.03.2022.год. Савет родитеља је упознат са успехом и владањем 

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

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

конобари и туристички техничари што је подржала Општина Мионица због развоја 

туризма. Савет родитеља је упознат са Извештајем о ради директора за прво 

полугодиште шк 2021/22г. 

За новог члана Школског одбора испред Савета родитеља изабрана је Ивана 

Ненадовић, уместо Катарине Качаревић којој је престао мандат због преласка детета на 

ванрено школовање. 
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8.7. Извештај рада Ученичког парламента 
 

Годишњи извештај рада Ученичког парламента за школску 2021/22. 

годину 
Координатор: Валентина Бојковић, педагог 

 

Време 
Реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар Конституисање 

Ученичког 

парламента 

Конституиса

ње 

Ученичког 

парламента 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 

 

Информисањ

е 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― 

Планирањ

е сарадње 

са 

Ученички

м 

парламент

ом ОШ 

„Милан 

Ракић― 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

парламента 
Није договорена 

сарадња 

Договор око 

праћења 

сајтова и 

пројеката 

www.srednjosko

lci.org.rs 

srednjeskole.edukaci

ja.rs 

Договор око 
праћења 
сајтова и 
пројеката 

Координатор, 
чланови 
Ученичког 
парламента 

Договорено да се 

прати сајт „Млади 

су закон― 

Договор око 

организације 

активности за 

Договор око 

организације 

активности 

Координатор, 

чланови 

Ученичког 

Договорено 

снимање видеа – 

Школске вести― 

http://www.srednjoskolci.org.rs/
http://www.srednjoskolci.org.rs/
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Дечију 

недељу 

за Дечију 

недељу 

парламента 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

Годишњем 

плану рада 

школе 

Давање 

мишљења и 

предлога о 

Годишњем 

плану рада 

школе 

чланови 

Ученичког 

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 

манифестациј

а 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 

самовреднова

њу квалитета 

рада установе 

Разматрање 

извештаја о 

самовреднова

њу 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 Предлог Координатор  За стручни актив 
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стручног актива 

за развојно 

планирање и 

Тима за 

превенцију 

вршњачког 

насиља из реда 

ученика 

чланова 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање и 

Тима за 

превенцију 

вршњачког 

насиља из реда 

ученика 

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 

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 организацијом 
„Пријатељи деце 

Србије― 

 Чланови 
Ученичког 
парламент
а 

Ове године није 

успостављена 

сарадња са 

организацијом 

«Пријатељи деце 

Србије» 

Одабир 

представника 

парламента за 

учешће на 

седници Народне 

скупштине 

 Чланови 

Ученичког 

парламент

а 

Последњих година 

нисмо водили 

ученике на 

седницу Народне 

скупштине 

Сарадња са
 локалн
им 
„Билтен― 

листом 

Сарадња са локалним 
„Билтен― 

листом 

Чланови 

Ученичког 

парламент

а 

Ученицима је 

предложено да ако 

буду имали неку 

идеју за текстове 

за лист «Билтен», 

пријаве па ће 
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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 
парламент
а 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

је успостављена 

али се предавања 

одлажу до 

смиривања 

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

 

Светског

 

дана 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 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

180  

календара 

 

Јануар Припрема

 акти

вности 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 

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 
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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 

појединци

ма и 

одељењим

а 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Чланови 

парламента 

предложили 

су да се 

ученицима 

поклоне књиге 

и похвалнице 

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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8.8. Извештај о Коришћењу финансијских средстава 
 

 

Буџет за 2021. износио је 9.814 000 динара, а за 2022. износи 11.260 000 динара. 

 

8.9. 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 извештај радионица. 

Ангажована су 3 наставника: Жељко Јевтић, наставник информатике, Ивана 

Стефановић, наставник енглеског језика и Ивана Пауновић – Чолић, 

библиотекар. 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ОКВИРУ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ 

РАДА  

 

Наставник: Жељко Јевтић,  наставник Рачунарства и Информатике 

Временска динамика : 4 часа недељно 

Начин рада : Усмена и писана комуникација (по потреби онлајн), презентација, 

групна дискусија, рад у паровима и мањим групама 

Број ученика: 17 ( Андреј Босић, Анђела Горанчић, Борис Станковић, Димитрије 

Ракић, Исидора Стевановић, Ивана Јовановић, Ивана Милутиновић, Јана Ивановић, 

Јелена Јелић, Јован Белошевић, Јована Јаковљевић,  Марко Милетић, Милица 

Станковић, Огњен Бабић, Радоје Мијаиловић, Урош Петровић, Ђурђа Ракић ) 

 

Циљеви :  

 Развијање информатичке писмености 

 Развијање способности комуникације ученика у интернет окружењу  

 Развијање свести ученика о позитивним и негативним аспектима модерне 

интернет културе 

 Стварање окружења које ће ученицима омогућити да развију креативност , 

интересовања и таленте  
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 Подстицање посвећености целоживотном усавршавању ученика 

 Развијање и унапређење тимског рада међу ученицима 

 Осмишљено и квалитетно провођење слободног времена у сигурном окружењу 

након школских обавеза 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

Временски 

период Одржане активности 
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ОКТОБАР: 

20.- 24. 

Часови  упознавања 

- Часови намењени да се ученици упознају међусобно као и да се 

упознају са начином рада и темама којима ћемо се бавити на 

ОЈР. Такође ученици су упознати са глобалним практичним 

циљевима рада групе: израда Фејсбук групе намењене 

ученицима школе, израда Јутјуб канала ученика школе и израда 

Твич канала.  

Активности 

- Ученици дискутују о томе колико су упознсти са горенаведеним 

платформама и да ли их користе 

- Вежба „Брејнсторминг― где ученици износе своје идеје у вези 

реализације наведених циљева. 

27. – 30. 

„Савремена онлајн комуникација и како да је користимо“ 

Активности 

- Упознавање са могућностима и средствима модерне онлајн 

комуникације. 

-  Гледање филма : „Савети за сигурно дописивање (и сигурне 

месиџинг апликације!)― 

- Ученици дискутују о филму и износе своја искуства са 

различитим апликацијама за дописивање  

- Договор са ученицима коју платформу да користимо за 

комуникацију унутар групе. 

 

 

 

 

 

Активности 

Ученици израђују  Дискорд  групу (сервер) која ће служити за 

комуникацију унутар групе за ОЈР, као и за објављивање радова који су 

предвиђени планом у наредном периоду ( у том тренутку  није било 

сигурно који ће се модел користити за наставу због тренутне 

епидемиолошке ситуације, тако да смо хтели да имамо платформу преко 

које би ОЈР могао да функционише онлајн). 
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18.-22. 

Друштвене мреже: позитивни и негативни аспекти 

Упознавање ученика са различитим аспектима друштвених мрежа, 

промене појма друштвености, опасностима друштвених мрежа, 

системима прикупљања података и како се ти подаци касније користе у 

различите сврхе ( углавном рекламирања). 

Активности 

- Ученици износе своја искуства и њихово виђење друштвених 

мрежа и друштвености 

- Постављам питање: да ли је недруштвен онај ко нема профил на 

некој од друштвених мрежа и не учествује у виртуелном свету 

или је недруштвен онај ко не учествује у активностима у 

„стварном― свету али је активан у виртуелном свету? Ученици 
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дискутују на ову тему. 

25.- 29. 

Како да заштитимо своје податке и налоге на различитим интернет 

сервисима и апликацијама ( Друштвене мреже, Гугл и сл.) 

Активности 
Гледање видеа: 

„Како заштити Инстаграм профил ?― 

„Заштита Фејсбука од проваљивања у профил - двострука потврда 

идентитета― 

- Ученици дискутују о филмовима и износе своја искуства са 

безбедношћу налога и постављају питања. 

 

 

 

 

НОВЕМБАР: 

01. – 

05

.  

Заштита података и опасности на Интернету 

Предавање ученицима о хакерима, објашњавање да постоје три врсте 

хакера : Black hat(Црни шешир) – злонамерни; Gray hat(Сиви  шешир) – 

плаћеници; White hat (Бели шешир) – људи који раде у фирмама 

специјализованим за безбедност на интернету и које компаније ангажују да 

би пронашли слабости у њиховим системима и поправили их.   

Активности 

Гледање видеа: 

„Интервју са хакером и како да се заштитите од хаковања― 

-Ученици дискутују о филму, постављају питања. 
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15. – 19.  

Израда Фејсбук групе намењене ученицима Средње Школе Мионица 

Активности 

- Ученици одлучују како ће бити име групе (SRŠK 21) 

- Договарају се ко ће бити администратори и модератори групе 

- Израђују и уређују групу 

- Раде на томе да укључе што више ученика у групу 
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22. – 26. 

Виртуелна реалност 

Упознавање ученика са технологијом виртуелне реалности, њеним 

историјатом и различитим областима примене. 

Активности 

- Ученици ће користити  ВР наочаре, где ће имати прилику да виде 

виртуелне туре различитих светских метропола. После тога ће 

изнети своја запажања, шта је то што је оставило највећи утисак 

на њих, која би од тих места најрадије желели да посете, шта би 

од онога што су видели желели да постоји у Србији и сл. 

 

 

 

 
Период одржавања активности:  – фебруар - јун  2022. 

Временска динамика : 4 часа недељно 

Начин рада : Усмена и писана комуникација (по потреби онлајн), презентација, 

групна дискусија, рад у паровима и мањим групама 

Број ученика: 17 ( Андреј Босић, Анђела Горанчић, Борис Станковић, Димитрије 

Ракић, Исидора Стевановић, Ивана Јовановић, Ивана Милутиновић, Јана Ивановић, 

Јелена Јелић, Јован Белошевић, Јована Јаковљевић,  Марко Милетић, Милица 

Станковић, Огњен Бабић, Радоје Мијаиловић, Урош Петровић, Ђурђа Ракић ) 

 

 

07.- 11. 

КАКО ПОБЕДИТИ ИНТЕРНЕТ ТРОЛОВЕ 

Активности 

- Ученици дискутују о томе колико су упознaти са појмом 

интернет тролова и колико су имали искуства са истим 

- Гледање видеа „Интернет тролови и како се носити са њима―  

- Вежба у групама од двоје где један ученик преузима улогу 

„трола― а други ученик неутралише провокације. 
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Временски 

период Одржане активности Март 

07.- 11. 

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – ЧЕТ БОТОВИ 

Активности 

- Упознавање ученика са чет ботовима. 

- Ученици испробавају Сleverbot где четују са истим. 

- Ученици дискутују о Сleverbot – у : колико је комуникација са 

њим аутентична и да ли би бот могао да их убеди да четују са 

људским бићем да им није унапред скренута пажња да је у 

питању бот, као и о могућим применама чет ботова. 

14. - 18. 

ГИФОВИ 

Активности 

- Ученици израђују гифове у групама по двоје, везане за актуелне 

теме из поп културе. 

14. – 18. 

ЛАЖНЕ ВЕСТИ И КАКО ИХ ПРЕПОЗНАТИ 

Активности 

- Упознавање ученика са појмом лажних вести и приказивање 

примера истих ученицима.  

- Ученици дискутују о теми и износе примере лажних вести са 

којима су имали прилике да се сусретну. 

- Вежба у групама од троје где свака група треба да пронађе на 

интернету неколико лажних вести. 

21. – 25. 

КЛИК БЕЈТ 

Активности 

- Упознавање ученика са појмом клик бејта и приказивање 

примера истих ученицима.  

- Ученици дискутују о теми и износе примере клик бејта са којима 

су имали прилике да се сусретну. 

- Вежба у групама од двоје где свака група треба да направи клик 

бејт наслов и кратак текст. 
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21. – 25. 

МИМОВИ 

Активности 

- Ученици израђују мимове у групама по двоје, везане за њихово 

искуство у средњој школи. 

 

 

Временски 

период Одржане активности Април 

04. – 08. 

ДЕБАТА: ДА ЛИ БИ ШКОЛЕ ТРЕБАЛО ДА КАЖЊАВАЈУ 

САЈБЕР МАЛТРЕТИРАЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА ИАКО СЕ 

ДЕШАВА ВАН ШКОЛЕ? 

Активности 

- Ученици дискутују и износе своје мишљење на горенаведено 

питање. 

11. – 15. 

ГИФОВИ И МИМОВИ 

Активности 

- Ученици израђују мимове и гифове  у групама по двоје, везане 

за њихово искуство у средњој школи. 

18. – 22. 

МУЛТИМЕДИЈА 

Активности 

- Ученици снимају и фотографишу ученике са смера „Кувар― 

приликом припремања различитих јела. 

25. – 29. 

МУЛТИМЕДИЈА 

Активности 

- Ученици праве селекцију фотографија и монтирају видео 

ученика са смера „Кувар― и објављују то на друштвеним 

мрежама са циљем промоције школе.  

 

 

 

 

Временски 

период Одржане активности Мај 

09. – 13. 

ГИФОВИ И МИМОВИ 

Активности 

Ученици израђују мимове и гифове  у групама по двоје, везане за 

њихово искуство у средњој школи. 

16. – 20. 

МУЛТИМЕДИЈА 

Активности 

Ученици снимају и фотографишу ученике са смера „Кувар― приликом 

припремања различитих јела. 

23. – 27. 

МУЛТИМЕДИЈА 

Активности 

Ученици праве селекцију фотографија и монтирају видео ученика са 
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смера „Кувар― и објављују то на друштвеним мрежама са циљем 

промоције школе. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ОКВИРУ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ 

РАДА  

Наставник: Ивана Стефановић, професор енглеског језика 

Период одржавања активност:  – септембар - децембар  2021. 

Временска динамика : 2 часа недељно 

Начин рада : Усмена и писана комуникација (по потреби онлајн),презентација,групна 

дискусија, рад у паровима и мањим групама 

Број ученика: 20 ( Јелена Јелић, Ђурђа Ракић, Ивана Милутиновић, Марко Павловић, 

Димитрије Ракић, Огњен Пауновић, Ивана Љубојевић,Божидар Глигоријевић, Софија 

Станковић, Тања Станојевић, Јована Живковић, Дуња Панић, Ивана Живковић, Јана 

Јеремић, Наталија Васић, Павле Синђелић, Анђела Васиљевић, Невена Вуковић, 

Катарина Недељковић, Ђорђе Ружичић) 

Циљеви:  

- отклањање инхибиција приликом усмене комуникације на енглеском језику;  

- богаћење речника;  

- развијање флуентности на енглеском језику;  

- развијење наклоности према страним језицима и културном наслеђу других 

земаља;  

- охрабривање ученика да слободно изразе своје мишљење; 

- развој креативности и радозналости; 

-  упознавање ученика са популарном културом и модерном историјом Велике 

Британије и других земаља са енглеског говорног подручја у друштвеном и 

политичком контексту 

ДАТУМ ОДРЖАНЕ АКТИВНОСТИ 

30.09. 2021.         1. Getting to know each other better / Да се боље упознамо 

 

- Ученици су упознати са начином рада и темама . 

Наглашено је  да и они  могу  да предложе теме 

којима ћемо се бавити. 

  

- „ Speed dating― – активно упознавање кроз низ краткиг 

разговора; - представљање друга или другарице ( 

ученици су представили оно што су кроз низ кратких 

разговора сазнали једни о другима) 

 

- What animal are you – квиз 

- анализа резултата и описивање сопствене личности – 

путовање ка самоспознаји ( ученици су представили 

свој резултат навели сопствене врлине и мане) 

 

07.10.2021. 2. Обележавање Европског дана језика  
Поводом обележавања европског дана језика тема радионице била је 

упознавање са чињеницама и вежбање изгоровора истих изрека на 
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различитим језицима. Ученици су с етакође упознали са занимљивим 

чињеницама које су у вези са појединим светским језицима. 

Активности:  

- Квиз знања „Шта знам о другим језицима?― 

- Изговарање изреке DON’T COUNT YOUR CHICKENS BEFORE 

THEY’RE HATCHED на двадесетак различитих језика и поређење 

значења и тумачења између њих.  

 

https://edl.ecml.at  

 

Ученици су одабрали изреке на језицима који су им најлепши и истакли их 

на паноу.  

 

14. 10. 2021.        3. Стивен Хокинг „ Од чега смо саздани“  
Активности: 

- Кратко упознавање са ликом и делом Стивена Хокинга  

- Гледање документарног филма „What are we―  

https://www.pbslearningmedia.org/resource/hawking_genius_ep05_full/what-

are-we-full-episode-genius-by-stephen-hawking  

 

- Разговор и размена утисака о филму  

 

- Издвајање мотивационих цитата, анализа и коментари 

 

Најлепши издвојени цитати:  

 
―Quiet people have the loudest minds.‖ 

―Life would be tragic if it weren't funny.‖ 

―Intelligence is the ability to adapt to change. ‖ 

―Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what 

you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however 

difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. 

It matters that you don't just give up.‖ 

―Black holes ain‘t as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were 

once thought. Things can get out of a black hole both on the outside and possibly to another 

universe. So if you feel you are in a black hole, don‘t give up—there’s a way out.‖ 

 

 

21. 10. 2021.  4. Comedy and British humor 

Активности: 

- Упознавање са делом  Monty Python Flying Circus 

- Гледање неколико скечева из поменуте серије и коментарисање 

истих 

- Поређење српског и британског хумора.  

- Читање и коментарисање неколико одабраних вицева из чланка о 

хумору: https://www.teachingenglish.org.uk/article/thats-

hilarious?fbclid=IwAR2XStjJUEjrX49DL-

JvW8Jnjchoq83vgHb5W_AKM02giMiFtebYsZKaWAE  

- Ученици причају примерене вицеве на енглеском језику 

 

- Припрема и адаптација сценарија за изведбу шаљивог скеча The 

https://edl.ecml.at/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/hawking_genius_ep05_full/what-are-we-full-episode-genius-by-stephen-hawking
https://www.pbslearningmedia.org/resource/hawking_genius_ep05_full/what-are-we-full-episode-genius-by-stephen-hawking
https://www.teachingenglish.org.uk/article/thats-hilarious?fbclid=IwAR2XStjJUEjrX49DL-JvW8Jnjchoq83vgHb5W_AKM02giMiFtebYsZKaWAE
https://www.teachingenglish.org.uk/article/thats-hilarious?fbclid=IwAR2XStjJUEjrX49DL-JvW8Jnjchoq83vgHb5W_AKM02giMiFtebYsZKaWAE
https://www.teachingenglish.org.uk/article/thats-hilarious?fbclid=IwAR2XStjJUEjrX49DL-JvW8Jnjchoq83vgHb5W_AKM02giMiFtebYsZKaWAE
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Four Yorkshiremen    
 

 

*Планирано је да представа буде део Тематског дана језика који би се 

одржао када то епидемиолошко услови дозволе 

 

28. 10. 2021.  5. Моћ музике 

Активности: 

-Гледање видеа : How Britain became the powerhouse of rock music 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehp8qLyGP1g  

- Разговор и размена утисака 

- Историјски контекст експанзије Битлса у Америци, настанка Хипи 

покрета и о развоју рокенрол и панк музике. 

- Језичка вежба „допуни текст песме― уз слушање песме Yesterday 

(The Beatles) и God save the Queen ( Sex Pistols). 

- Разговор о историјском контексту у којем се развијала споменута 

музика 

Размена емоција и утисака након слушања наведених песама.  

 

04. 11. 2021.  6. Гласови Африке - African voices  

 

-  Mama Africa – Miriam Makeba – ученици су погледали кратке 

одломке из истоименог филма из 1981. године и поразговарали о лику 

и делу Мириам Макебе, најпознатије јужноафричке вокалне уметнице 

и борца за људска права 

 https://www.youtube.com/watch?v=5XRAW-MTT_k&t=843s  

 

- Упознали су се са језиком кликова – присуство кликтања приликом 

изговарања речи. Пример:  

- https://www.youtube.com/watch?v=rjo8h5qLpU0  

 

- Мириам Макеба као инспирација за млађе генерације – 

представљање тренутно популарне јужноафричке уметнице „Jain‖ 

https://www.youtube.com/watch?v=59Q_lhgGANc  

 

Израда постера на тему „ Мама Африка― 

25.11.2021.      7. Борци за људска права  

 

- Нелсон Мендела - Апартхејд у Африци и борба за људска права  

https://youtu.be/Lm8SEQjJxJU  

ученици су погледали кратак видео који сажима дело Нелсона Мендела и 

изнели своје коментаре 

- Махатма  Ганди – борба ненасиљем – презентација ( Ђурђа Ракић) 

- Мартин Лутер Кинг – Да ли је Лутаров сан још увек жив? – 

презентација ( Тања Станојевић) 

 

Дискусија: Зашто су свету потребни овакви људи?  

 

Ученици су изнели занимљиве коментаре и запажања о 

овим истакнутим личностима из новије светске 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehp8qLyGP1g
https://www.youtube.com/watch?v=5XRAW-MTT_k&t=843s
https://www.youtube.com/watch?v=rjo8h5qLpU0
https://www.youtube.com/watch?v=59Q_lhgGANc
https://youtu.be/Lm8SEQjJxJU
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историје. 

  

02.12.2021.       8. New Year around the globe 

Нова година широм света – различите културе и традиције 

 

https://www.almanac.com/new-years-traditions-around-world 

 

09.12.2021.       9.  Arts and crafts  

Израда декоративних предмета који ће бити продавани на хуманитарном 

Новогодишњем базару 

 

 
МЕСЕЦ ОДРЖАНЕ АКТИВНОСТИ 

Март  

 
Активности 

обогаћеног 

једносменско

г рада су у 

току марта 

спровођене 

онлајн због 

актуелне 

неповољне 

епидемиолош

ке ситуације. 

        

Тема 1 : Тридесет савета зрелог човека које би сваки тинејџер требало 

да зна. 

 Ученици су имали задатак да одаберу 5 од понуђених 30 савета који су за 

њих најрелевантнији и које би најпре послушали и да их образложе.  

 

https://www.boredpanda.com/teenagers-life-
advice/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=B
PFacebook&fbclid=IwAR08DNxq78aeeDpV8ZRvcW-
bEK_ee7bats03Ig_Kar5xxJPQ_5dwluwvZSU  
 
Тема 2:  Спознај своје врлине 

Ученици израђују онлајн тест који издваја њихове квалитете и даје кратак 

савет како да их искористе у циљу побољшања расположења, постављања 

јасних и постизања циљева, оснаживања везе са блиским људима, 

управљања стресом. 

 

https://www.viacharacter.org/survey/account/register  
 

 

Тема 3:  Лек за досаду 
Ученици су након одгледаног видеа урадили пратећа интерактивна 

вежбања и навели неколико начина како квалитетно провести време у 

актуелним условима.  

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/cure-

boredom 

 

Тема 4:  Помама за селфијима 

Пошто су одгледали краћи видео у којем њихови вршњаци из Велике 

Британије говоре о значају селфи фотографија и о томе како оне утичу на 

формирање свести о себи и урадили вежбања, ученици су усменим путем 

изнели своје ставове о значају и учесталости прављења селфи 

фотографија.  

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/our-school-

https://www.almanac.com/new-years-traditions-around-world
https://www.boredpanda.com/teenagers-life-advice/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook&fbclid=IwAR08DNxq78aeeDpV8ZRvcW-bEK_ee7bats03Ig_Kar5xxJPQ_5dwluwvZSU
https://www.boredpanda.com/teenagers-life-advice/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook&fbclid=IwAR08DNxq78aeeDpV8ZRvcW-bEK_ee7bats03Ig_Kar5xxJPQ_5dwluwvZSU
https://www.boredpanda.com/teenagers-life-advice/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook&fbclid=IwAR08DNxq78aeeDpV8ZRvcW-bEK_ee7bats03Ig_Kar5xxJPQ_5dwluwvZSU
https://www.boredpanda.com/teenagers-life-advice/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook&fbclid=IwAR08DNxq78aeeDpV8ZRvcW-bEK_ee7bats03Ig_Kar5xxJPQ_5dwluwvZSU
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/cure-boredom
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/cure-boredom
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/our-school-students-selfies
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students-selfies 

 

Тема 5:  Како да саслушате пријатеља који има проблем и препознате 

шта га тишти како би му помогли. 

Ученици су одгледали краћи видео о наведеној теми, урадили пратећа 

вежбања и кроз сопствене примере писали коментаре о истој. 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-be-

good-listener-if-someone-upset 

 

 

Април    

Тема 6: Тимски рад 

 Ученици су урадили кратак тест процене тога за коју улогу у тиму имају 

предиспозиције и укратко прокоментарисали. Затим су подељени у групе 

које су имале задатак да представе један производни процес у којем је 

улога сваке карике у ланцу неопходна и незаменљива.  

 

Тема 7: Васкршње радионице 

- Шарање јаја 

- Припрема паковања 

- Припрема и декорисање васкршњих колачића  

 

Ученици су уз помоћ професора осмислили изглед школског штанда на 

Васкршњем базару који је организовала локална самоуправа. Поред 

шарања јаја декорисали су и васкршње колачиће и упаковали их у 

декоративну амбалажу са са логом школе. Колачићи и јаја су дељена 

посетиоцима штанда у циљу промоције школе.  

 

Мај  Тема 8: Лепота писане речи  

Ученици су имали задатак да припреме одломак или цитат који им је 

нарочито драг на матерњем или страном језику, прочитају га наглас и 

објасне свој избор. Остали ученици су након читања износили сопствена 

мишљења, коментаре и тумачења. 

 

Тема 9 : Креативнио стваралаштво   

Ученици су током шетње поред реке сакупљали природне материјале које 

су осликали на ликовним радионицама.  

 

Тема 10: Језичка приредба 

Ученици су предлагали и преслушавали песме на страним језицима. 

Гласњем смо одабрали 5 песама које су најталентованије ученице 

припремиле и отпевале на језичкој приредби одржаној поводом дана 

школе 24. маја, на француском, шпанском, руском, грчком и српском 

језику.  

 

  

Јун  

Тема 11 : Вршњачко насиље 

Ученици су одгледали видео снимке са исповестима својих вршњака 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/our-school-students-selfies
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-be-good-listener-if-someone-upset
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-be-good-listener-if-someone-upset
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широм света и поделили своје утиске. Затим су усмено дискутовали о 

сличним проблемима и у којој мери су они присутни у нашој школи.  

Ученици су подељени у мање групе и свако је имао задатак да осмисли 

кратак скеч на ову тему и представи га. 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ОКВИРУ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ 

РАДА  

Наставник: Ивана Пауновић-Чолић, библиотекар  

Период одржавања активности:  – септембар - новембар  2021. 

Временска динамика : 6 часова недељно (2 групе) 

Начин рада : Усмена и писана комуникација (по потреби онлајн),презентација,групна 

дискусија, рад у паровима и мањим групама 

Број ученика: 12 – Тања Симовић, Дуња Панић, Марко Смиљанић, Катарина 

Недељковић, Ивана Живковић, Јован Филиповић, Ненад Благојевић, Стефан Лазић, 

Тијана Недељковић, Јован Обрадовић, Кристина Грујичић, Невена Вуковић 

Циљеви:  

- развијање наклоности према страним језицима и културном наслеђу других 

земаља;  

- охрабривање ученика да слободно изразе своје мишљење; 

- развој креативности и радозналости; 

-  упознавање ученика са  културом и  историјом Русије, руским језиком и местом 

Руске федерације у  друштвеном и политичком контексту 

Компетенције које развијамо: 

 - постизање бољих образовних постигнућа 

- развој социјалних вештина и тимског духа 

- укупан лични и социјални развој  

- развој квалитетније образовно-васпитне понуде 

ДАТУМ ОДРЖАНЕ АКТИВНОСТИ 

27.09. 2021.         1. Упознавање са ученицима 

        2.Са руским у свет 

 Када кажем Русија, помислим на... 

 

- Ученици су упознати са начином рада и темама . 

Наглашено је  да и они  могу  да предложе теме 

којима ћемо се бавити. 

 

- Асоцијације: Када кажем Русија, помислим на... 

Ученици наводе које су им прве асоцијације на тему 

Русије. Одговори су били разни: хладноћа, Кремљ, 

Црвени трг, Путин, Иван Грозни, писци, бабушке. За 

следећи час су имали задатак да припреме слике 

појмова које су навели и по неколико реченица 

објашњења за сваки од њих. 
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28.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Израда паноа са асоцијацијама 

 

Ученици су припремили слике које смо одштампали у школи и кратак 

опис за сваку од њих. Неке слике су се понављале, па смо искористили 

једну. Неки од њих су први пут чули за неке појмове (нпр. балалајка, 

самовар). Ученицима је активност била веома занимљива, нове ствари су 

научили, највећи утисак о њему су оставиле чињенице о Ивану Грозном, 

па смо се мало дотакли овог раздобља руске историје. Ученици су 

предложили да на следећем часу гледају филм о њему. 

 

 

30.9.2021.    Филм Иван Грозни 

https://www.youtube.com/watch?v=iXlXfqZJhVs 

 

Разговор о филму, коментари, утисци 

 

4. 10. 2021.        Ты говоришь по-русски? 

Активности: 

- Ученици који су учили руски раније добијају на папирићима по неколико 

реченица да прочитају на руском (без припреме), док остали ученици 

покушавају да преведу то, што су чули. 

- Читање текста 20 занимљивих чињеница о руском језику  

- Разговор са ученицима о руском језику, сличности са српским, српско – 

руским односима 

 

Коментарисање исказа ''Руси и Срби браћа'' и ''Нас и Руса двеста милиона'' 

  

7.10.2021 Пано ''Русский язык в мире'' 

Ученице Тања Симовић и Кристина Грујичић направиле су пано на 

ком су изложиле најосновније чињенице о руском, броју говорника, 

распрострањености, историјском развоју. 

11. 10. 2021.  Обележавање Европског дана језика 

Поводом обележавања Европског дана језика, бавили смо се 

пословицама. Наставница је одабрала одређен број пословица на 

руском и буквално их превела, а ученици су тражили еквиваленте у 

српском језику. 

За следећи час су имали задатак да питају наставнике енглеског и 

француског за превод истих. 

 

12.10 2021.  Пословице 
Уз помоћ наставника језика ученици су припремили превод пословица, 

па смо их сви заједно изговарали. Највећи изазов био је француски 

језик. 

Ученици су на хамер папир залепили одштампане примере. 

Материјал ће нам послужити за припрему тематског Дана језика (у 

сарадњи са активом језика) чим епидемиолошка ситуација буде то 

дозволила. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXlXfqZJhVs
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14.10.2021.       Серија Кухиња 

 

На двочасу присутне обе групе. Гледали су 3 епизоде (25 мин) популарне 

серије Кухня.  

 

Серија је погодна за учење језика због хумора и сленга. 

Разговор о серији, музици (има неколико српских композиција), утисци 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Sbg6I1j3Qg  

https://www.youtube.com/watch?v=su2mZKGQz-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=wrEXh2uYQs0  

 

 

18.10.2021. Квиз знања 

 

Кроз игру пантомиме ученици су описивали појмове које смо помињали 

на претходним часовима. 3 ученице су припремиле пано Бабушка, а из 

коверте смо извлачили појмове за описивање.  Победник је имао 

могућност да бира тему коју ћемо обрађивати на следећем часу.   

 

25.10.2021. Караоке  

 

Ученици су добили текстове неколико популарних руских савремених и 

народних песама и сви заједно смо уз пратњу музике покушали да их 

отпевамо. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGnUHScXT6E 

https://www.youtube.com/watch?v=1IsMJeHvyhI 

https://www.youtube.com/watch?v=w7QJKHScpS0 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn17BmgDzv4 

 

26.10.2021. 3. Руска чајанка – први део 

 

Обе групе на двочасу 

Упознавање ученика са традицијом испијања чаја у Русији, поређење са 

културама Јапана, Енглеске; 

Историјски аспект, почеци ове традиције, значај и порекло самовара; 

Култура испијања чаја у савременом животу, најпопуларнији чајеви данас 

28.10.2021. Руска чајанка – други део 

 

Припремамо неколико врста чаја, са додацима попут млека, цимета, кекса, 

сушеног воћа 

(Наставница је узела у руској продавници у Београду неколико врста и 

различитих додатака) 

 

1.11.2021. 4. Руска кухиња 

 

Упознавање ученика са основним чињеницама, историјом, развојем 

 

Ученици добијају текстове са различитим садржајем, јелима, намирницама 

и читају, док остали слушају. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Sbg6I1j3Qg
https://www.youtube.com/watch?v=su2mZKGQz-Q
https://www.youtube.com/watch?v=wrEXh2uYQs0
https://www.youtube.com/watch?v=jGnUHScXT6E
https://www.youtube.com/watch?v=1IsMJeHvyhI
https://www.youtube.com/watch?v=w7QJKHScpS0
https://www.youtube.com/watch?v=Hn17BmgDzv4


Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

199  

Неки набрајају јела за која су чули. 

 

Полемика да ли је руска салата стварно руско јело (зашто је онда Хрвати 

називају француска салата, а Руси салат Оливье), порекло салате и ко ју је 

први припремио 

 

2.11.2021. Прва руска кухиња у Србији (двочас) 

https://www.facebook.com/prvaruskakuhinja/ 

 

Ученици прате страницу  ресторана Прва руска кухиња, читају рецепте, 

коментаришу изглед хране. 

Гледају слике одређених руских намирница у амбалажи, читамо састав 

различитих производа, коментаришемо цену. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lHQ1GejFvI рецепт за руску салату 

https://www.youtube.com/watch?v=MrFMhjEAe20 рецепт за палачинке 

https://www.youtube.com/watch?v=MHhm4R_iHp0 емисија Mr. Kitchen,  где 

водитељ спрема неколико руских јела 

 

4.11.2021. Празнична храна 

 

https://www.centarzaafirmacijuirazvoj.org/2020/12/18/ruska-novogodisnja-

trpeza-klasicni-recepti-i-tradicija/ 

https://24sedam.rs/svet/vesti/72342/kako-se-slavi-bozic-u-rusiji-u-nekim-

krajevima-imaju-polozajnika-i-stavljaju-gvozde-ispod-stola-a-bogatasi-ne-

mare-mnogo-za-tradiciju/vest  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uwYAKr6HW1g рецепт за Боршч 

 

На овом двочасу ученици су се упознали са храном типичном за празнике 

Нову годину, Божић, Васкрс, Масленицу (последњу недељу пре Великог 

поста) 

 

15.11.2021. 5. Русија и Србија кроз историју (обе групе на двочасу) 

 

Ученици гледају филм Русија кроз векове (енглески филм са преводом на 

српски), коментаришу, полемишу 

 

18.11.2021. Шта Руси мисле о Србима? 

 

Разговор са децом на тему Шта мислимо и Русима и шта знамо о њима; 

Након тога ученици гледају клип What Russians think about Serbs,  

коментаришу. 

Општи утисак је да нас Руси највише знају по пљескавици, сарми и 

ћевапима, али и по бомбардовању 1999. 

Старије генерације нас знају и по Милораду Павићу, који је наш 

најпревођенији писац на руски језик. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ4h9heACso 

 

https://www.facebook.com/prvaruskakuhinja/
https://www.youtube.com/watch?v=4lHQ1GejFvI
https://www.youtube.com/watch?v=MrFMhjEAe20
https://www.youtube.com/watch?v=MHhm4R_iHp0
https://www.centarzaafirmacijuirazvoj.org/2020/12/18/ruska-novogodisnja-trpeza-klasicni-recepti-i-tradicija/
https://www.centarzaafirmacijuirazvoj.org/2020/12/18/ruska-novogodisnja-trpeza-klasicni-recepti-i-tradicija/
https://24sedam.rs/svet/vesti/72342/kako-se-slavi-bozic-u-rusiji-u-nekim-krajevima-imaju-polozajnika-i-stavljaju-gvozde-ispod-stola-a-bogatasi-ne-mare-mnogo-za-tradiciju/vest
https://24sedam.rs/svet/vesti/72342/kako-se-slavi-bozic-u-rusiji-u-nekim-krajevima-imaju-polozajnika-i-stavljaju-gvozde-ispod-stola-a-bogatasi-ne-mare-mnogo-za-tradiciju/vest
https://24sedam.rs/svet/vesti/72342/kako-se-slavi-bozic-u-rusiji-u-nekim-krajevima-imaju-polozajnika-i-stavljaju-gvozde-ispod-stola-a-bogatasi-ne-mare-mnogo-za-tradiciju/vest
https://www.youtube.com/watch?v=uwYAKr6HW1g
https://www.youtube.com/watch?v=KZ4h9heACso
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22.11.2021. Емиграција 

 

Разговор о политичким околностима које су довеле до превирања на 

власти почетком 20.века, Октобарске револуције и убиства царске 

породице, поређење са убиством Драге Машин и краља Александра 

Обреновића. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJzbMThh1Gc  

 

Интервју Мире Адање Полак са Михаилом Фјодоровичем Романовим, 

потомком Романових 

 

 

25.11.2021. Филм Питер ФМ 

 

Ученици су изразили жељу да гледају филм, тако да смо пратили филм 

Питер ФМ (са преводом) 

 

Филм се ученицима свидео, радња је занимљива и прилагођена узрасту. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=acLNZod1hjM  

 

 

МЕСЕЦ ОДРЖАНЕ АКТИВНОСТИ 

Март  

 
Активности 

обогаћеног 

једносменско

г рада су у 

току марта 

спровођене 

онлајн због 

актуелне 

неповољне 

епидемиолош

ке ситуације. 

Тема 1 :Како се живи на најхладнијем месту на свету? 

Овом приликом ученици су гледали документарни филм о Ојмјакону, 

месту у Русији у ком је забележена најнижа температура икада -71 степен. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cysIpjbco7s 
  
Тема 2:  Спознај своје врлине 

Ученици израђују онлајн тест који издваја њихове квалитете и даје кратак 

савет како да их искористе у циљу побољшања расположења, постављања 

јасних и постизања циљева, оснаживања везе са блиским људима, 

управљања стресом. 

 

https://www.viacharacter.org/survey/account/register  
 

Тема 3:  Највећи стадиони на свету 
Дечаци у нашем тиму изразили су жељу да тема ове активности буду 

највећи стадиони на свету. Говорили смо о фудбалским, тениским и 

кошаркашким теренима, величини, цени градње итд. 

 

Тема 4:  :  Како да саслушате пријатеља који има проблем и 

препознате шта га тишти како би му помогли. 

Ученици су одгледали краћи видео о наведеној теми, урадили пратећа 

вежбања и кроз сопствене примере писали коментаре о истој. 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-be-

good-listener-if-someone-upset 

https://www.youtube.com/watch?v=YJzbMThh1Gc
https://www.youtube.com/watch?v=acLNZod1hjM
https://www.youtube.com/watch?v=cysIpjbco7s
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-be-good-listener-if-someone-upset
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-be-good-listener-if-someone-upset
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Тема 5:  Серија Кухиња 

 На двочасу су ученици гледали 3 епизоде популарне руске серије Кухиња. 

Серија је изузетно погодна за учење разговорног језика, а и садржај је 

прилагођен узрасту. 

 

Април   Тема 6: Филм Сибирски берберин 

 На 4 часа ученици су гледали овај филмски класик Никите Михалкова 

  

Тема 7: Васкршње радионице 

- Шарање јаја 

- Припрема паковања 

- Припрема и декорисање васкршњих колачића  

 

Ученици су уз помоћ професора осмислили изглед школског штанда на 

Васкршњем базару који је организовала локална самоуправа. Поред 

шарања јаја декорисали су и васкршње колачиће и упаковали их у 

декоративну амбалажу са са логом школе. Колачићи и јаја су дељена 

посетиоцима штанда у циљу промоције школе.  

 

Мај  Тема 8: Животиње које живе само у Русији 

 

Тема 9 : Креативно стваралаштво   

Ученици су током шетње поред реке сакупљали природне материјале које 

су осликали на ликовним радионицама.  

 

Тема 10: Језичка приредба 

Ученици су предлагали и преслушавали песме на страним језицима. 

Гласњем смо одабрали 5 песама које су најталентованије ученице 

припремиле и отпевале на језичкој приредби одржаној поводом дана 

школе 24. маја, на француском, шпанском, руском, грчком и српском 

језику.  

 

Јун Тема 11 : Живот и дело Јурија Гагарина  

Након одгледаног документарног филма у ком немачки астронаути говоре 

о значају Гагариновог подвига, ученици износе своје мишљење на ову 

тему.  

 

8.10. Сарадња са институцијама и организацијама 
 

Сарадња са локалним иснтитуцијама 
 

У школској 2021/2022. 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 
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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. 

 
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 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. 

 

8.11. Извештаји одељенских старешина  

 
Извештај о раду одељењског старешине за школску 2021/2022.годину 

 

Подносилац извештаја:Oдељењски старешина 

Разредни старешина одељења   I1 Катарина Бељић 

https://www.facebook.com/Srednja.skola.Mionica
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(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице:Катарина  Бељић  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): _Рад са ученицима у оквиру одељењске 

заједнице___ 

 

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

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализовано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржаји који 

нису 

планирани, а 

урађени су 

током школске 

године 

 

Оцена успешности 

од стране тима или 

особе задужене за 

евалуацију Време 

реализације 

 

Реализовани садржаји 

према годишњем плану 

 

септембар 

 

 

 

Упознавање ученика са 

организацијом живота у 

школи (правилима 

кућног реда, правима и 

обавезама, као и 

васпитно-

дисциплинским 

мерама...) 

  

Изабрани 

представници 

ученичког 

парламента:Огњен 

Бабић и Ана 

Игњатовић, благајник 

одељења: Јована 

Живојиновић, 

председник: Исидора 

Стевановић. 

Ученици упућени у 

Правилник о 

владању,Правилник о 

заштити од 

насиља,злостављања и 

занемаривања као и 

осталим 

правилницима школе. 

Одржан први 

родитељски састанак 

на коме је изабран и 

представник за Савет 

– Мирјана 

Стевановић. 

Родитељски састанак, 

Формирање одељењске 

заједнице ученика, 

Припрема седнице 

одељењског већа, 

Припрема седнице 

одељењског већа 

  

 

октобар 

 

Укључивање ученика у 

ученички парламент, 

Разговор: колико 

познајемо град у коме 

живимо, 

  

Обележена Дечја 

недеља различитим 

активностима уз 

придржавање мера за 

спречавање пандемије 

корона вируса. 

Ученици учествовали Сaрадња са психологом   
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и педагогом школе 

Упознавање са 

програмом заштите 

ученика од насиља и 

злостављања 

у такмичењу у стоном 

тенису и у 

радионицама. 

Активности 

реализоване у 

сарадњи са 

ТО―Мионица―. 

Ученички парламент 

одржао своје састанке 

и дао допринос 

организацији Дечје 

недеље. 

 

новембар 

 

Помоћ ученицима у 

уређењу учионичког 

простора 

  

Укупан број 

изостанака је 447-302 

оправдана изостанка и 

5 неоправданих 

изостанака( 140 

изостанака је 

нерегулисано, јер су 

ученици у изолацији). 

Успех ученика: 

Позитиван успех је 

оставарило 9 ученика. 

Неоцењено је 2 

ученика: Огњен Бабић 

- физика и географија, 

Ивана Јовановић- 

физика и основи 

туризма и 

угоститељства. 

Недовољан успех 

остварило је 7 

ученика. 

Једну недовољну 

оцену има 3 ученика: 

Радоје Мијаиловић( 

математика), 

Катарина 

Димитријевић ( 

математика) и Јована 

Живојиновић 

(агенцијско и 

хотелијерско 

пословање). Четири 

недовољне оцене: 

Андреј Босић 

(математика,географиј

а, основи туризма и 

угоститељства, 

агенцијско и 

 

Родитељски састанак, 

Анализа успеха на 

првом класификационом 

периоду, 

Дисциплина  
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хотелијерско 

пословање),Борис 

Станковић ( 

математика, хемија, 

основи туризма и 

угоститељства и 

агенцијско 

пословање). Шест 

недовољних оцена 

има Иван Гајевић( 

енглески језик, 

матаматика, 

географија, хемија, 

биологија, француски) 

и Игор Јовић( 

математика, 

географија, 

француски, основи 

туризма и 

угоститељства, 

агенцијско пословање, 

хемија). 

 

Децембар  

Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 
  

Позитиван успех 

остварило је 12 

ученика а недовољан 

6 ученика. Врло 

добрих ученика је 7, а 

добрих 5. Са једном 

недовољном је 3 

ученика, а са 2 

недовољне је 1 ученик 

а са 3 недовољне 2 

ученика( Иван Гајевић 

и Борис Станковић). 

Највећи број 

недовољних оцена је 

из предмета Основи 

туризма и 

угоститељства 

4,Математика 3, 

Француски језик 2 и 

Енглески језик 1 

недовољна оцена. 

Ученица са најбољим 

успехом је Наташа 

Страхињић са 

просеком 4,21-врло 

добар. 

Ученику Огњен Бабић 

смањена је оцена из 
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владања због 

неоправданог 

изостајања из школе и 

кашњења на часове. 

Ученици одељења 1-1 

биће укључени у 

реализацију школске 

славе 27. јануара. 

Професорка српског 

језика поделила им је 

задужења. 

јануар Почетак 2. полугодишта 

- постави себи циљ! 

 

  

Ученицима  зимски 

распуст почео 31.12. и 

трајао до 23.1. Први 

радни дан био је 24.1. 

и настава је према 

одлуци МПНТР 

почела по 

комбинованом моделу 

у тој недељи. 

Обележавање школске 

славе Светог Саве 
  

фебруар Предлози за побољшање 

успеха 
  

Разговори на тему 

организације времена 

и разлучитих метода 

уз помоћ којих се 

може савладати 

градиво. 

Технике учења   

март  

Шта треба да знамо о 

обележавању 

националних и верских 

празника, 

Међународни празник 

жена - 8.март 

  

Ученици 

презентовали своју 

омиљену књигу.   Уређивање учионице, 

Књига коју 

препоручујем, 

Шта можемо учинити на 

заштити и унапређивању 

човекове средине 

  

 

април 

Радна дисциплина и 

понашање ученика- 

(сарадња са психологом 

и педагогом школе), 

Млади и алкохол, 

никотин, дрога 

  

Позитиван успех 

остварило је 8 

ученика, док је 10 

ученика остварило 

недовољан успех. Са 1 

недоовољном оценом 

је 2 ученика, са 2 

недовољне оцене је 4 

ученика, са 3 

недовољне оцене 2 

ученика, са 4 

Успех и владање 

ученика на трећем 

класификационом 

периоду 
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недовољне оцене 2 

ученика. Ученици 

који су остварили 

недовољан успех са 

више од 2 недовољне 

оцене су: Игор Јовић, 

Радоје Мијаиловић, 

Борис Станковић, 

Андреј Босић. 

Са ученицима који су 

остварили недовољне 

оцене као и са онима 

који спорије 

напредују 

организована је 

допунска настава. 

Оправданих 

изостанака је 1184, 

неоправданих 

изостанака је 27 што 

је укупно 1.211 

односно 67 по 

ученику. 

Највећи број 

недовољних оцена по 

предметима је 6 из 

предмета Агенцијско 

и хотелијерско 

пословање и Основи 

туризма и 

угоститељства, затим 

из предмета 

Математика 5 

недовољних оцена. 

 

Мај/јун 

 

Мотивација   Екскурзија ученика 

реализована је 30-

31.маја на релацији 

Мионица-Пожаревац-

Голубац-Мионица. 

Ученици су посетили 

музеј Милене 

Павловић Барили у 

Пожаревцу, тврђаве 

Рам и Голубац и 

пећину Равништарку. 

Спавање је 

организовано у хотелу 

„Голубачки град―.  На 

екскурзију је ишло 15 

ученика.  

Трговина људима   

Договори пред 

екскурзију 
  

Учимо ли за оцену или 

знање 
  

Мој радни дан, правилно 

смењивање рада и 

одмора 

  

Област туризма је 

испунила моја 

очекивања - да или не? ( 

професионална 

оријентација ученика) 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2021/2022._ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја: Разредни старешина одељења I2 

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

 

Одговорно лице: Софронић Ђорђе  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

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

заједнице 

 

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

 

 

Садржај рада 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

Евалуација Време 

реализације 

 

Планиране 

активности 

 

септембар 

 

 

 

Избор 

руководства и 

подела 

задужења 

 

Избор 

руководства 

и подела 

задужења 

 

Разредни 

старешина и 

ученици I2  

Изабрани председник, 

секретар, благајник и 2 

члана Ученичког 

парламента 

.Ученик Давид 

Јовановић смењен са 

позиције председника 

одељенске заједнице 

због смањене оцене из 

владања постављена 

Недељковић Анђела 

тајним гласањем 

против кандидат 

Ускоковић Иван. 

Резултат гласања 6 

наспрам 2 гласа у 

корист Анђеле. 

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 

Предавање 

на тему 

„Болести 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Ученици упознати са 

негативним утицајем 

болести зависности 
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„Болести 

зависности― 

 

зависности― 

 

Организација 

дечија недеља 

Организациј

а 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 

 

Анализа 

успеха на 

 

Анализа 

успеха на 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Примерно владање има 

12 ученика и 1 ученик 

Давид Јовановић има 

добро владање . Вр. 

добар успех 3 ученик 

,добар успех 2 ученика, 

недовољан успех 3 

ученика и неоцењених 

5 ученика. 

Позитиван успех има 5 

ученика, негативан 3 

ученика и 5 ученика је 

не оцењено (Миодраг 

Димитријевић,Живко 

Лекић,Ирена 

Радосављевић,Сузана 

Радосављевић,Тамара 

Савић). 

Са 2 недовољне 1 

ученик ( Давид 

Јовановић ) , са 3 

недовољне 1 ученик 

(Младен Симовић) . 

Оправдани изостанака 

има 1646, неоправданих 

36 

Обележавање 

светског дана 

ХИВ - а 

Обележавањ

е светског 

дана ХИВ - а 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Ученици су упознати са 

ризицима ове болести 
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Децембар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

 Примерно владање има 

12 ученика и 1 ученик 

Давид Јовановић има 

добро владање . Вр. 

добар успех 3 ученик 

,добар успех 2 ученика, 

недовољан успех 3 

ученика и неоцењених 

5 ученика. 

Позитиван успех има 5 

ученика, негативан 3 

ученика и 5 ученика је 

не оцењено (Миодраг 

Димитријевић,Живко 

Лекић,Ирена 

Радосављевић,Сузана 

Радосављевић,Тамара 

Савић). 

Са 2 недовољне 1 

ученик ( Давид 

Јовановић ) , са 3 

недовољне 1 ученик 

(Младен Симовић) . 

Оправдани изостанака 

има 1646, неоправданих 

36 

 

Јануар  Како да 

постигнем 

бољи успех. 

Како да 

постигнем 

бољи успех. 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Анализирали смо успех 

на првом полугодишту. 

Причали смо о могућим 

начинима да се успех 

ученика побољша. 

Фебруар 

Изостанци,ди

сциплина 

Изостанци,д

исциплина 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Разговор и решавање 

ситуације око случајно 

поцепане јакне ученика 

Ивана ускоковића и 

разговор са Давидом 

Јовановићем око 

кашњења на прве 

часове.Упознати 

родитељи. 

Март 

Култура и 

понашање на 

првом месту 

Култура и 

понашање на 

првом месту 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

ченици су добили 

информације о 

санитарном прегледу 

који ће бити урађен у 

нашој школи у четвртак 

17.3.2022. Причали смо 

о бонтону и култури 

понашања у појединим 

животним ситуацијама. 
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Март 

Дисциплина. Дисциплина. 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

21.3.2022. ученику 

Јовановић Давиду 

смањена оцена из 

владања због 

неоправданих 

изостанака и лакших 

повреда правилника на 

довољно (2). 

Април 

Анализа 

успеха на 

трећем 

класификацио

ном периоду. 

 

Анализа 

успеха на 

трећем 

класификаци

оном 

периоду. 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Укупан број ученика 

тринаест од тога 8 

дечака и 5 девојчица. 

Приметно владање има 

12 ученика и један 

учених има укор 

директора довољно 2. 

Позитиван успех 

постигло је 6 ученика, 5 

ученика је неоцењено и 

два ученика су 

недовољна Ускоковић 

Иван и Јовановић 

Давид. Јовановић 

Давид има 3 недовољне 

оцене из 

математике,куварства и 

основе туризма и 

угоститељства и 

Ускоковић Иван има 1 

недовољну оцену из 

основе туризма и 

угоститељства. 

Укупан број изостанака 

је 684, оправданих 678 

8 неоправданих 6. 

Мај 

Култура и 

поштовање на 

првом месту 

Култура и 

поштовање 

на првом 

месту 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

25 правила лепог 

понашања: 

Правило 1: Када нешто 

тражиш, обавезно 

употреби реч ―молим‖. 

Правило 2: Када 

добијеш то што си 

тражио, обавезно се 

захвали речју ―хвала‖. 

Правило 3: Никада не 

упадај у реч одраслима, 

осим у случају да је реч 

о нечем хитном. 

Родитељи ће ти се сами 
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обратити чим заврше с 

разговором. 

Правило 4: Уколико 

нешто хитно желиш да 

саопштиш одраслима, а 

они разговарају, прво 

изговори реч 

―извините‖, па тек онда 

реци оно због чега си 

их прекинуо. 

Правило 5: Ако те 

неко упита како си, 

учтиво му одговори, и 

обавезно узврати истим 

питањем. 

Правило 6: Ако 

боравиш у посети код 

другара, обавезно се 

захвали његовим 

родитељима на сокићу, 

кексу и времену које си 

провео у њиховом 

дому. 

Правило 7: Затворена 

врата не отварај пре 

него што си покуцао на 

њих. А када покуцаш, 

прво сачекај да ти се 

одговори, па тек онда 

повуци кваку. 

Правило 8: Када 

некога зовеш 

телефоном, прво се 

представи, па тек онда 

тражи особу с којом 

желиш да разговараш. 

Правило 9: Захвали се 

на сваком поклону који 

добијеш, макар он био 

и неважна ситница. 

Правило 10: Чак иако 

си чуо ружне речи од 

другара у вртићу, знај 

да се оне не смеју 

користити. 

Правило 11: Не 

исмевај никога! 

Задиркивање других 

због повеликог носа, 

наочара или клемпавих 
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ушију показује твоју 

слабост. Помисли како 

би теби било да си на 

месту детета које 

исмевају. 

Правило 12: Ако ти је 

досадно на нечијем 

рођендану или сматраш 

да позоришна 

представа није 

занимљива, не показуј 

то и присети се да је 

неко у то уложио много 

труда. 

Правило 13: Ако 

случајно налетиш на 

некога, обавезно 

изговори реч 

―опростите‖. 

Правило 14: Када 

кијаш или кашљеш, 

обавезно прекриј уста 

руком или марамицом. 

Не копај нос у јавности 

– то смеш да чиниш 

само у својој соби. 

Правило 15: Сваки пут 

када изађеш кроз врата, 

осврни се и погледај 

иде ли неко за тобом. У 

том случају, придржи 

врата. 

Правило 16: Када год 

си у прилици, понуди 

укућанима своју помоћ. 

Ако ти се захвале и 

кажу да им није 

потребна, знај да им је 

било драго што си се 

понудио. 

Правило 17: Ако те 

неко од одраслих 

замоли за услугу, учини 

то без гунђања и 

превртања очима. Ако 

се тако понашаш према 

другима, и они ће се на 

исти начин понашати 

према теби. 

Правило 18: Уколико 
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ти неко помогне у 

нечему, обавезно му 

захвали. 

Правило 19: Лепо се 

понашај за столом. 

Води рачуна како 

користиш прибор за 

јело, не мљацкај, не 

срчи и не причај док 

једеш. Ако ниси 

сигуран како се 

користи прибор за јело, 

замоли родитеље да ти 

покажу. 

Правило 20: Не урлај и 

не довикуј се на јавном 

месту! Замисли само 

каква би бука владала 

на улици када би се сви 

тако понашали. 

 

 

Јун 

Организација 

и реализација 

професионал

не праксе 

Организациј

а и 

реализација 

професионал

не праксе 

Разредни 

старешина и 

ученици I2 

Сви учесници су 

распоређени по 

угоститељским 

објектима. Ученику 

Давиду Јовановићу 

смањена је оцена из 

владања због 

неоправданих 

изостанака 41 

неоправдан изостанак 

на недовољно (1). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја:Oдељенски старешина II1 Марија Милиновић  

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

 

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

 

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

заједнице 

 

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

 

 

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- 

Јелена Јелић ,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 14, 

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) 
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Недовољан успех има 

десет ученика ( Са 

једном 

недовољномоценом 

троје, са две једно, са 

три двоје, и по један 

ученик са 5 односно 6 

јединица).  

Сви ученици имају 

примерно владање. 

Дисциплина/ 

понашање 
  

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера –

сви ученици су 

забележили примерно 

владање; 

. 

 

децембар 

Како постићи 

боље резултате 

у школи? 

Мотивација у 

учењу. 

Разговори о 

будућности 

Договор око 

анонимне 

анкете за 

наставнике 

  

Разговор са ученицима о 

томе шта би хтели да 

постигну у животу, 

начини и технике за 

боље резултатте у 

учењу. Различите 

стратегије учења 

Формирање анкете за 

наставнике. 

 

Зимски расоуст   

Ове године зимски 

распуст почиње 30. 

Децембра и траје до 24. 

јануара. 

јануар 

Анализа успеха 

и владања на 

крају првог 

полугодишта 

  

На крају првог 

полигодиштта, бројчано 

стање је непромењено. 

Успех: одличних 

ученика је 5, вр.добри: 4 

добрих 10;Укупан број 

ученика са позитивним 

успехом је 

19;Неоцењених :3 

ученика због другог 

страног језија. Укупно 

ученика са недовољним 

успехом је 5 ( четири 

ученика са по једном 

јединицом, један са две.  

Владање и дисциплина: 

Нема изречених 

дисциплинских мера, 

сви ученици имају 
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примерно владање; 

 

    

Прослава  

школске славе 

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 

Учешће на 

Сајму туризма 

  

Посета Сајму туризма са 

предметним 

наставницима  

Разговори на тему како 

да се побољша успех у 

школи, развијање 

сарадње између ученика. 

 

Април 

Пролећно 

сређивање 

учионице  

 

 

Анализа успеха 

на крају трећег 

тромесечја 

  

Реализација пролећног 

уређења учионице, 

качење паноа, уређење 

школског простора; 

На крају трећег 

кавлификационог 

периода број позитиво 

оцењених ученика је 13. 

Број неоцењених 

ученика је три због 

другог старног језика. 

Број недовољних 

ученика је 9 ( ученик 

Марко Милетић има 3 

недовољне,Урош 

Петровић две, , Марина 

Пауновић, Алекса 

Николиш,Данијела 

Атић, Тамара Вујичић 

Ненад Војиновић имају 

једну недовољну оцену). 

Марина 

Пауновић,Јелена 

Радовановић, Ана 

Радовановић, Неда 

Ивановић,  и Милица 

Радојичић су неоцењене 

Предложене мере 

побољшања и подршке 

учењу будући да се 

настава одвија на 

даљину.  

Ученици сви имају 
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примерно владање. 

 

Мај 

Блок настава  

Мотивација у 

учењу 

Извођење 

екскурзије 

  

Реализација блок натаве 

према наставном плану 

и програму. 

Предлагање мера, 

техника и метода за 

боље и успешније оцене; 

Успешно реализована 

екскурзија Мионица-

пожаревац—Рам- 

Глобуца- Сребрно 

језеро- Равништарка 

пећиана;  

 

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 

: хотел,, Врујци― , Бања 

Врујци  

Турист –Биро , Бања 

Врујци  , хотел ,, Црни 

врх―- Дивчибаре; Музеј 

Војводе Живојина 

Мишић, Струганик; 

 

Август 

Додела 

сведочанстава 
  

Подела 

сведочанставаученицима 

као  и књига за одличан 

успех; 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Подносилац извештаја: Разредни старешина одељења II2 

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

 

Одговорно лице: Александар Павловић  

(председник, координатор,руководилац..) 

 

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 II2  

Изабрани председник, секретар, 

благајник и 2 члана Ученичког 

парламента 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разматрање 

дисциплине 

ученика 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

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 II2 

Ученици упознати са 

негативним утицајем болести 

зависности 

Организациј

а дечија 

недеља 

Организација 

дечија недеља 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

Организација спортских и 

забавних активности 

 

новембар 

 

Анализа 

успеха на 

првом 

тромесечју 

Анализа успеха на 

првом тромесечју 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

 

Дисциплина Дисциплина 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

Изрицање васпитно - 

дисциплинских мера 

 

децембар 

Тема за чоз. 

Како бити 

успешан? 

Тема за чоз. Како 

бити успешан? 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

Разговор са ученицима о томе 

шта би хтели да постигну у 

животу 

Обележавањ

е светског 

дана ХИВ - а 

Обележавање 

светског дана ХИВ 

- а 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

Ученици су упознати са 

ризицима ове болести 

Јануар 

 

 

 

 

Јануар  

Анализа 

успеха на 

крају првог 

полугодишт

а 

Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

 

Прослава 

Светог Саве 

Прослава Светог 

Саве 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

Обележавање школске славе у 

просторијама школе 
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Фебруар  

 

Агресивно 

понашање 

Агресивно 

понашање 

Разредни 

старешина и 

ученици II2 

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 II2 

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 II2 

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 II2  

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 II2  

Добре и лоше стране 

школовања у СШ „Мионица― у 

погледу квалитетас наставе, 

професора, организације 

школског живота 

 

 

 

 

 

 

 

Април   

 

 

Мај  Анализа 

успеха  

Анализа успеха Разредни 

старешина и 

ученици II2  

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 II2  

Утврђивање спискова са тачним 

датумима и местом одржавања 

феријалне праксе  
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       ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2021/2022_ГОДИНУ 

 
Подносилац извештаја: Разредни старешина одељења II3 

(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 

реализов

ано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржај

и који 

нису 

планира

ни, а 

урађени 

су 

током 

школск

е године 

 

 

 

Исходи/показ

атељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешн

ости од 

стране 

тима 

или 

особе 

задужен

е за 

евалуац

ију 

Време 

реализа

ције 

 

Реализовани садржаји према 

годишњем плану 

 

септемб

ар 

 

 

 

Упознавање ученика са  

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 

  

Идентификова

ни су 

проблеми на 

које ученици 

наилазе као 

нпр. 

проналажење 

литературе, 

школски 

превоз, 

кашњење на 

часове. 
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октобар 

 

Разговор  на тему''Када би било 

могуће,које место у Србији бих 

одабрао за екскурзијску посету''? 

 

  

Ученици са 

пуно  

ентузијазма 

предлажу 

излет и 

дестинације 

које  

би волели 

заједно,одељен

ски да посете. 

 

Дечја недеља   

Организација 

спортских и 

забавних 

активности 

 

новемба

р 

 

Анализа успеха на првом 

тромесечју 

 

 

 

  

Упознавање 

ученика са 

успехом на 

крају првог 

класификацио

ног периода. 

 

Дисциплина 

 

 

 

Стилови  учења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изрицање 

васпитно -

дисциплински

х мера. 

 

Анализа 

спроведене 

анкете на тему 

стилова учења 

и 

представљање 

резултата 

истраживања 

ученицима 

.Дата је и 

препорука 

како одређене 

приступе 

учењу 

унапредити. 

 

децемба

р 
AIDS-шта у ствари знам о томе?   

Ученици 

упознати са 

негативним 

утицајем 

болести 

зависности. 
 

Крај првог полугодишта   

Ученици 

упознати са 

успехом и 
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дисциплином 

на  крају првог 

полугодишта. 

јануар 

Школска слава Св. Сава   

Ученици су 

били 

ангажовани 

око послужења 

гостију у 

просторијама 

школе. 

 

    

фебруар 

Сексуално преносиве 

болести/Свет без насиља 
  

Ове две теме 

су биле у 

фокусу рада на 

одељенским 

заједницама 

током месеца 

фебруара.Учен

ици су са овим 

темама више 

пута имали 

прилике да се 

сусретну кроз 

разне 

радионице,али 

сваки нови 

податак и 

информација 

увек су добро 

дошли. 

 

    

март 

Слободно време-моја 

препорука(филм,музика,концерти,

књиге ,часописи..) 

  

Кроз неколико 

радоница 

ученици 

давали своје 

предлоге на 

који начин 

можемо 

провести своје 

слободно 

време ,којим 

садржајима га 

испунити. 

 

    

 

април 

Спортски  дан/  Треће  тромесечје 

 
  

Лепше  време 

је измамило 

ученике 

напоље и 

самим тим их  

подстакло на 
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спортске  

активности.Ап

рил је месец 

одржавања 

разних 

турнира и 

спортских 

такмичења,али 

и привођења  

крају трећег  

тромесечја 

.Ученици су 

упознати са 

резултатима и 

дисциплином 

на трећем 

класификацио

ном периоду. 

 

 
   

 

мај 

    

 Екскурзија   

30. и 31. Маја 

реализована је 

дводневна 

екскурзија 

кроз један део 

источне 

Србије. Од 

укупно 

седморо 

ученика, 

шесторо је 

исло на 

екскурзију. 

Понашање 

коректно и без 

проблема. 

 

    

 

јун 

    

 
Крај  школске  године/  А  за  

следећу  годину 

....(сугестије,предлози...) 

 

  

Школска  

година је  

приведена  

крају,успех и 

дисциплина су 

на 

задовољавајућ

ем нивоу,али 

детаљније ће о 

томе бити речи 
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у августовском 

извештају.Уче

ници су давали 

и своје 

сугестије и 

предлоге за 

следећу годину 

по питању 

наставе  и  

реализације и 

других 

наставних  

процеса. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ__2021/2022_ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја Разредни старешина одељења III1 

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

 

Одговорно лице: Јелена Селенић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Делокруг  реализованог рада (укратко): Рад одељенске заједнице  

 

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

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

средине. 

 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализов

ано 

(навести 

разлог) 

 

 

Садржај

и који 

нису 

планира

ни, а 

урађени 

су 

током 

школск

е године 

 

 

 

Исходи/показ

атељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешно

сти од 

стране 

тима 

или 

особе 

задужен

е за 

евалуац

ију 

Време 

реализа

ције 

 

Реализовани садржаји 

према годишњем плану 

 

септемб

ар 

 

 

 

Упознавање ученика са  

календаром рада, избор 

чланова ОЗ, правилником о 

васпитно дисциплинској 

одговорности ученика, 

Правилника о безбедности, 

  

Ученици 

упознати са 

предметима и   

календаром  

рада. Изабрани 

председник, 

секретар, 
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Правилника о поступању у 

случају злостављања и 

занемаривања, насиља 

 

благајник и 2 

члана 

Ученичког 

парламента. 

Разговор са ученицима на 

тему потешкоћа са којима се 

сусрећу у првим недељама 

школске године 

  

Идентификова

ни су 

проблеми на 

које ученици 

наилазе као 

нпр. 

проналажење 

литературе, 

школски 

превоз, 

кашњење на 

часове. 

 

октобар 

 

Разговор  на тему''Када би 

било могуће,које место у 

Србији бих одабрао за 

екскурзијску посету''? 

 

  

Ученици са 

пуно  

ентузијазма 

предлажу 

излет и 

дестинације 

које  

би волели 

заједно,одељен

ски да посете. 

 

Дечја недеља   

Организација 

спортских и 

забавних 

активности 

 

новемба

р 

 

Анализа успеха на првом 

тромесечју 

 

 

 

  

Упознавање 

ученика са 

успехом на 

крају првог 

класификацио

ног периода. 

 

Дисциплина 

 

 

 

Стилови  учења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изрицање 

васпитно -

дисциплински

х мера. 

 

Анализа 

спроведене 

анкете на тему 

стилова учења 

и 

представљање 

резултата 

истраживања 

ученицима 
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.Дата је и 

препорука 

како одређене 

приступе 

учењу 

унапредити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

децемба

р AIDS-шта у ствари знам о 

томе? 
  

Ученици 

упознати са 

негативним 

утицајем 

болести 

зависности. 
 

Крај првог полугодишта   

Ученици 

упознати са 

успехом и 

дисциплином 

на  крају првог 

полугодишта. 

јануар 

Ученичко предузетништво   

Ученици кроз 

радионицу 

упознати са 

темом 

предузетништв

а и његовој 

применљивост

и у разним 

сферма. 

 

    

фебруар 

Сексуално преносиве 

болести/Свет без насиља 
  

Ове две теме 

су биле у 

фокусу рада на 

одељенским 

заједницама 

током месеца 

фебруара.Учен

ици су са овим 

темама више 

пута имали 

прилике да се 
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сусретну кроз 

разне 

радионице,али 

сваки нови 

податак и 

информација 

увек су добро 

дошли. 

    

март 

Слободно време-моја 

препорука(филм,музика,конц

ерти,књиге ,часописи..) 

  

Кроз неколико 

радоница 

ученици 

давали своје 

предлоге на 

који начин 

можемо 

провести своје 

слободно 

време ,којим 

садржајима га 

испунити. 

 

    

 

април 

Спортски  дан/  Треће  

тромесечје 

 

  

Лепше  време 

је измамило 

ученике 

напоље и 

самим тим их  

подстакло на 

спортске  

активности.Ап

рил је месец 

одржавања 

разних 

турнира и 

спортских 

такмичења,али 

и привођења  

крају трећег  

тромесечја 

.Ученици су 

упознати са 

резултатима и 

дисциплином 

на трећем 

класификацио

ном периоду. 
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мај 

Исти ,а  другачији (Светски 

дан за културну  

разноликост,дијалог и развој) 

  

Ученици 

дискутовали на 

тему 

културних и 

социјалних 

разноликости 

,давали своје 

примере и 

активно 

учествовали. 

 

    

 

јун 

    

 
Крај  школске  године/  А  за  

следећу  годину 

....(сугестије,предлози...) 

 

  

Школска  

година је  

приведена  

крају,успех и 

дисциплина су 

на 

задовољавајућ

ем нивоу,али 

детаљније ће о 

томе бити речи 

у августовском 

извештају.Уче

ници су давали 

и своје 

сугестије и 

предлоге за 

следећу годину 

по питању 

наставе  и  

реализације и 

других 

наставних  

процеса. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ2021/2022_ГОДИНУ 
 

Подносилац извештаја Разредни старешина одељења III2_ 

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

 

Одговорно лице: Душица Ђурковић 

(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 
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средине 

 

Садржај рада 

 

 

Није 

реализо

вано 

(навест

и 

разлог) 

 

 

Садржа

ји који 

нису 

планир

ани, а 

урађен

и су 

током 

школск

е 

године 

 

 

 

Исходи/показ

атељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

 

Оцена 

успешн

ости од 

стране 

тима 

или 

особе 

задужен

е за 

евалуац

ију 

Време 

реализа

ције 

 

Реализовани садржаји 

према годишњем плану 

 

септемб

ар 

 

 

 

Упознавање ученика са  

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 

  

Идентификов

ани су 

проблеми на 

које ученици 

наилазе као 

нпр. 

проналажење 

литературе, 

школски 

превоз, 

кашњење на 

часове. 

 

октобар 
 

Разговор о здравој исхрани 
  

Ученици су 

упознати са 

бенефитима 

здраве 

исхране  

Дечја недеља   

Организација 

спортских и 

забавних 

активности 

    Упознавање  
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новемба

р 

Анализа успеха на првом 

тромесечју 

 

 

 

ученика са 

успехом на 

крају првог 

класификацио

ног периода. 

Дисциплина 

 

 

 

Стилови  учења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изрицање 

васпитно -

дисциплински

х мера. 

 

Анализа 

спроведене 

анкете на 

тему стилова 

учења и 

представљање 

резултата 

истраживања 

ученицима 

.Дата је и 

препорука 

како одређене 

приступе 

учењу 

унапредити. 

 

 

децемба

р AIDS-шта у ствари знам о 

томе? 
  

Ученици 

упознати са 

негативним 

утицајем 

болести 

зависности. 

 

Крај првог полугодишта   

Ученици 

упознати са 

успехом и 

дисциплином 

на  крају 

првог 

полугодишта. 

јануар Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 
   

 

Прослава Светог Саве   

Ученици су 

учествовали у 

органицацији 

и реализацији 

школске 

славе 

фебруар 
Сексуално преносиве 

болести/Свет без насиља 
  

Ове две теме 

су биле у 

фокусу рада 
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на 

одељенским 

заједницама 

током месеца 

фебруара.Уче

ници су са 

овим темама 

више пута 

имали 

прилике да се 

сусретну кроз 

разне 

радионице,ал

и сваки нови 

податак и 

информација 

увек су добро 

дошли. 

    

март 

Слободно време-моја 

препорука(филм,музика,ко

нцерти,књиге ,часописи..) 

  

Кроз 

неколико 

радоница 

ученици 

давали своје 

предлоге на 

који начин 

можемо 

провести 

своје 

слободно 

време ,којим 

садржајима га 

испунити. 

 

    

 

април 

Спортски  дан/  Треће  

тромесечје 

 

  

Лепше  време 

је измамило 

ученике 

напоље и 

самим тим их  

подстакло на 

спортске  

активности.А

прил је месец 

одржавања 

разних 

турнира и 

спортских 

такмичења,ал

и и 

привођења  
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крају трећег  

тромесечја 

.Ученици су 

упознати са 

резултатима и 

дисциплином 

на трећем 

класификацио

ном периоду. 

 

 

 

 

   

 

мај 

    

 

Исти ,а  другачији (Светски 

дан за културну  

разноликост,дијалог и 

развој) 

  

Ученици 

дискутовали 

на тему 

културних и 

социјалних 

разноликости 

,давали своје 

примере и 

активно 

учествовали. 

 

 

 

    

 

јун 

    

 Крај  школске  године 

 
  

Школска  

година је  

приведена  

крају,успех и 

дисциплина 

су на 

задовољавају

ћем нивоу, 

Завршни 

испит 

успешно 

реализован са 

позитивним 

исходом. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2021 / 2022. ГОДИНУ 

 
Подносилац извештаја:  Разредни старешина одељења  IV 1 (туристичко-

хотелијерски техничар) 
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(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. 

Време  

реализације 

Планиране 

активности 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Евалуација 

Септембар - Избор 

председника 

одељења, 

благајника и 

представника 

Ђачког 

парламента; 

- Утврђивање 

правила 

понашања; 

- Осигурање 

ученика; 

распоред 

тестова и 

писмених 

задатака; 

- Анкета о 

безбедности; 

 

 

 

- Формирана одељенска заједница; 

након предлога и гласања за исте 

једногласно одлучено да председник 

одељења буде Павле Синђелић, а 

секретар Милена Добросављевић. 

Такође је изабран и благајник, 

ученици су се сложили да то буде 

Јана Јеремић, као и прошле године. 

Након изнесених предлога ЗА и 

ПРОТИВ, одељење је изабрало и 

два представника за Ђачки 

парламент. То су Наталија Васић и 

Невена Вуковић. 

- Продискутовано са ученицима о 

дисциплини и понашању, како у 

школи тако и ван ње; указано на 

важност односа према раду, радним 

обавезама. На часу заједно са 

ученицима утврђена су правила 

понашања и договорено је да се 

истих сви придржавају. 

- На часу одељенске заједнице 

ученицима пренето да је на Савету 

родитеља изабрана понуда Дунав 

осигурања. Премија коју ученици 

треба да уплате је 500, 00 динара, и 

то најкасније до 1. 10. 2021. 

Договорено је да ће новац скупљати 

благајник одељења - Јана Јеремић, а 

целокупни износ разредни 

старешина ће предати у 

рачуноводство. Ученицима је 

предочен распоред писмених 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Све 

активности 

предвиђене за 

овај месец 

успешно су 

реализоване, 

утврђена 

добра сарадња 

ученика са 

разредним 

старешином; 

записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 
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задатака и писаних провера за прво 

полугодиште. Такође, подсетила сам 

их да је тромесечје крајем октобра и 

да се потруде да на време 

испуњавају своје обавезе, буду 

активни и укључени у рад, како би 

успех на истом био што бољи. С 

обзиром на то да су упућени о 

распореду писаних провера и 

писмених задатака, моћи ће да 

направе добру организацију у раду. 

- На овом часу са ученицима је 

обављена анонимна анкета о 

безбедности ученика у школи, након 

које је продискутовано о 

постављеним питањима у анкети и 

датим одговорима. У виду дијалога 

поразговарано је о томе колико је 

важно да ученици имају свест да 

треба безбедно да се осећају у 

школи и да знају коме треба прво да 

се обрате у таквим ситуацијама. 

Указано им је на то да морају 

првенствено сами да воде рачуна о 

себи, да промисле о свакој 

ситуацији у којој се нађу и да знају 

коме треба да се обрате за помоћ. 

Наравно, неизоставна помоћ је и 

разредног старешине, педагога, 

директора и Тима за сузбијање 

насиља, што им је предочено да 

имају увек на уму. Ученици су 

након анкете закључили да се 

осећају сигурно и безбедно у школи 

и имају свест о томе, подршку и 

помоћ исте уколико се нађу у 

ризичним ситуацијама. 

Октобар - Дечија 

недеља - како 

је 

обележавамо; 

- I група тема 

из области 

Основе 

система 

одбране РС - 

Место, улога и 

задаци Војске 

- Ова прва недеља октобра 

резервисана је за реализацију 

активности поводом Дечије недеље, 

тако да је овај час одељенске 

заједнице управо био посвећен томе. 

Поразговарано је о активностима 

које нас очекују, ко ће у којим 

учествовати и на који начин ће се 

најбоље показати. Предвиђен је 

прво турнир у фудбалу, потом 

такмичење у стоном тенису, 

навлачење конопца а последња 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 

успешно 

реализоване 

активности, 

што показује 

и број 
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Србије у 

систему 

безбедности и 

одбране РС; 

- II група тема 

из области 

Основе 

система 

одбране РС - 

Како постати 

професионално 

војно лице; 

- III група тема 

из области 

Основе 

система 

одбране РС - 

Служба 

осматрања и 

обавештавања; 

активност у недељи била је 

пројекција филма "Нечиста крв" у 

КОЦ-у, којој су се ученици посебно 

обрадовали. Напоменуто је да је 

роман обрађиван у прошлој 

школској години и да ће ова 

модерна интерпретација бити 

погодна за додатно анализирање и 

коментарисање. Реализовано је још 

активности током Дечје недеље, али 

су биле предвиђене махом за 

ученике 1. и 2. разреда. 

- Са ученицима је у виду 

презентације обрађена 1. група тема 

из области Основе система одбране 

РС, заправо упознати су са истим. 

Циљ овог часа је да ученици 

сагледају место и улогу Војске 

Србије у систему одбране, мисије и 

задатке које Војска Србије 

извршава, те да се информишу о 

основним обележјима, наоружању и 

војној опреми и начину њеног 

функционисања. Наставна питања 

која су обрађивана су : 

1. Место и улога Војске Србије 

2. Мисије и задаци Војске Србије 

3. Организација Војске Србије 

4. Чинови и ознаке у Војсци Србије 

5. Командовање и руковођење у 

Војсци Србије 

6. Наоружање и опрема у Војсци 

Србије 

Након презентације са ученицима је 

продискутовано о поменутим 

темама, а потом су они износили 

своје предзнање о теми овог часа. 

Појединим ученицима је већи део 

представљеног садржаја био познат, 

што је за похвалу, тако да су радо 

учествовали у дискусији. Може се 

рећи да је час веома успешно 

ученичког 

ангажовања и 

њиховог рада 

у 

ваннаставним 

активностима; 
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реализован. На крају часа им је 

подељен писани материјал са 

презентације и најављена 2. група 

тема за следећи час одељенске 

заједнице. 

- На овом часу ученицима је 

пуштена презентација, а тема је 

била Како постати професионално 

војно лице. Ово је обавезни део 

програма за ученике завршне 

године, а у питању је 2. група тема 

из области Основе система одбране 

РС. Текстуални садржај 

презентације био је пропраћен 

одговарајућим сликама и 

појашњењима за сваку. Након 

испраћене презентације са 

ученицима је продискутовано о 

датој теми, они су износили своје 

утиске а потом су им објашњене 

неке евентуалне недоумице. 

- На овом часу одељенске заједнице 

ученици су упознати са трећом 

групом тема из области Основе 

система одбране РС. У питању је 

Служба осматрања и обавештавања. 

С обзиром на ситуацију са 

пандемијом ученици су током ове 

недеље ишли у школу по 

комбинованом моделу, па је час за 

једну групу ученика реализован у 

школи у виду презентације, након 

које је продискутовано о датом 

садржају. Другој групи, која је била 

онлајн, послат је материјал и речено 

да се обрате уколико буду наишли 

на неразумевање појединих појмова 

или евентуалне нејасноће. 

Новембар - Успех на 

крају 1. 

тромесечја и 

мере за 

побољшање 

успеха; 

Напомена : Два 

часа 

одељ.заједнице 

- Након одржаног ОВ поводом 

пресека стања успеха и владања 

ученика, на овом часу одељенске 

заједнице са ученицима је 

продискутовано о оствареном 

успеху. Ишчитано је за сваког 

ученика појединачно успех по 

предметима, установљен број 

негативних оцена и урађена анализа 

истог. Такође је било речи о 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Успешно 

реализоване 

све 

предвиђене 

активности; 

записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 
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у новембру 

нису 

реализована (9. 

11. и 16. 11. 

2021). 

- IV група тема 

из области 

Основе 

система 

одбране РС - 

Тактичко-

технички 

зборови; 

- Светски дан 

борбе против 

сиде; 

владању, уписима у напомену, 

смањењу оцене из владања или 

опоменама. Примећено је да је 

велики број изостанака, али с 

обзиром на пандемију тај број је био 

и очекиван. Доста ученика је 

оправдано изостајало, што је 

донекле утицало и на крајњи 

резултат успеха на крају 1. 

тромесечја. Детаљнији извештај 

налази се у записнику предвиђеном 

за то у есдневнику. Заказан је 

родитељски састанак за 4. 11. 2021. 

у 13h‚ а о истом ученици треба да 

обавесте родитеље. Договорено је да 

се у наредном периоду потруде да 

поправе негативне оцене, да се јаве 

професорима и питају шта треба да 

спреме из одређеног предмета. Било 

је речи и о томе да се морају 

поштовати правила понашања на 

часовима, али и ван њих. 

Успостављене су неке интерне мере 

за побољшање успеха и дисциплине 

уопште и тиме је завршен овај 

састанак одељенске заједнице. 

- Није реализован час одељенске 

заједнице (9. 11) - ученици били на 

распусту, нерадни дани од 8. 11. до 

10. 11. 2021. 

- Није реализован час (16. 11) јер су 

ученици на блоку од 15. 11. до 19. 

11. 2021. 

- Овај час је реализован у виду 

радионице, заправо за ученике је 

организовано предавање од стране 

чланова Црвеног крста поводом 1. 

децембра - Светског дана борбе 

против сиде. Ученици су испратили 

предавање, а потом су учествовали у 

кратком квизу, који су организовали 

представници ЦК, како би се 

утврдило научено са предавања. 

Како су ученици из одељења махом 

пунолетни, позвани су на акцију 

добровољног давања крви 16. 

децембра у ЦК. 

електронском 

дневнику; 

Децембар - Паметан 

потрошач; 

- Са ученицима је организована 

интерактивна радионица о 

потрошачким правима поводом 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 
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Напомена : 

није 

реализован 1 

час у 

децембру, 

ученици били 

на блоку, али 

су 

присуствовали 

предавању; 

- Недеља лепих 

порука; 

- Крај првог 

полугодишта - 

сређивање 

педагошке 

документације; 

Светског дана потрошача. 

Радионицу смо назвали Паметно 

користи паметне уређаје. У фокусу 

су поуздани паметни производи. 

Дискутовало се о питањима и 

проблемима везаним за подручје 

заштите потрошача, с обзиром на то 

да су тренутно млади најизложенији 

утицају и коришћењу тих 

производа. Истакнуто је да је 

Светски дан права потрошача први 

пут обележен 15. марта 1983. 

године. 

- Није реализован класичан час 

одељенске заједнице (14. 12) јер су 

ученици на блоку. Уместо тога 

ученици су у просторијама школе 

присуствовали предавању Црвеног 

крста о добровољном давању крви. 

- На овом часу ученици су писали 

лепе поруке (цитиране или 

самостално осмишљене) једни 

другима. С обзиром на то да су нам 

близу празници, ученици су били 

додатно и посебно инспирисани за 

постављени задатак. Успут је 

продискутовано са ученицима како 

прослављају Нову годину (у кругу 

породице, пријатеља.... ), да ли 

пишу честитке, које су им жеље, на 

који начин припремају поклоне за 

своје најмилије; да ли воле да 

обрадују најдраже и без неког 

повода и које мисли притом 

изражавају. Указано је ученицима 

колико су важне ситнице и мале 

пажње за вољене, да се тај осећај 

дељења лепих мисли и енергије 

никад не изгуби. Истакнуто је да ово 

важи и за другаре из одељења и да 

нам не треба посебан повод да 

бисмо неком написали нешто лепо и 

обрадовали га, орасположили. 

- С обзиром на то да се ближи крај 

1. полугодишта, на овом часу је 

продискутовано о успеху и владању 

ученика, сређена је педагошка 

документација. Ученици су 

обавештени о родитељском 

састанку поводом поделе књижица. 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 

записник ОВ 

где се налази 

анализа 

успеха и 

владања 

ученика; 
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Договорено је да то буде у четвртак, 

након наставе. 

јануар - Разговор о 

прослави 

Светог Саве 

 

- На овом часу продискутовано је о 

предстојећој прослави Савиндана. 

Одлучено је да и ове године неће 

бити реализована приредба, како је 

планирано, због епидемиолошких 

разлога. Назначено је да ће бити 

само ломљење колача, у кругу 

професора, директора и свештеника, 

и проглашење победника 

Светосавског литерарног и ликовног 

конкурса, тако да ученици који су 

учествовали у истом треба да дођу у 

школу и приме похвалницу или 

награду за неко од освојених места. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 

фебруар -Разговор и 

пријава за 

државну 

матуру 

- Ментално 

здравље 

- Разговор о 

прослави 

матуре 

Напомена : 

Један час одељ. 

заједнице у 

овом месецу 

није 

реализован, јер 

је био Дан 

државности 

Републике 

Србије. 

- Ученици су упознати са 

најважнијим елементима 

предстојеће државне матуре, која ће 

бити реализована у априлу. 

Подељене су им пријаве за исту, 

дата упутства и уз моју помоћ 

попуњене у предвиђеном и датом 

року. Исте су уредно предате ПП 

служби. Назначено им је да су они 

за сада пилот генерација и да ће 

полагати испит из два предмета – 

српски језик и књижевност и 

математика. Предвиђено је да трећи 

предмет буде из струке, али с 

обзиром на то да у упутству за 

пријаву није пронађен њихов смер 

(туристичко-хотелијерски техничар) 

речено им је да у пријави, као што је 

и назначено, оставе празно место. 

Продискутовано је о самој матури, 

која је засебна од полагања 

матурског испита у јуну месецу, као 

и о недоумицама ученика, с обзиром 

на то да је ово за све нас још увек 

новина и у ходу се упознајемо са 

детаљима. 

- На овом часу одељенске заједнице 

било је речи о једној јако важној 

теми за младе (адолесценте), 

поготово због још увек актуелне 

ситуације са пандемијом COVID-19, 

а и уопште, то је ментално здравље. 

Деца и млади су чак и пре пандемије 

носили терет проблема са 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 
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менталним здрављем. Због 

карантина и забране кретања, онлајн 

наставе, деца су провела 

неизбрисиве године свог живота 

далеко од другара, учионице, игара, 

излазака, дружења – кључних 

елемената самог детињства, односно 

адолесцентног доба. Ученици су 

појединачно износили своје 

мишљење о овој теми и о томе како 

се тренутно осећају. Сложили су се 

да је присутан губитак 

концентрације, незаинтересованост 

за било шта, појава депресивног 

понашања, анксиозности. Истакла 

сам да прекинуте рутине, 

образовање – непосредна настава, 

рекреативне активности, као и 

забринутост за приходе и здравље 

породице, доводе до тога да се они, 

млади, често осећају уплашено, 

љуто и забринуто за своју 

будућност; али исто тако заштитни 

фактори, попут родитеља или 

брижних старатеља, безбедног 

школског окружења и позитивних 

односа са вршњацима могу им 

помоћи у смањењу ризика од 

менталних поремећаја. Указала сам 

им на то колико је важно да раде на 

себи, и физички и психички, да се 

ментално здравље старије школске 

деце посебно побољшава здравим 

сном и исхраном – узимањем доброг 

доручка и ручка, као и 

свакодневним уносом воћа и поврћа. 

За крај часа ученици су истакли да 

су се обрадовали непосредној 

настави од другог полугодишта, 

дружењу са целим одељењем, 

поготово што су они матуранти и за 

пар месеци завршавају 

средњошколско образовање. 

- Кроз разговор са ученицима 

причало се о прослави предстојеће 

матуре. Било је речи о организацији, 

где су установљени прелиминарни 

договори. Закључено је да ће се иста 

реализовати 10. јуна, последњег 
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дана припремне наставе за полагање 

матурског испита. Место одржавања 

матуре биће ресторан "San Marino". 

Договорено је да ће разредне 

старешине (оба одељења 

матураната) установити мени и цену 

вечере и пића са власником 

ресторана, а одабир музике, 

фотографа и израда позивница биће 

у организацији ученика. Детаљи око 

прославе матурске вечери биће 

одређени непосредно пред сам 

догађај. 

март -Зелени свет 

- Припема за 

студирање – 

професионална 

оријентација 

-Договор о 

Career day 

-Припрема за 

полагање 

државне 

матуре 

Напомена : 

Један час одељ. 

заједнице није 

реализован у 

овом месецу, 

јер је у тој 

недељи 

одељење било 

на блок 

настави. 

- Овај час је био посвећен 

вредностима и значају зеленог 

света. 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, на пример, она је посебно 

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. Ученици су 

износили своје виђење, мишљење 

поводом данашње теме и 

размењивали су искуства, као и 

идеје како би на најбољи начин 

могли да заштите лепоте у њиховом 

окружењу, па и шире. 

- Поразговарано са ученицима о 

томе којим послом би волели да се 

баве, да ли је то из струке или нешто 

друго. Потом смо анализирали, 

индивидуално за сваког ученика, 

њихове врлине и мане, склоности, 

потенцијал који ће покушати у 

будућности да искористе. Ови 

разговори ће ученицима помоћи да 

боље разумеју шта заиста желе и 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 
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шта им иде добро. 

- Дискутовано о предстојећим 

студијама ( како изабрати 

одговарајући факултет, какви су им 

афинитети, како замишљају своју 

будућу каријеру, чиме се притом 

руководити, како изабрати између 

онога што желимо и онога што 

доноси просперитет). 

- Са ученицима се прошло кроз 

читав ток предстојећег полагања 

државне матуре, саме организације 

и шта их очекује. Упознати су са 

свим појединостима, датумима 

полагања испита - 5. 4. 2022. 

математика и 6. 4. 2022. српски 

језик и књижевност. Речено им је да 

ће на тесту из српског језика бити и 

граматика, која је обрађивана у 

основној школи, па им је на овом 

часу указано на пар појединости, 

дате су смернице и објашњено 

градиво око којег су имали 

нејасноћа. Објашњено им је да ће 

бодови са ових испита бити 

претворени у проценте, а исти у 

оцене, које неће улазити у просек 

али оне најбоље могу бити уписане. 

Такође, назначено је да полагање 

матурског испита у јунском року 

остаје по плану и програму, али без 

обзира на то да треба да се 

максимално потруде да и ове испите 

положе са добрим оценама. На крају 

часа је истакнуто да ће 5. и 6. 4. 

имати само 4 часа, а након тога у 

амфитеатар ће их спровести 

дежурни наставници и дати им 

одређена упутства за рад. 

април -Треће 

тромесечје – 

анализа успеха 

- Припрема 

матурантске 

параде 

- Не(радо) се 

- Након 3. тромесечја анализиран је 

остварени успех ученика. С обзиром 

на то да је 10 ученика са 

недовољним успехом, 

продискутовано је о мерама за 

побољшање истог, поправљању 

негативних оцена и присуству 

допунској настави. Поразговарано је 

и о већем броју изостанака, који се 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 

записник ОВ 

где се налази 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

244  

присећам 

школских дана 

(разговор, 

анегдоте...) 

Напомена : 

Није 

реализован 

један час 

одељенске 

заједнице, јер 

су ученици 5. 

4. 2022. 

полагали 

државну 

матуру из 

српског језика 

и књижевности 

(од 12h до 15h). 

морају свести на минимум, иако су 

углавном оправдана одсуства. 

Такође је било речи о заказивању 

родитељског састанка током 

наредне недеље, о којем ће 

благовремено бити обавештени. 

Указано им је да су матуранти, да се 

потруде да поправе у догледном 

времену негативне оцене, јер им 

предстоји и припрема за полагање 

матурског испита. 

- Договорени детаљи поводом 

матурантске параде, с обзиром на то 

да су установљени круцијални 

договори око организације читавог 

догађаја. Ученици оба одељења 

матураната изабрали су бенд, 

договорили цену, подељена су 

задужења у оквиру одељења око 

израде позивница и прикупљања 

новца, уговорен је фотограф и 

заказано сликање матураната на 

Тргу. Разредне старешине су 

договориле мени - 2000 динара по 

ученику за вечеру и неограничено 

пиће. Закључено је да ће слике и 

снимак матурске вечери ученици 

добити на линку, па могу да израде 

слике по жељи, а заједничку ће 

добити урађену. Цена је 400 динара, 

а музика 800 динара по ученику, кад 

се подели 300 евра на 47 

матураната. 

- Овај час је био посвећен 

присећању школских дана у виду 

евоцирања успомена. Ученици су 

радо износили анегдоте са часова и 

ван њих, присећали су се ситуација 

које су их слатко насмејале, али и 

оних које су их растужиле. 

Присетили су се првенствено свих 

лепих тренутака проведених 

заједно, као и првих разочарања, 

свађа, љубави и постигнутих успеха. 

Разговарали смо о томе шта им се 

највише допада у школи, како је 

изгледао сам почетак школовања, 

чега су се прибојавали и каква су 

анализа 

успеха и 

владање 

ученика; 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

245  

била њихова очекивања, да ли су 

иста испуњена. 

мај - Предлози за 

похвале и 

награде 

ученицима 

- Крај школске 

године 

 

Напомена : 

Нису 

реализована 2 

часа одељ. 

заједнице у 

овом месецу, 

јер је био 

нерадни дан 

(првомајски 

празници), а у 

периоду од 9. 

5. до 13. 5. 

2022. године 

ученици су 

били на блок 

настави. 

 

- Са ученицима покренута тема о 

сумирању досадашњег успеха, 

заслуга, залагања и истицање 

њихових предлога за похвале и 

награде. Једногласно су се сложили 

и предложили да треба да буду 

похваљени одлични ученици, а то су 

Наталија Васић, Ивана Живковић, 

Тијана Милосављевић, Јана 

Јеремић, Кристина Грујичић и 

Павле Синђелић. Након излагања 

представника Ђачког парламента и 

преношење информација са 

последњег састанка, на коме је 

између осталог било речи и о 

предлогу за Ђака генерације, у ужи 

избор су ушли Јана Јеремић (која је 

иначе и стипендиста ове године), 

Наталија и Ивана. Закључено је да 

ће чланови ОВ на седници гласати и 

изабрати за награђивање једну од 

предложених ученица са најбољим 

просеком, с обзиром на то да 

немамо ученика који је од 1. до 4. 

разреда био са одличним успехом 

(5,00). 

- Сумирани су укратко утисци о 

реализованим активностима током 

школске године, са ученицима је 

пређен читав ток полагања 

матурског испита - утврђен 

распоред припремне наставе из 

српског језика и књижевности, 

туристичке географије, историје 

уметности и АиХ пословања, 

распоред полагања испита и чланова 

испитне комисије. Пред крај часа 

учесници приредбе за Дан школе 

имали су финални договор и 

генералну пробу пред наступ. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 

јун -Сређивање 

педагошке 

документације 

- Последњи час одељенске заједнице 

био је резервисан за сређивање 

педагошке документације. Урађена 

је кратка анализа постигнутог 

успеха, припремао се чаршаф за ОВ, 

сређивали су се изостанци и 

попуњавао електронски дневник. 

Разредни 

старешина и 

ученици 

Записник са 

часова 

одељенске 

заједнице који 

се налази у 

електронском 

дневнику; 
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Пред крај часа још једном су 

потврђени термини доласка на 

припремну наставу за полагање 

матурског испита, која почиње од 6. 

6. 2022. године. 

 

 

 

8.12. Тимови 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ   2021/ 2022. ГОДИНЕ  

 

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 Критеријумуспехаз

азадатак 

Активностизаз

адатке 

Реализована 

активност 

Остваренза

датак 

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 

Активностреали

зована 

Задатакоств

арен 
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техничара. У 

току првог 

полугодишта је 

ажурирала 

измене од 

прошле године. 

Школа је 

наставила са 

активностима 

везаним за 

Еразмус 

пројекте. 

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 

 

 

Критеријумуспехаз

азадатак 

 

Активности за 

задатке  

 

Реализованаакт

ивност 

 

 

Остваренза

датак 

 

 

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  

 

Активностреали

зована 

Задатакоств

арен 

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 

 

 

 

 

Активностреали

зована 

Задатакоств

арен 

 

 

 

 

Задатакоств

арен 

Задатак бр. 

3: 

Садржински 

и временски 

ускладити 

Планови рада 

наставника су 

садржински и 

временски 

усклађени 

Организовани 

састанци 

чланова 

стручних  већа 

Активности 

реализоване 

 

 

 

Задаци 

остварени 
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наставне 

планове 

рада као 

подлоге за 

примену 

интегративн

е наставе 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни и 

огледни часови 

се нису 

одржали. 

 

 

 

 

 

 

 

Задатакоств

арен. 

Задатак бр. 

4. 

Прилагодит

и план рада 

специфично

стима 

одељења 

 

ИОП- 1 и ИОП - 2 за 

све ученике којима 

је потребна додатна 

образовна 

подршкачине анекс 

школском програму 

 

Сачињени ИОП 

– 1 за  једног 

ученика у 

одељењу II1 и 

ИОП-2 за два 

ученикау 

одељењу I2 и 

одељењу III2. 

Извршена 

анализа 

Активностиреал

изоване 

Задатакоств

арен 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.  
 

249  

реализације 

ИОП – а 

 

 

 

 

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојнициљбр. 1:  

Унапређењенаставе 

Критеријумуспеха: 

Наставници унапредили своје 

компетенције, користе савремена наставна 

средства, примењују различите облике 

рада са ученицима и  типове наставе 
 

Задаци Критеријумуспехазазадатак Активностизазадатке Реализова

на 

активност 

Оствар

ензада

так 

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. 

октобар202

1. 

2. 

октобар202

1 

3.децембар 

2021. 

 

Задатак 

остваре

н. 

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 

Активност

и 

реализован

е. 

 

Задатак бр. 

3: 

Пратити 

напредовање 

Сви наставници користе 

обрасце за праћење 

напредовања ученика 

Извршене припреме за 

израду   портфолиа за 

ученике I,II и III 

разреда 

Активност

и 

реализован

е 

Задатак 

остваре

н 
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и развој 

ученика/ 

Пратити 

напредовање 

и развој 

ученика са 

којима се 

реализује 

ИОП 

 

Сви наставници користе 

обрасце за праћење 

напредовања ученика са 

којима се реализује ИОП 

 

 

Извршене припреме за 

израду портфолиа 

ученика са којима се 

реализује ИОП 

(извештаји о 

напредовању и 

постигнућима  

ученика са којима се 

реализују ИОП – 1 и 

ИОП – 2 ) 

 

 

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 

 
Критерјумуспехазазадатак Активностизазадатке Реализова

наактивно

ст 

Оствар

енизад

атак 

Задатак бр. 

1: 

Применити 

корелацију 

наставних 

предмета 

Више од половине 

наставника активно 

примењујекорелацију чиме је 

потврђено 

да су ученичка знања 

систематичнија,трајнија и 

практично примењива 

Извршено повезивање 

садржаја сродних 

наставних предмета 

израдом оперативних 

планова рада. 

 

 

 

Наставниц

и активно, 

кроз 

часове,  

повезују 

садржаје из 

различитих 

предмета. 

 

 Задата

к 

делими

чноост

варен. 

Неодр

жавање

угледн

ихчасо

ваје 

онемог

ућило 

увид у 

веродо

стојнос

т 

испуње

ња 

овог 

задатка

. 

Задатак бр. 

2: 

Повећати 

ефикасност 

праћења 

напредовања 

и развоја 

ученика 

увођењем 

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 

 

Активност

и 

реализован

е. 

 Задата

к 

оствар

ен. 
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портфолиа 

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 ) 

 

Активност

и 

реализован

е у оквиру 

часова ос и 

оз и кроз 

предавања 

и 

радионице 

– 

Мобилност 

без 

штетних 

гасова, 

Дечија 

недеља, 

Хуманитар

ни базар 

„Мионичан

и за 

Мионичане

― 

Националн

и сусрет 

младих у 

Апатину 

Задатак 

остваре

н. 

 

 

1. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојнициљбр. 1: 

Континуиранопобољшањеуспеш

ностиученика 

Критеријумуспеха: 

Ученици постижу боље резултате на завршном испиту 

у односу на претходну годину 

Задаци Критеријумуспехаза

задатак 

Активностизазадатке Реализованаакт

ивност 

Остварениза

датак 

Задатак 

бр. 1: 

Унапредит

и  

наставнич

ке 

компетенц

ије у 

приоритет

ним 

областима 

стручног  

усавршава

ња 

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 

 

Активностреализ

ована 

Задатак 

остварен. 
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Задатак 

бр. 2: 

Организов

ати и 

прилагоди

ти 

образовно-

васпитни 

рад у 

школи 

ради 

побољшањ

а 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Задатакоства

рен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатакоства

рен. 

Задатак 

бр. 3: 

Унапредит

и обим 

ученичких 

знања и 

њихове 

практичне 

примењив

ости 

 

/ 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.  

Задатак 

остварен. 

Развојни циљ 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 

промовиса

ти 

резултате 

рада 

школе 

ради 

повећања 

 

Ученици и 

наставници учествују  

у акцијама у сарадњи 

са локалном 

самоуправом 

Обогаћивани и 

ажурирани  web сајт и  

Унапређен систем 

промовисања свих 

резултата ученика 

учешћем наставника и 

ученика у промоцији 

рада и резултата на 

нивоу школе 

 

 

 

 

Активности  се 

реализују  у 

континуитету. 

Школа редовно 

ажурира свој 

сајт, фејсбук 

профил и 

инстанграм 

профил. 

 

 

 

 

Задатак се 

континуиран

о остварује  
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броја 

ученика и 

јачања 

осећаја 

припаднос

ти школи 

facebook страница 

школе 

 

Обезбеђена 

савременамаркетиншк

аподршка 

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. 

 

 

 

Задатак 

остварен 
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2. 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 Критеријумуспе

хазазадатак 

Активностизазадатке Реализованаактив

ност 

Остварениза

датак 

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: 

Унапредитибезб

едностученика 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

Задатакједел

имичнооства

рен 
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Задатак бр. 3: 

Организовати 

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 

ученика 

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 

додатних и 

допунских часова и 

уписани часови у 

есДневнику. 

 

 

 

 

Задатак је 

реализован. 

Задатак бр. 4: 

Унапредити 

подршку 

ученицима у 

професионално

м 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. 

Задатакдели

мичнооствар

ен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развојнициљ 2: 

Обезбеђивање услова за извођење 

практичне и блок наставе за 

Критеријумуспеха:  

Ученици добили практичну обуку за рад и 

самозапошљавање 
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образовне профиле  

 

Задатак 
 

Критеријумуспе

хазазадатак 

Активностизазадатке Реализованаактив

ност 

Остварензад

атак 

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. 

Оствареност 

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 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Развојнициљ 1:  

Унапређење ефективности и 

ефикасности рада школе 

Критеријумуспех: Систематичним планирањем и 

програмирањем рада унапређена организација 

рада школе у свим сегментима 

Задатак Критеријумуспех

азазадатак 

Активностизазадат

ке 

Реализованаа

ктивност 

Остваренз

адатак 

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 

 

Активностиреа

лизоване 

Задатакост

варен 
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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 

Активностиреа

лизоване 

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 

Активностиреа

лизоване. 

Задатакост

варен. 

Развојнициљ2: 

Унапређење праћења и вредновања 

квалитета рада школе 

Критеријумуспеха:  

Директор примењује поступке вредновања у 

циљу побољшања квалитета наставе. Педагог 

примењује поступке праћења наставника у раду 

у циљу квалитетније наставе 

Задатак Критеријумуспех

азазадатак 

Активностизазадат

ке 

Реализованаа

ктивност 

Остваренз

адатак 

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 

Активностреал

изована. 

 

Задатак 

остварен. 

 

Задатакбр. 3: План унапређења Сачињен план Активност Задатак 
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Обезбедитиекстерн

осаветовање 

 

рада школе 

Извршено у 

потпуности 

периодично 

праћење 

реализације плана 

унапређења рада 

школе на свим 

нивоима у сарадњи 

са екстерним 

саветником 

Реализованепланира

неактивности 

реализована. делимично 

остварен. 

4. РЕСУРСИ  

Развојнициљ 1:  

Побољшање материјално – 

техничких услова рада школе 

Критеријумуспеха:  

Ученици се образују у школи која је наменски 

опремљена и поседује ресторан за практичну обуку 

ученика 

Задатак Критеријумуспехазаз

адатак 

Активностизаза

датке 

Реализованаакти

вност 

Остварензад

атак 

Задатак бр. 

1: 

Реконструи

сати  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 

потенцијално

г ресторана 

Задатакбр. 

2: 

Реконструи

сати 

целокупни 

школски 

простор 

 

/ Обезбедити 

документацију и 

финансијска 

средства 

неопходна за  

реконструкцију и 

одабрати 

извођача радова 

Пројекат 

реконструкције 

школе је у 

потпуности 

завршен. Школа је 

опремљена новом 

опремом и 

наставним 

средствима. 

 

Задатак је 

остварен. 

 

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 

/ Користити 

постојеће ресурсе 

школе  (правно – 

 Задатак није 

остварен. 
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туристичку 

агенцију 

технички услови 

и опрема) 

Аплицирати са 

пројектом код 

донатора за 

додатно 

опремање 

агенције 

Развојнициљ2: 

Унапређење компетенција људских 

ресурса 

Критеријумуспеха: 90% запослених су похађали 

стручне семинаре 

Задатак Критеријумуспехазаз

адатак 

Активностизаза

датке 

Реализованаакти

вност 

Остварензад

атак 

Задатак бр. 

1: 

Унапредити 

компетенциј

е 

запослених 

у настави 

 

100% наставника узело 

учешће на семинару 

одржаном у првом 

полугодишту. 

Добијенисертификати 

Омогућено 

учешће на 

семинарима 

наставног особља 

Активностреализо

вана. 

 

Задатакоствар

ен. 

 

Задатак бр. 

2: 

Унапредити 

компетенциј

е 

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. 

 

Задатакоствар

ен. 

 

 

 

8.12.1. 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-

Факс: 

014/3421-

Мејл: 

srednjaskolamionica@gmail.com 

Веб-сајт: 

www.srednjaskolamionica.edu.rs 
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120 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме 

директора: 

 

Дејан Ђурић  

Име и презиме 

руководиоца 

тима за 

самовредновање:  

 

Ивана Пауновић - 

Чолић 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

Датум 

извештаја о 

самовредновањ

у: 

 

23.6.2022. 

 

Период трајања 

циклуса 

самовредновањ

а:  

Од: 

1.9.2021. 

 

До: 

31.8.2022. 

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 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. 
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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 

Кристина Недељковић - Лукић Педагог 

Маријана Пушић професор 

Ивана Стефановић професор 

Мирјана Стевановић  родитељ 

Неда Ивановић Представник Ученичког 

парламента 

Жељко Максић  Представник локалне самоуправе 

Тим за развојно 

планирање 

 

  

 

 

 

Дејан Ђурић Директор 

Ивана Живковић Професор, координатор 

Валентина Бојковић Педагог 

Марија Милиновић професор 

Жељко Јевтић професор 

Снежана Јовановић родитељ 

Јасмина Павловић представник локалне 

самоуправе 

Наталија Васић Ученик- представник Ђачког 

парламента 
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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 2021/2022. 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 +  
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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. +  

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 +  
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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 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,   
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 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 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: 
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 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).  

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 
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 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. 

   

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 

Анкету је радило 25 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 добро осећам.  7 7 11 3,16 

2.Упознат сам са правилима понашања и кућним редом у 

школи.  

  7 18 3,72 

3.У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.   9 16 3,64 

4.У школи нас подстичу да бринемо о другима.   4 8 13 3,36 

5.У школи нас подстичу на међусобни толеранцију.  1 17 7 3,24 

6.У школи нас наводе на поштовање различитости.  2 9 14 3,48 

7.У школи се негују и подстичу сараднички односи.  4 10 11 3,28 

8.У школи нас подстичу да слободно изражавамо ставове и 

мисли. 

1 1 14 9 3,24 

9.У школи се редовно похваљују поступци и успех ученика. 1 2 6 16 3,48 

10.Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са 

ученицима, јесте уз узајамно уважавање. 

1  7 17 3,60 

 

Средња оцена одговора  ученика је 3,42. 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 
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        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 10 професора. 

 

 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

тачно Просеч

на 

оцена 
1 2 3 4 

1.У школи попстоји доследно поштовање норми 

којима је регулисано понашање и одговорност свих. 

  4 6 3,6 

2.За дискриминаторско понашање у школи 

доследно се примењују мере санкција. 

  3 7 3,7 

3.За нове ученике и запослене у школи примењују 

се разрађени поступци прилагођавања на нову 

школску средину. 

 1 5 4 3,2 

4.У школи се користе различите технике и мере за 

превенцију и конструктивно решавање конфликата. 

  3 7 3,7 

5.Успех сваког појединца, групе или одељења 

прихвата се као лични успех и успех школе. 

  1 9 3,9 

6.У школи се примењује интерни систем 

награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате. 

 2 8  2,8 

7. У школи се организују различите активности за 

ученике у којима свако има прилику да постигне 

успех. 

 2 2 6 3,4 

8.Ученици са сметњама у развоју учествују у 

различитим активностима установе. 

 1 6 3 3,2 

9.У школи је јасно изражен негативан став према 

насиљу. 

 1 1 8 3,7 

10.У школи функционише мрежа за решавање 

проблема насиља у складу са протоколом о заштити 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. 

  2 8 3,8 

 

Средња оцена одговора  наставника  је 3,50. 

 

 

 

 

 

 

  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 

  

 ПОДРУЧЈА 

 

ПОКАЗАТЕЉИ 
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ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТОС 

5.1. Успостављани  су 

добри међуљудски односи 

5.1.1.У школи постоји доследно 

поштовање норми којима је 

регулисано понашање и 

одговорност свих . 

5.1.2. За дискримитаторско 

понашање у  школи доследно се 

примењују мере санкције. 

5.1.3.За ново придошле ученике и 

запослене у школи примењују се 

разрађени поступци 

прилогођавања на нову школску 

средину. 

5.1.4. У школи се користе 

различите технике за првенцију и 

конструктивно решавање 

конфликта. 

5.2. Резултати ученика  и 

наставника се подржавају 

и промовишу 

5.2.1. Успех сваког појединца, 

групе или одељења прихвата се и 

промовише као лични успех и 

успех школе. 

5.2.2.У школи се примењује 

интерни систем награђивања 

ученика и запослених за 

постигнуте резултате.  

5.2.3.У школи се организују 

различите активности за ученике у 

којима свако има прилику да 

постигне резултат / успех. 

5.2.4.Ученици са сметњама у 

развоју и инвалидитетом  

учествују у различитим 

активностима установе. 

5.3. У школи 

функционише систем 

заштите од насиља. 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно 

изражен негативан став према 

насиљу.  

5.3.2. У школи функционише 

мрежа за решавање проблема 

насиља у складу са протоколом о 

заштити дњце / ученика од насиља, 

злостављања и занемривања у 

образовно –васпитним установама. 

5.3.3.Школа организује активности 

за запослене у школи, ученике и 

родитеље, које су директно 

усмерене на првенцију насиља. 

5.3.4. Школа организује посебне 

активности подршке и васпитни 

рад са ученцима који су укључени 

у насиље ( који испољавају 
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насилничко понашање, трпе га или 

су сведоци). 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТОС 

5.4. У школи је развијена 

сарадња на свим нивоима. 

5.4.1.У школи је развијена 

сарадњда стручних и саветодавних 

органа. 

5.4.2.Школа пружа подршку раду 

ученичког парламента и другим 

ученичким тимовима. 

5.4.3.У школи се подржавају 

иницијативе и педагошке 

аутономије наставника и стручних 

сарадника. 

5.4.4.Родитељи активно учествују 

у животу и раду школе 

5.4.5.Наставници, ученици и 

родитељи организују заједничке 

активности уциљу јачања осећања 

припадости школи. 

 5.5. Школа је центар 

иновација и васпитно – 

образовне изузетности. 

5.5.1.     Школа је препознатљива 

као центар иновација и васпитно – 

образовне изузетнос ти у широј и 

ужој локалној и  стручној 

заједници. 

5.5.2. Наставници континуирано 

преиспитују сопствену васпитно – 

образовну праксу, мењају је и 

унпређују. 

5.5.3. Наставници нова сазнања  и 

искуства размењују са другим 

колегама у установи и ван ње. 

5.5.4. Резултати успостављеног 

система тимског рада и 

партнерских односа на свим 

нивоима представљају примере 

добре праксе. 

5.5.5. Школа развија иновативну 

праксу и нова образовна решења 

на основу акционих истараживања. 
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8.12.2. Стручни актив за развој школског програма 

 
Координатор: Маријана Пушић 

 

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 Школског 

програма 2021-2024. 
реализовано Чланови тима 

Школски 
програм усвојен 

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 
   

током године 

Имплементација 

елемената годишњих 

и месечних планова 

наставног рада у 

индивидуалне 

планове 
рада наставника 

реализовано 
Чланови тима, 

наставно особље 
 

октобар - 
децембар 

 

март - мај 

Праћење 

реализације 

школског програма 

- посете часовима 

реализовано Директор, педагог 

Током ове 

школске године 

реализоване 

посете 

часовима до 

ванредног 

стања 
 

новембар 

јануар 

Праћење реализације 

школског програма – 
реализовано Тим за праћење 

и развој 

Напредовање и 

постигнућа 
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април 

јун 

праћење напредовања 

и постигнућа ученика 

школског 

програма, за 

развојно 

планирање и за 

самовредновање 

и тим за 

инклузивно 
образовање 

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 

 

 

 

8.12.3. Извештај о раду тима за инклузивно образовање за школску 

2021/22.  

 
Координатор: Катарина Бељић, професор економске групе предмета 

 

Слађана Јевремовић – професор српског језика,  

Александар Павловић – професор куварства,  

Ненад  Гладовић – родитељ,  

Дејан Ђурић – директор. 
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Време 

реализациј

е 

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 

прилагођеним 

стандардима. 

Израђени ИОП 

планови за 

ученике : 

Николу 

Јовановић 3-2 ( 

ИОП 2 из 

предмета српски 

и математика), 

  и за 

ученика 

Срефана 

Гладовић. 

Из предмета 

Српског 

језик и 

књижевност 

ИОП1 

примењиван 

је код 

ученика 

Бојана Атић 

II-2 и Јована 

Милаковић 

III-1.Из 

предмета 

Француски 

језик настава 

је 

прилагођена 

ИОП 1 

ученици 

Јовани 

Милаковић 

III-1. 

 

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 
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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, 

март, мај 

Праћење 

развоја и 

напредовања 

ученика 

Тим за ИО На првом 

класификацио

ном 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 

индивидуализ

ацију. 

Досије ученика 

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 додaтна 
подршка кроз 
допунски рад. 
Није било 
прелазака на ИОП 
програме рада. 

Лекарски 
извештаји 
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 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 

Прикупљени 

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 

Новембар- 

децемб ар 

јануар 

- мај 

Примена 

индивидуализо 

ваног начина рада 

Тим за ИО Протокол 

праћења 

напредовања 

Протокол 

праћења 

База података 

Досије ученика 

Јануар- април Покретање 

предлога за 

утврђивање права 

на ИОП и разговор 

са родитељима 

ученика о давању 

сагласности за рад 

ученика по 

ИОП-у 

ОС 
Стручни 

сарадник 

Директор 

Родитељи 

Сагласност 

родитељ на рад 

ученика по 

ИОП-у 

Потписана 

сагласност 

родитеља на рад 

ученика по 

ИОП-у 

 Досије ученика 

Евиденција рада 

педагога 

Током школске 

21/22. Није било 

додатних 

прелазака на 

индувидуализов

ане програме. 

Јануар- април Прослеђивање 

захтева 

Интерресорној 
комисији на 
процену  

Директор 

школе 

Упућен захтев 

Интерресорној 

Извештај о раду 

директора 

Током школске 

21/22. Није било 

нових захтева за 
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прелазак на 

интерересорној 

комисији 

 здравственом и 

социјалном 

подршком 

ученику 

 Комисији  

јун Самовредновање 
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 
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8.12.4. Тим задужен за промоцију школе 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ  2021 / 2022. ГОДИНУ 
 

Предлагач плана:  Тим за промоцију школе 

 

Одговорно лице: Александар Павловић – професор куварства , координатор тима  

 

Остали чланови тима:  Милутин Стојановић, Дејан Ђурић, Катарина Бељић 

 

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

школски тимови, наставници. 

 

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

школи, о активностима, успесима, правцима развоја и делатности школе у локалној и 

широј заједници.   

 

Садржај рада 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

 

 

 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

Евалуација 
Време 

реализације 
 

Планирано 

 

 

 

 

Септембар 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2021. – 

децембар  

2021. 

Формирање 

тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда 

акционог плана 

рада Стручног 

тима за 

маркетинг 

школе 

 

Подела 

задужења за 

маркетиншке 

активности 

унутар тима за 

маркетинг 

Формирање 

тима за 

маркетинг 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

 

Израда 

акционог плана 

рада Стручног 

тима за 

маркетинг 

школе 

 

Подела 

задужења за 

маркетиншке 

активности 

унутар тима за 

маркетинг 

Директор 

школе 

 

 

Тим за 

маркетинг 

 

 

 

 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

Координатор 

тима  

 

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

 Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

 

Израђен 

акциони план 

рада тима за 

маркетинг 

школе 

 

Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

 

Уредно 

истакнута сва 

обавештења о 

активностима 
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Ажурирање 

интернет 

странице 

школе, facebook 

страница, 

огласна табла 

 

Прикупљање и 

објављивање 

документације 

и  фотографија 

Презентација 

школских 

активности  

Континуирано 

ажурирање 

интернет и 

facebook и 

инстанграм  

странице школе 

Објављивање 

промотивних 

чланака у 

локалним 

новинама  

 

 

 

 

Координатор 

тима  Уредно 

истакнута сва 

документација и 

фотографије 

    

  

    

 

Октобар 

2021. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 Април и  Мај 

месец 

 

 

 

 

Одржане су 

промоције у 

основним 

школама у 

Рајковићу, 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Мионици у 

основној школи 

Милан Ракић, 

Дивцима , 

Љигу, 

Белановица и 

Дучић 

 

 

 

 

 

 

Одржане су 

промоције у 

основним 

школама у 

Рајковићу, 

Горњој и Доњој 

Топлици, 

Мионици у 

основној школи 

Милан Ракић и 

Дивцима , 

Љигу, 

Белановици и 

Дучићу 

 

 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

 

 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

 

8.12.5. Тим задужен за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 
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ИЗВЕШТАЈ  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 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 

трговине људима. 

 

У складу са 

ситуацијиом   и  

Борба против 

трговине 

људима 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

 

 

 

 

Сви ученици  

школе које смо 

пратили у online 

настави. 

 

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 

комбиновани модел 

наставе,тако да пола 

одељења једне недеље 

прати наставу ,а наредна 4 
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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) 

 

(ове ативности  

су спровођене 

током читавог 

месеца ,као и 

месеца новембра 

сво до 

18.децембра 

када је прво 

полугодиште 

завршено) 

 

 

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. 

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. 
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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. 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са Домом 

здравља 

 

 

Сарадња са 

ученицима  

 

Заштита и 

очување 

репродуктивног 

здравља 

 

 

Организовање и 

реализација 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

 

 

Учешће великог 

броја ученика у 

акцији 

Активност није релизована 

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 
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Mинистарство 

просвете и 

Национална 

платформа'' 

Чувам те'' 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учешће великог 

броја 

запослених у 

обуци. 

 

 

 

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. 

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 
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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. 

 

 

8.12.6. Тим за стручно усавршавање 

 

Координатор:  Слађана Јевремовић (професор српског језика и књижевности) 

 

Остали чланови Тима: Дејан Ђурић (директор), Валентина Бојковић 

(педагог), Ивана Стефановић (професор енглеског језика) 
 

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 Подељена 

задужења 

члановима, 
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направљен договор 

за реализацију 

планираних 

активности 

Планирање 

реализације стручног 

усавршавања 

запослених и договор 

око 
начина евидентирања 

реализовано Координ

атор, 
чланови 

Тима 

Реализовано 

стручно 

усавршавање 

запослених и 

установљена 

бодовна листа 

евидентирања (за 

стручно 

усавршавање у 

установи и ван ње); 

детаљнији извештај 

у личном плану 

сваког запосленог 

са назначеним 

називом семинара, 

местом и временом 

одржавања истог. 

Анализа планова 
стручног 
усавршавања 
запослених 

реализовано 
 

Координатор, 
члановиТима 

Планови 

прикупљени и 

анлизирани; 

сумирани 

полугодишњи 

извештај свих 

запослених пакује и 

припрема педагог 

школе; 

Израда плана угледних 

часова и активности 

запослених за 

предстојећу 
школску годину 

реализовано Координ

атор, 

чланови 

Тима 

Израђен план свих 

активности, мада су 

угледне часове 

колеге већ саме 

испланирале и 

организовале 

реализацију, с 

обзиром на 

ситуацију са 

пандемијом и 

одсуством већег 

броја запослених. 

Октобар Упознавање 

Наставничког већа о 

појединостима, 

договореним на нивоу 

Тима и давање 

смерница за 

даљефункционисање 

 

реализовано Координатор Пред тромесечје 

НВ обавештено да 

је бодовна листа за 

евидентирање 

активности 

интерног стручног 

усавршавања 

окачена на огласну 
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таблу и дате 

смернице за 

реализацију 

активности. 

Подсетило се на 

организовање и 

планирање 

угледних часова 

бар једног члана из 

актива у 

полугодишту. 

Праћењекаталога 
семинара за 2021/2022. 

реализовано 
 

Координатор, 
члановиТима 

Испраћен каталог 

семинара за текућу 

годину, издвојени и 

предложени 

семинари 

запосленима. 

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 су доказ 

евалуације и 

реализованости; 

Новембар Презентовање садржаја 
са стручног семинара 

Наставничком већу 

није 

реализовано 

 
 

Координ
атор 

Углавном сви 

чланови НВ су 

присуствовали 

планираним 

семинарима, па 

презентовање истих 

није било потребно. 

Децембар Реализација стручног 
усавршавања ван 

установе и 
евидентирање истог 

реализовано Координ
атор, 

чланови 
Тима 

Реализовано 

стручно 

усавршавање у 

установи уместо 

ван ње и 

евидентирано у 

личним плановима 

запослених. 

Јануар Прављење пресека и 
разматрање о 

реализованим 
активностима 

реализовано Координ
атор, 

чланови 
Тима 

Направљен пресек 

стање и 

продискутовано о 

реализованим 

активностима. 
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Фебруар Евалуација рада Тима у 

току првог 
полугодишта, израда 

полугодишњег 
извештаја 

 

реализовано Координ

атор, 
чланови 

Тима 

Израђен 

полугодишњи 

извештај Тима за 

стручно 

усавршавање. 

 План рада Тима за 
наредно полугодиште, 

организација семинара 

реализовано Координ
атор, 

чланови 
Тима 

Израђен План рада 

Тима за 2. 

полугодиште, 

организовани 

семинари за 

запослене. 

Март Реализација стручног 
усавршавања у 

установи за наставнике 
средњих стручних 

школа за државну 

матуру 

реализовано Координ
атор, 

педагог 

Реализован вебинар 

и сертификат за 

исти 

Април Организација 

едукативних вебинара и 
евиденција истих 

реализовано Координ

атор 
Реализовани 

вебинари за 

запослене 

Реализовани 

семинари за 

запослене 

 

Мај Реализација стручног 

усавршавања у 
установи и ван ње, 

евиденција истог 

реализовано Координ

атор, 
чланови 

Тима 

Реализовано 

стручно 

усавршавање 

запослених, 

записници и 

извештаји истих, 

сертификати, 

писане припреме за 

исто и фотографије 

Јун Евалуација рада Тима 

на крају школске 

године, израда 
Годишњег извештаја 

рада Тима 

реализовано Координ

атор, 

чланови 
Тима 

Урађена евалуација 

рада Тима, израђен 

годишњи извештај 

рада Тима за 

стручно 

усавршавање 
 

 

 

 

8.12.7. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Руководилац Тима : Бојана Текић (проф. економске групе предмета) 
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Чланови :  Дејан Ђурић (директор школе), Слађана Јевремовић (проф.српског 

језика и књижевности), Катарина Бељић (проф.туристичке групе предмета), 

Душица Ђурковић (проф. куварства), Никола Милетић (проф. математике), Весна 

Драгићевић (представник родитеља) и Жељко Максић (представник локалне 

заједнице). 

 
Време 

реализације 

Активности Начин 

праћења 

Носиоци 

релизације 

Септембар  Усвајање плана Тима; 

 Разматрање Извештаја рада школе за 

школску 2020/2021; 

 Разматрање остваривања Школског 

програма; 

 Разматрање Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022; 

 Анализа усклађености рада Стручних 

већа, Тимова и Актива школе; 

 Разматрање плана обогаћеног 

једносменског рада 

 

Записник 

Тима 

Чланови 

Тима 

Новембар    Реализација наставе у току првог 

тромесечја; 

 Успех ученика и постигнућа у току 

првог тромесечја и мере за побољшање 

успеха; 

 Реализација обогаћеног једносменског 

рада; 

 Стручно усавршавање; 

 Посете часовима; 

 Састанак републичког Aктива 

угоститеља; 

 Разматрање планирања и реализације 

пројекта „Ти се питаш― 

Записник 

Тима 

Чланови 

Тима 
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Фебруар   Предлог измене чланова Тима; 

 Разматрање извештаја посете стручних 

саветника и предложених мера; 

 Разматрање плана и реализације 

активности ОЈР-а ; 

 Светосавски конкурс; 

 Школски сајт; 

 Планирање промотивних активности; 

 План стручних посета; 

 Пројекат „Ти се питаш―. 

 

Записник 

Тима 

Чланови 

Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун   Разматрање реализације активности 

ОЈР-а ; 

 Постигнућа ученика на завршном и 

матурском испиту; 

 Реализација наставе; 

 Реализација промотивних активности; 

 Дан школе; 

 Самовредновање школе у току школске 

године; 

 Стручно усавршавање наставника у 

току шкослке године. 

 

Записник 

Тима 

Чланови 

Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  Годишњи план рада школе за школску 

2022/2023. 

 Самовредновање за шкослку 2022/2023; 

 Записници, извештаји и планови 

стручних већа и актива; 

 Припремљеност школе за наредну 

шкослку годину; 

 Извештај о раду Тима. 

 

Записник 

Тима 

Чланови 

Тима 

Руловодилац 

тима 

Педагог  

Директор 

школе 
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8.12.8. Извештај  рада тима за међупредметне компетенције  

 

   ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  РАДА ТИМА ЗА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ  2021/ 2022.  

ГОДИНУ 
 

Предлагач плана:Натавник_Милиновић Марија 

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

 

Одговорно лице:__Милиновић Марија 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа: Светлана Лазаревић, Драгана Петрровић,Верољуб 

Бојичић, Денис Обрадовић 

 

Сарадници у реализацији плана:Предраг Живковић 

 

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

стручног усавршавања, реализација допунске, додатне и припремне наставе, 

анализа успеха ученика и предлози мера за побољшање, анализа критеријума 

оцењивања 

 

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

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

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активно

сти 

 

Циљн

а 

група 

(са 

киме 

се 

ради) 

 

 

Критеријум

и 

успешности 

за план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуациј

у плана 

Време 

реализац

ије 

 

Области 

рада 

 

 

Септемб

ар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

Рад са 

подацима и 

информаци

јама 

 

 

Пружање 

информација о 

учењу на 

даљину, уз помоћ 

онлајн 

платформи и 

платформе 

,,мудл―; 

Употреба 

интернета, и 

осталих онлајн 

механизама у 

циљу што 

 

чланови 

 

члано

ви 

 

Успешност 

ученика у 

коришћењу 

онлајн 

платформе и 

имплеметац

ији у 

свакодневно

м учењу. 

Успешна 

употреба 

података из 

стручне 

 

Руководил

ац тима и 

чланови 
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ефикасније 

обаваљања 

наставног 

процеса..  

литературе и 

њихова 

употреба за 

свакодневни 

живот. 

 

 

 

Друштвени 

живот  

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ 

МЛАДИХ 

ПРОНАЛАЗАЧА 

СРБИЈЕ  

 

ПРЕДДУЗЕТНИ

ШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови члано

ви 

 

.  

На 

такмичењу 

под називом 

,, Дани 

едукативнос

ти младих 

предузетник

а и 

иноватора― 

које је ове 

године 

одржано 

преко Zoom 

апликације 

ученице 

одељења 1-1 

( Наташа 

Страхинић, 

Кристина 

Јованчић и 

Милица 

Станковић) 

и ментор 

наставник 

Марија 

Милиновић 

освојили су 

1.место. 

Тада су 

представили 

своју 

предузетнич

ку идеју под 

називом ,, 

Истражи, 

бицикл 

потражи―.  

 

 

Руководил

ац тима и 

чланови 

 

 

новемба

р 

 

Сарадња 

 

 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊ

Е 

чланови члано

ви 

Реализација 

семинара у 

просторијам

а наше 

Руководил

ац тима и 

чланови 
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 школе - ,, 

Формативно 

оцењивање 

и његова 

примена у 

дигиталном 

окружењу и 

организациј

и. 

децемба

р 

Рад са 

подацима и 

информаци

јама 

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 

формиране вибер 

групе; 

чланови члано

ви 

Успешност 

ученика у 

коришћењу 

информатич

ке учионице 

и 

имплеметац

ији у 

свакодневно

м учењу. 

Успешна 

употреба 

података из 

стручне 

литературе и 

њихова 

употреба за 

свакодневни 

живот у 

реновораној 

школској 

библиотеци. 

Руководил

ац тима и 

чланови 

Јануар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друштвени 

живот 

Припрема , 

организација 

Светосавског 

конкурса;  

чланови чално

ви 

Ове године 

обележен је  

Савиндан 

скромније 

него иначе, 

поштујући 

све 

епидемиоло

шке мере. 

Пригодна 

приредба је 

уприличена 

и  

традиционал

но на овај 

дан 

проглашени 

су најбољи 

радови 

Руководил

ац тима и 

чланови   
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Светосавско

г наградног 

конкурса. 

Фебруар Комуникац

ија  

 

 

 

       ПРЕДАВАЊЕ  
Чланови  

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

Члано

ви  

 

 

 

 

 

 

 

 

члано

ви 

Представниц

и Факултета 

здравстевен

их и 

пословних 

студија 

одражали су 

за уаше 

ученике 

передавање 

на тему: ,, 

Свет пун 

могућности―  

која је имала 

за циљ 

развијање 

тимског 

духа и 

сарадње у 

савременим 

условима 

привређива

ње и 

конуницира

ња. 

Руководил

ац и 

чланови у 

сарадњи 

са 

члановима 

тима за 

борбу 

против 

вршњачко

г насиља;  

 

 

Руководил

ац и 

чланови у 

сарадњи 

са 

профсрпск

ог језика и 

школског 

библиотек

ара; 

Март Комуникац

ија  

 

 

 

 

 

Друштвени 

живот 

НАЦИОНАЛНИ 

ДАН КЊИГЕ 
чланови члано

ви 

Учешће у 

акцији 

;;Читајмо 

гласно― у 

организациј

и  Друштва 

школских 

библиотекар

а Србије.  

 

Ученици 

прве године 

припремили 

су сувенире 

поводом 

обележавањ

а 

Међународн

ог дана жена 

8.марта и 

поделили 

суграђанкам

Руководио

ц тима и 

чланови;  
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а вежбајући 

на тај начин 

Пословну 

комуникациј

у и лепо 

понашање 

као део 

градива из 

предмета 

агенцијско и 

хотелијерско 

пословање.  

 

 

 

Посета 

Сајму 

туризма у 

Београду  и 

учешће на 

штанду ТО 

Миониа. 

 

 

Април Друштвени 

живот 

Пројекат ''Да нам 

клима штима - 

знање потражи, 

климатске промене 

ублажи''- 

организација и 

реализација; 

чланови члано

ви 

Пројекат ''Да 

нам клима 

штима - 

знање 

потражи, 

климатске 

промене 

ублажи'' у 

организациј

и WWF 

Adria Serbia. 

Наш 

заједнички 

циљ је 

подизање 

нивоа 

разумевања 

узрока и 

значаја 

климатских 

промена и 

изградња  

капацитета 

за 

прилагођава

ње. 

Руководил

ац тима и 

чланови у 

сарадњи 

са 

предметни

м 

наставник

ом 
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Мај Друштвени 

живот  

Сарадња 

ЕКСКУРЗИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан школе   

 

Чланови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чланови 

Члано

ви  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члано

ви 

Реализације 

ђачке 

екскурзије 

све четири 

године са 

свих 

смерова у 

пратњи 

наставника- 

одељенских 

старешина и 

директора 

школе на 

релацији 

Мионица- 

Пожаревац- 

Рам- 

Голубац- 

Сребрно 

језеро- 

Тумане. 

 

 

 

Пригодним 

програмом 

уз 

поштовање 

свих 

епидемиоло

шких мера 

обележен 

Дан школе; 

Тога дана 

организован

а 

традиционал

на 

манифестац

ија –

Отворена 

врта Средње 

школе на 

скромнији 

начин али уз 

повезивање 

ученика 

смера 

кувар/конов

ар са 

Руководил

ац тима и 

чланови у 

сарадњи 

са 

предметни

м 

наставниц

има  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководил

ац тима и 

чланови у 

сарадњи 

са 

предметни

м 

наставниц

има  
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ученицима 

смера 

туристичко-

хотелијерск

и техничар 

укроз 

пригодан 

програм и 

предствљањ

е како 

образовног 

профила 

тако и саме 

школе. 

Јун Сарадња Завршни испити 

/Матурски 

испитиПрипреме за 

завршни матурски 

испит за смерове 

кува, конобар и 

туристичко – 

хотелијерски  

техничар;  

План и распоред 

припремне наставе;  

Дежурства на 

завршним 

испитима; 

Реализација 

професионалне 

праксе 

 

чланови 

 

члано

ви 

Реализација 

завршних 

матурских 

испита;  

 

 

Ученици 

према 

распореду 

обавњају  

Руководио

ц и 

чланови 

тима 

   

  

 

Јул - 

август 

  

 

 

Организац

ија 

 

 

 

Упис нових 

ученика/ Упис у 

наредну школску 

годину 

 

 

 

чланови 

 

 

 

члано

ви 

 

Спровођење 

упис у прву 

годину .  

 

Полагање 

поправних 

испита; 

Пријем 

упутница са 

професионал

не праксе и 

упис у 

наредну 

школку 

годину. 

 

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... 

 

 

8.12.9. Тим за професионални развој 

 

Извештај о раду тима за професионални развој за друго полугодиште школске 2021/22. 

године 

Координатор тима:ИванаСтефановић 

Чланови тима за школску 2021/22:Ивана Живковић, Александар Павловић, Никола 

Милетић, Дејан Ђурић 

Назив тима: Тим за професионални развој 

Руководилац Ивана Стефановић 

Број 

чланова 

4 

Месец Активности/ теме Сарадници  

Март Одржан је састанак тима и дискутовано је о 

плановима за друго полугодиште 

Чланови тима 

 

Посета Сајму образовања одржаном у Хотелу 

Москва у Београду. Ученоци су били мотивисани да 

се распитују о могућностима студирања у земљи и 

инностранству. Након посете Сајму, посетили смо и 

Галерију Народног музеја у Београду и уживали у 

изложби најчувенијих српских сликара. 

Ивана Стефановић и Слађана 

Јевремовић 

Одржано је предавањеза ученике завршних 

годинанатему ''Светпунмогућности''. 

ПрофесоркеФакултетаздравствених 

и пословнихстудијауниверзитета 

Сингидунум 

Април На трибини „Глас послодавца и успешног 

предузетника― са ученицима је поразговарао Жељко 

Констадиновић, власник ресторана „Павиљон „ 

Маркова столица поводом добијања награде за 

најбољи ресторан у Ваљеву, од стране портала 

Ресторан гуру. Ученици су били изузетно 

мотивисани и постављали су бројна питања на које 

је господин Констадиновић исцрпно и искрено 

одговарао. 

Ивана Стефановић, Александар 

Павловић, Жељко Констадиновић 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

298  

Ученициодељења 4/1 

посетилисуВисокупословнушколуструковнихстудија 

у Ваљеву, гдесуобишлипросторије, 

билинарадионицинатемусеоскогтуризма, а 

затимнакраткојпрезентацијишколе. 

НаконтогасуобишлиНароднимузеј и 

Муселимовконак. 

Ивана Живковић 

 

Посета међународном Сајму туризма у Београду Чланови тима 

 

 

Ученици 4/1 присуствовалисурадионицамана 2 теме: 

Природакаопокретачкифактортуризма и 

Пословнакомуникацијакрозразличитекултурена 

ваљевском огранку УниверзитетаСингидунум. 

Ивана Живковић 

Мај Ученици 3/1 и 4/1 похађалисурадионицу 

"Каконаписатидобар CV" и двавебинара 

"Препознајсвојевештине и интересе" и 

"Какосавладатитремупредпријемнииспит" у 

сарадњисафондацијомТемпус. 

Чланови тима 

 

Јун Одржан је састанак чланова тима на којем су 

сумиране и анализиране активности у протеклој 

школској години 

 

 

 

 

8.13. Реализација плана стручног усавршавања 

 
Руководилац тима за стручно усавршавање: Валентина Бојковић, педагог 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Фонд 

часова 

СУ ван 

установе      

 

СУ у 

установи        

1. Денис Обрадовић (14%) 8 36 

2. Кристина Недељковић 

Лукић 

(100%) 36 67 

3. Јелена Селенић (100%) 36 11 

4. Ђорђе Софронић (80%) 0 40 

5. Катарина Бељић (100%) 12 56 

6. Александра Јагодић (35%) 74 32 

7. Светлана Лазаревић (28%) 36 2 

8. Александар Павловић (100%) 36 0 

9. Валентина Бојковић (50%) 76 37 



Годишњи извештај о раду за 2021/22.   

299  

10.Ивана Пауновић - 

Чолић 

(80%) 48 26 

11. Дејан Ђурић (100%) 36  

12. Никола Милетић (100%) 36  

13. Слађана Јевремовић (100%) 38 98 

14. Душица Ђурковић (100%) 36 50 

15. Бојана Текић (100%) 14 91 

16. Ивана Стефановић (90%) 68 43 

17. Биљана Андрић (20%) 36  

18. Снежа Васић (30%) 88 12 

19. Жељко Јевтић (40%) 36  

20. Милена Гођевац (15%) 10  

21. Милорад Петровић (40%) 12  

22. Марија Милиновић (100%) 36 74 

23. Ивана Живковић (100%) 36  

24. Драгана Петровић (75%) 36  

25. Алексеи Стефановић (95%) 36  

26. Милош Стојановић (100%) 14  

27. Верољуб Бојичић (14%) 14  

28. Марија Гајић (15%) 0 56 

29. Невена Маринковић (68.08%) 36  

30. Слободан Недић (5%) 0  

31. Александра Аџић (40%) 0  

32.Маријана Пушић 

 

(50%) 36  

33.Бојана Алемеровић 

 

(17%) 24  

34.Марија Адамовић (15%) 12  

 

 

 

9. Укупна оцена реализације Годишњег плана рада школе у 

школској 2021/2022. 
 

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. реализован је у свим 

сегментима успешно. 
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10. Одлука оусвајању 
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