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1. Материјално – технички услови рада 

Настава се изводи у згради бивше Гимназије "Пиво Караматијевић" укупне површине 1600м2 и у 
згради бивше Техничке школе укупне површине 1050м2. 

Настава се изводи и у градско-школској дворани укупне површине 1800м2. 

Практична настава се изводи у школској радионици, привредним друштвима и угоститељским 
објектима у Новој Вароши са којима Школа закључује уговоре:    

Двориште школе ограђено је прописаном оградом. 

При реализацији практичне и блок наставе, користи се простор привредних друштава, приватних 
предузећа, ресторана и хотела, на територији општине Нова варош. Проценат опремљености 
наставних средстава у овим институцијама ( модели, узорци, машине, уређаји, алати, 
инструменти, прибор) у односу на нормативе стручних предмета износи око 90%. Ова предузећа 
испуњавају прописане услове за извођење вежби, практичне и блок наставе за одговарајуће 
образовне профиле. 

Настава се изводи у привредним друштвима и угоститељским објектима у Новој Вароши са којима 
Школа закључује уговоре: Аблендер АЦ д.о.о Нова Варош; Дринско-Лимске ХЕ; Хотел ,,Панорама“, 
Хотел ,,Златарски златник“; Хотел ,,Златарски бисери“; Вила ,,Јелена“; ,,Јелика“ о.д; ..... 

У Школи су обезбеђени хигијенско-технички услови у складу са важећим законима и прописима 
којима се уређује ова област. Објекат са распоредом просторија, технолошком опремом, , 
подацима о величини, спратности, намени, капацитету објекта, обиму и врсти делатности, 
количини и врсти отпадних материја које ће се стварати при коришћењу објекта и начину њиховог 
уклањања, начину снабдевања објекта хигијенски исправном водом, подаци о карактеристикама 
терена на коме је објекат изграђен, испуњава хигијенско-техничке услове за рад. 
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2. Извештај о раду стручних, руководећих, 
управних и саветодавних органа школе 

2.1. Извештај о раду стручних органа 

2.1.1. Извештај о раду наставничког већа 

Наставничко веће Средње школе у Новој Вароши одржало је двадесет седница у току школске 
2018/2019. године. 

Прва седница одржана је 10. септембра 2018. године. На овој седници Наставничко веће је 
изабрало записничара за текућу школску годину (Винка Поповић), усвојило је распоред часова 
редовне наставе, блок-наставе, допунске, додатне и практичне наставе, распоред пријема 
родитеља. Разматран је и усвојен Годишњи план рада школе за школску 2018/19. годину. 
Изабрани су руководиоци у оквиру тимова. 

Друга седница одржана је 21. септембра 2018. године. На овој седници су разматрани и усвојени 
Школски програм Средње школе 2018/22, Школски развојни план Средње школе, Акциони план 
ШРП, Правила понашања ученика, Правилник о  ВД одговорности ученика, Правилник о 
материјалној одговорности запослених у Средњој школи, Анекс Годишњег плана рада школе. 

Трећа седница Наставничког већа одржана је 2. октобра 2018. године. Утврђен је предлог чланова 
Школског одбора из реда наставника, тајним гласањем. Предложени су: Срећко Гујаничић, Елвира 
Хаџић и Далида Мусић Авдић. 

Четврта седница одржана је 22. октобра 2018. године. Усвојен је захтев родитеља ученице 
Валентине Матијевић да пређе из природно-матеметичког у друштвено-језички смер. 

Пета посебна седница Наставничког већа у проширеном саставу одржана је 5. новембра 2018. 
године. Једина тачка дневног реда била је давање мишљења о кандидату за избор директора 
школе. Након извршене јавне прозивке, излагања председника Комисије за избор директора 
школе, представљања кандидата, извршено је тајно гласање. Било је 58 важећих гласачких 
листића и 3 неважећа (од тога је Бранка Ракоњац освојила 31 глас, а Миливоје Ћировић 27 
гласова). 

Шеста седница одржана је 15. новембра 2018. године. На овој седници је анализиран, разматран 
и усвојен успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода. Анализирана је и 
реализација свих облика образовно-васпитног рада (детаљан извештај се налази у записнику). Без 
недовољних оцена је једино одељење I2. Највећи број изостанака има одељење IV2, а најмањи 
број изостанака одељење II2. Предложене су и мере за побољшање успеха и дисциплине ученика: 
појачан васпитни рад, сарадња предметног  наставника и разредног старешине који уз помоћ 
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педагога, родитеља, директора, треба да превазиђу проблеме који се јављају, интезивирати 
часове додатне и допунске наставе, обавештавање родитеља о броју неоправданих изостанака. 

Седма седница одржана је 13. децембра 2018. године. Наставничко веће је предложило и 
усвојило план уписа за наредну школску годину: 5 одељења (друштвено-језички смер, природно-
математички смер, електротехничар рачунара, економски техничар и комбиновано одељење-
аутомеханичар и механичар хидроенергетских постројења). Говорило се о припремама за 
обележавање школске славе и директорка је именовала Одбор за прославу Савиндана. 
Директорка је обавестила присутне о састанку директора у Београду на ком се говорило о 
изборним предметима, пројектној настави, тимском раду ученика, реформама у другом разреду 
гимназије. 

Осма седница одржана је 25. децембра 2018. године. Усвојене су предложене теме за матурске 
испите. Директорка  је обавестила наставнике да ћемо за школску славу наградити учениике који 
су све четири године учествовали у програму за школску славу, који немају изостанке, који су 
учествовали на такмичењима. Одељењске старешине су предложиле ученике из својих одељења. 

Девета седница одржана је 23. јануара 2019. године. На овој седници директорка је обавестила 
Наставничко веће да се у Ужицу 21. 01. 2019. године одржао састанак директора свих општина. На 
том састанку се говорило о упису ученика у први разред, о мрежи основних школа, о стручно-
педагошком надзору. 

Десета седница одржана је 31. јанура 2019. године. Анализиран је и усвојен успех и дисциплина 
ученика на крају првог полугодишта, као и реализација наставе у првом полугодишту. Изведен је 
закључак да је просечан број изостанака по ученику велики и директорка је посебно нагласила да 
одељењске старешине морају стриктно поштовати процедуру у вези са оправдавањем изостанака 
(временски рок, лекарско уверење, изјава родитеља заведена и потписана). Руководиоци 
стручних већа су известили чланове НВ о свом раду у току првог полугодишта. Наставници који су 
били на стручном усавршавању известили су НВ о посећеним семинарима. Директорка је 
обавестила присутне о редовном инспекцијском надзору Републичког просветног инспектора 
Радоја Стопића и Општинског просветног инспектора Мелихе Бегић, који је трајао два дана, 30. и 
31. јануара. Највеће незадовољство је исказано у вези са вођењем евиденције и документације, 
па ће бити спроведене одговарајуће мере. 

Једанаеста седница одржана је 11. фебруара 2019. године. Разматран је Правилник о избору 
ученика генерације и договорено је да се он допуни и прецизира. Правилник о организацији и 
спровођењу испита у Средњој школи и Правилник о стручном усавршавању унутар установе 
једногласно су усвојени. Директорка је обавестила Наставничко веће да ћемо од другог 
полугодишта користити електонске дневнике. Наставници који су посетили семинаре о томе су 
известили Наставничко веће. 



6 Средња школа Нова Варош - Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/19. годину 
 

Дванаеста седница одржана је 6. марта 2019. године. Усвојен је Правилник о избору ученика 
генерације. Дошло је до малих измена у распореду часова, па је и то усвојено. Похваљени су 
ученици који су учествовали на разним такмичењима. 

Тринаеста седница одржана је 16. априла 2019. године. На овој седници анализиран је и усвојен 
успех ученика на крају трећег класификационог периода, као и реализација свих облика 
образовно-васпитног рада. Постигнут је бољи успех у односу на први класификациони период. 
Велики је број изостанака, посебно у одељењима четвртог разреда. Усвојене су измене и допуне 
Правилника о избору ученика генерације и Правилника о унутрашњој организацији рада школе. 
Именована је Комисија за избор ученика генерације, као и наставници за промоцију наше школе у 
основним школама. Директорка је упознала чланове већа са програмом извођења екскурзије за 
сваки дан. Наставничко веће је усвојило предлог програма за извођење екскурзије у Северну 
Италију у трајању од 7 дана у школској 2019/20. години. Стручна већа су доставила предлоге 
уџбеника за школску 2019/2020. годину и ови предлози су усвојени. 

Четрнаеста седница одржана је 24. маја 2019. године. Анализирани су успех и дисциплина ученика 
на крају другог полугодишта ученика четвртог разреда гимназијских смерова. Похваљени су и 
награђени ученици, а 7 ученика су кандидати за вуковце. Говорило се о распореду полагања 
матурских испита и прослави матурске вечери. 

Петнаеста седница одржана је 31. маја 2019. године. На овој седници анализиран је и усвојен 
успех ученика четвртог разреда на крају другог полугодишта. 7 ученика има недовољне оцене па 
ће за њих бити организовани поправни испити. 

Шеснаеста седница Наствничког већа одржана је 12. јуна 2019. године. На овој седници је донета 
одлука о избору ученика генерације. Једногласно је усвојена одлука да је ученик генерације 
Филип Дробњаковић. 

Седамнаеста седница одржана је 25. јуна 2019. године. Анализиран је и усвојен ууспех ученика на 
крају другог полугодишта, као и реализација свих облика образовно-васпитног рада. Говорило се 
и о упућивању ученика на разредни и поправни испит. Прочитани су извештаји о раду стручних 
већа и секција, а усвојен је и Извештај тима за самовредновање и вредновање рада школе. 
Именоване су следеће комисије: за упис ученика у први разред, за израду Извештаја о раду школе 
за школску 2018/19. годину, за израду Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину. 

Осамнаеста седница одржана је 11. јула 2019. године. Директорка је обавестила наставнике о 
упису ученика у први разред. Уписано је 5 одељења, тако да је укупан број одељења 18. 

Деветнаеста седница одржана је 21. августа 2019. године. На овој седници говорило се о подели 
часова и осталих задужења у оквиру 40-часовне радне недеље и расподели одељењских 
старешинстава. Изабрани су председници стручних већа и руководиоци секција. Именована је 
Комисија за контролу забране пушења и усвојен је Пословник о раду Наставничког већа. 
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Двадесета седница одржана је 29. августа 2019. године. Усвојен је успех ученика на поправном, 
разредном и матурском испиту. Разговарало се и о распореду часова и распореду учионица. 

2.1.2. Извештај о раду одељенских  већа 

2.1.2.1. Извештај о раду Одељенских већа првог разреда 

У  току школске 2018/2019. године одржано је седам седница Одељенских већа првог разреда. 

На првој седници разговарало се о материјално-социјалној ситуацији ученика. Направљен је 
распоред писмених и контролних задатака  и исти унет у дневнике. Веће је упознато и са новим 
изборним гимназијским предметима, али и реформисаним наставним планом за гимназије.  
Чланови већа су упознати са преласком два ученика из друштвено-језичког смера у  смер 
електротехничар рачунара. Скренула се пажња и  на ученике који путују. 

Друга седница је одржана на крају првог класификационог периода. На њој је анализиран успех и 
дисциплина ученика. Одељенске старешине су упознале чланове већа са постигнутим општим  
успехом одељења уз краћу анализу појединачног успеха ученика. Васпитно-дисциплинске мере 
нису изречене ни једном ученику. Веће је констатовало да се реализују сви  облици васпитно-
образовног рада према плану и задужењима наставника. Договорене су одређене мере у циљу 
побољшања успеха (више часова допунске наставе, редовност у учењу и чешће усмене провере 
знања, разговори  са родитељима- индивидуални по потреби и обавезни родитељски састанци). 
Такође се говорило и о мерама које је наложио просветни инспектор у циљу   исправног вођења 
евиденције у дневницима. 

Трећа седница је одржана на крају првог полугодишта. Анализиран је успех и дисциплина 
ученика. Одељенске старешине су упознале веће са постигнутим успехом сваког ученика 
појединачно. Донели смо одлуку о преласку на електронско вођење педагошке документације, тј. 
електронски дневник, у другом полугодишту.  Потребно је да се папирни дневници прегледају, 
среде недостаци и спреме се за архивирање. Разговарало се о припремама за прославу 
Савиндана и предстојећим такмичењима. 

Четврта седница је одржана на крају трећег класификационог периода.  И на овој седници је 
најпре анализиран успех и дисциплина ученика. Приметан је и већи број оправданих, али и 
неоправданих изостанака. Изречене су опомене одељенских старешина због неоправданих 
изостанака. У циљу побољшања  успеха одржаће се родитељски састанак и одељенске старешине 
ће на својим часовима разговарати више о тим проблемима са ученицима. Констатовано је да се 
планови и програми успешно реализују изузев часова који се надокнађују због продужетка 
зимског распуста услед епидемије вируса. 

Пета седница је одржана  на крају другог полугодишта. И на овој седници је анализиран успех и 
дисциплина. Одељенске старешине су упознале веће са постигнутим успехом сваког ученика 
појединачно. Ученици су са одличним, врлодобрим, добрим и довољним успехом. 5 ученика је 
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упућено на полагање поправних испита. Због неоправданих изостанака изречене су опомене 
одељенског старешине за пет ученика II1 и три ученика II2. Веће је предложило да се одлични 
ученици похвале и награде књигом. Констатовано је да су реализовани сви планирани часови 
изузев оних који нису одржани због штрајка УСПРС. 

На шестој седници ОВ смо анализирали успех, дисциплину и реализацију свих облика образовно-
васпитног рада на крају школске године. ОВ је поправило оцену из хемије, Рајић Бојани са 4 на 5 
да би ученица имала одличан успех са просеком 5,00.  

Ученицима Колашинац Петру и Крстић Мирославу,одлуком ОВ, смањена је оцена из владања на 
добар (3), а задовољавајуће (2 ) владање имају ученици Друловић Стефан и Мандић Стефан ; сви 
наведени због неоправданих изостанака. Једанаест ученика се упућују на поправне испите у 
августовском испитном року, а три ученика су се исписала од почетка школске године. 

На седмој седници ОВ смо усвојили успех за ученике упућене на полагање поправних испита.   

Руководилац одељенског већа  

Бојана Меловић 

2.1.2.2. Извештај о раду Одељенског већа другог разреда 

 У  току школске 2018/ 2019 године одржано је шест седница Одељенског већа у одељењима II1 и  
II2, седам у одељењу   II4, а осам у одељењу II3. 

 На првој седници одржаној 10.09.2018.год.   наставници су  усвојили план рада Одељенског већа, 
известили су о одржаним родитељским састанцима и договорили се око избора и начина набавке 
уџбеника . Направљен је распоред писмених и контролних задатака  и исти унет у дневнике. 

Друга седница је одржана на крају првог класификационог периода 6.11.2018.год.  На њој је 
анализиран успех и дисциплина ученика. Одељенске старешине су упознале чланове већа са 
постигнутим општим  успехом одељења уз краћу анализу појединачног успеха ученика. Васпитно-
дисциплинске мере су изречене једном ученику одељења II3 и то Укор Одељенског старешине. 
.Веће је констатовало да се реализују сви  облици васпитно- образовног рада према плану и 
задужењима наставника. Договорене су одређене мере у циљу побољшања успеха( више часова 
допунске наставе, редовност у учењу и чешће усмене провере знања, разговори  са родитељима- 
индивидуални по потреби и обавезни родитељски састанци). 

У одељењу II3 је одржана седница Одељенског већа 12.12.2018. године на којој је разматран 
дисциплински прекршај ученика  Јовановић Сима, Пјановић Немање, Шпица Видосава и 
Марјановић Петра и истима је и изречена мера Укор одељенског већа. 

Трећа седница је одржана на крају првог полугодишта 31.1.2019.год. На њој је анализиран успех и 
дисциплина ученика. Одељенске старешине су упознале веће са постигнутим успехом сваког 
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ученика појединачно. У одељењу II1 је констатован  нешто већи број изостанака у односу на исти 
период прошле године , а за шест ученика  одељенски старешина је изрекао опомену због 
неоправданих изостанака.Две ученице имају Укор одељенског старешине и оцену из владања 
врло добро( 4). У одељењу II2 су изречене 4 опомене одељенског старешине , а у II3  4 ученика су 
кажњена укором , један има владање недовољан( 2), шест ученика Опомену одељенског 
старешине.  У  одељењу II4  две ученица имју Укор Одељенског старешине и оцену из владања 
врло  добар ( 4).  Све казне су изречене због неоправданих изостанака. Уз њих је одређен и 
друштвено користан рад као дисциплинска мера.  Чланови већа су договорили одређене мере у 
циљу побољшања успеха и смањења броја изостанака. 

Четврта седница је одржана 11.2. 2019.године са  једном тачком , а то је  коришћење електронског 
дневника од другог полугодишта. Седница ОВ одржана је након Наставничког већа, 11.02.2019. 
године, на којој је донета одлука о преласку вођења евиденције о образовно-васпитном раду 
искључиво у електронском облику, есДневник, од другог полугодишта школске 2018/2019. године. 
Договорени су кораци који треба да се испоштују како би се евиденција водила на адекватан 
начин. 

Пета седница је одржана на крају трећег класификационог периода 16. 04. 2019. год. И на овој 
седници је најпре анализиран успех и дисциплина ученика. Приметан је нешто лошији успех  у 
односу на исти период прошле године и у односу на полугође. Приметан је и већи број 
оправданих , али и неоправданих изостанака. У одељењу II4   једна ученица има Укор одељенског 
већа и оцену из владања добар ( 3) због неоправданих изостанака.    У циљу побољшања  успеха 
одржаће се родитељски састанци и одељенске старешина ће на својим часовима  више 
разговарати о изостајању и мерама за побољшање успеха. 

Констатовано је да се планови и програми успешно реализују. 

Шеста седница је одржана  25.06.2019. на крају другог полугодишта. И на овој седници је 
анализиран успех и дисциплина. Одељенске старешине су упознале веће са постигнутим успехом 
сваког ученика појединачно.   У одељењу друго три три ученика су упућена на поправни испит из 
математике и енглеског језика, а у одељењу II4 две ученице такође из математике и енглеског 
језика . Веће је предложило да се одлични и врло добри ученици похвале и награде ако је 
могуће.Констатовано је да су реализовани сви планирани часови изузев оних који нису одржани 
због штрајка УСПРС и оправданог изостајања наставника. Анализирани су изостанци ученика и 
констатовано је да се мора више радити на њиховом смањењу. 

 У одељењима II3 и  II4  одржане је седница  након поправних испита 29.08.2019.на којој је утврђен 
успех ученика који су упућени на поправни испит и  констатовано да су ученици положили и 
завршили разред. 

                                                                                                        Руководилац одељенског већа 

                                                                                                                                Снежана Јаџић 
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2.1.2.3. Извештај о раду одељенског већа III разреда Средње школе 

У школској 2019/2020 години одржано је седам седница одељенског већа. 

- На првој седници смо усвојили план и програм рада ОВ, план израде писмених задатака и вежби. 
Чланови ОВ су упознати са социо-економском ситуацијом ученика у одељењу 

- На другој седници смо анализирали успех и дисциплину ученика на крају првог тромесечја, 
реализацију свих облика образовно-васпитног рада и донели мере за побољшање успеха.  

- На трећој седници смо анализирали успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта и 
мерама за побољшање успеха. Такође, анализирали смо реализацију свих облика образовно-
васпитног рада у првом полугодишту. 

- На четвртој седници ОВ смо донели одлуку о преласку на електронско вођење педагошке 
документације, тј. електронски дневник, у другом полугодишту.  Потребно је да папирне дневнике 
прегледамо, средимо недостатке и спремимо за архивирање 

- На петој седници ОВ смо анализирали успех и дисциплину ученика на крају трећег тромесечја и 
донели мере за побољшање успеха.  

- На шестој седници ОВ смо анализирали успех, дисциплину и реализацију свих облика образовно-
васпитног рада на крају школске године. На полагање Разреднг испита у августовском року упућује 
се Гордић Валентина. 

- На седмој седници ОВ извештај са поправног и разредног испита 

                                                                                                        Руководилац одељенског већа 

              Алекса Никачевић 

2.1.2.4. Извештај о раду одељенског већа IV разреда Средње школе 

У школској 2019/2020 години одржано је седам седница одељенског већа. 

- На првој седници смо усвојили план и програм рада ОВ, план израде писмених задатака и вежби. 
Чланови ОВ су упознати са социо-економском ситуацијом ученика у одељењу 

- На другој седници смо анализирали успех и дисциплину ученика на крају првог тромесечја, 
реализацију свих облика образовно-васпитног рада и донели мере за побољшање успеха.  

- На трећој седници смо анализирали успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта и 
мерама за побољшање успеха. Такође, анализирали смо реализацију свих облика образовно-
васпитног рада у првом полугодишту. 
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- На четвртој седници ОВ смо донели одлуку о преласку на електронско вођење педагошке 
документације, тј. електронски дневник, у другом полугодишту.  Потребно је да папирне дневнике 
прегледамо, средимо недостатке и спремимо за архивирање 

- На петој седници ОВ смо анализирали успех и дисциплину ученика на крају трећег тромесечја и 
донели мере за побољшање успеха.  

- На шестој седници ОВ смо анализирали успех, дисциплину и реализацију свих облика образовно-
васпитног рада на крају школске године. 

- На седмој седници ОВ извештај са поправног и разредног испита 

Руководилац одељенског већа 

              Милан Рајић 

2.1.4. Извештај о раду стручних већа 

2.1.4.1. Извештај о раду Стручног већа наставника српског језика и књижевности 

Чланови Стручног већа наставника српског језика и књижевности: Милана Мартиновић 
Перошевић, Бојана Меловић, Милица Рековић и Винка Поповић. 

У току школске 2018/2019. године одржано је осам састанака Стручног већа. Састанцима су 
присуствовали сви чланови. 

На првој седници Стручног већа одржаној у септембру извршена је расподела задужења и 
ваннаставних активности. Изабран је руководилац Стручног већа (Винка Поповић), као и 
руководиоци лингвистичке секције (Бојана Меловић), литерарне секције (Милана П. Мартиновић) 
и рецитаторске секције (Милица Рековић). Говорило се о уџбеницима по којима ће се се радити 
(ове школске године као издавач остао је Завод за уџбенике и наставна средства за другу, трећу и 
четврту годину, за прву годину то је Клет). Годишњи планови биће достављени до 15. септембра 
2018. године, као и планови додатне и допунске наставе и секција. Нови наставни план и програм 
је за први разред гимназије. Оперативни планови ће се достављати до сваког 5. у месецу. 

У октобру се на седници говорило о усаглашавању критеријума оцењивања. Договорено је да се 
теме за писмене задатке, када је то могуће, усаглашавају са књижевним конкурсима. Наставници 
су се сложили да се ученици ангажују за додатну наставу и да им се пружи подршка у остваривању 
што бољих резултата на такмичењима из језика и књижевности, али и да се организују часови 
допунске наставе за оне ученике за које наставници процене да не могу да савладају градиво на 
часовима редовне наставе. На тај начин се омогућава остваривање пуног социјалног, 
интелектуалног, емоционалног развоја ученика у складу са њиховим индивидуалним потребама и 
могућностима. 
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Тема треће седнице Стручног већа одржане у новембру била је анализа успеха ученика у првом 
класификационом периоду. Говорило се о реализацији свих облика образовно-васпитног рада 
(реализовани су сви часови редовне наставе), мерама за побољшање успеха ученика (потребно је 
интезивирати часове допунске наставе, користити на часовима различите методе и технике учења, 
презентације, како би се ученици више активирали и мотивисали). 

На четвртом састанку Стручног већа наставници су се договорили које ће теме бити заступљене на 
школском литерарном конкурсу поводом Савиндана (један рад ће бити награђен и прочитан 
приликом прославе Савиндана). Говорило се и о стручном усавршавању наставника - угледним 
часовима и посети семинара. Бојана Меловић ће одржати угледни час на тему „Писац после рата“ 
14. децембра 2019.  у одељењу III2. Сви наставници српског језика и књижевности ће 
присуствовати семинару који ће бити организован у нашој школи 23. децембра 2018. године (К4, 8 
сати).  

На петој седници Стручног већа разговарало се о следећим питањима: припремама за прославу 
Савиндана (договорено је који ће ученици учествовати у рецитовању, када ће се одржавати 
пробе), предлогу плана уписа ученика у први разред (предложено је да буде пет одељења 
ученика првог разреда), темама за матурске радове (ове школске године нема пријављених 
кандидата за матурски рад из српског језика и књижевности). Договорено је и које ће теме бити на 
писменом матурском испиту (предложено је 6 тема, биће изабране 4). Теме су запечаћене у 
коверти и биће отворене на дан полагања испита. Такође, донета је одлука да ментор приликом 
приправничког рада Винки Поповић буде Бојана Меловић. 

У марту, на шестој седници Стручног већа, расправљало се о проблемима са којима се сусрећемо у 
настави, као и о иновацијама које примењујемо. Потребно је развити позитивну радну атмосферу 
и пријатан школски амбијент. Дати су и предлози три издавача за уџбенике за школску 2019/2020. 
годину. Милица Рековић и Бојана Меловић известиле су Стручно веће о посећеном Републичком 
зимском семинару који је одржан у фебруару (К1, 24 сата). Анализирани су резултати одржаног 
такмичења. 

Општинско такмичење Књижевна олимпијада одржано је 3. 3. 2019. године. На окружни ниво 
пласирало се седморо ученика: Тамара Рабреновић (I/2), Марко Вићовић (I/1), Андријана 
Бјелановић (I/1), Ана Јовановић (I/1), Андреа Маринковић (I/1), Даница Новаковић (I/5), Анђела 
Пурић (II/2). 

У априлу су настављене припреме за такмичења. Општинско такмичење из српског језика и 
језичке културе одржано је 23. марта 2019. На окружни ниво такмичења пласирале су се четири 
ученице: Јелена Стојић(III/2), Јана Јелић(II/2), Јована Чоловић(I/2) и Александра Обућина(I/2). 
Окружно такмичење одржано је 13. априла 2019. у Пожеги. Јана Јелић и Јелена Стојић су освојиле 
прво место, а Јована Чоловић треће. На окружном нивоу такмичења Књижевна олимпијада 
Тамара Рабреновић је освојила друго место, а Марко Вићовић треће. Пласман на окружну смотру 
рецитатора, која је одржана 15. априла у Косјерићу, остварили су Катарина Куртић (IV/2) и Петар 
Колашинац (I/1). Ниједно од ученика се није пласирало на републичко такмичење. 
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На овом састанку анализирани су глобални и оперативни планови наставника, њихове дневне 
припреме, као и план рада Стручног већа и усклађеност са циљевима Развојног плана и Школског 
програма. Примећено је да наставници углавном немају стандарде у глобалним и оперативним 
плановима, као и да не раде самоевалуацију часа у дневним припремама. Такође, у плану рада 
Стручног већа биће унете одређене измене  и допуне како би био детаљнији и усклађенији са 
циљевима Развојног плана и Школског програма (подршка ученицима при избору даљег 
образовања, унапређење наставног процеса, опремљеност и уређење кабинета, сарадња са 
институцијама, веће учешће ученика у раду, повећање степена индивидуалности, извештај о раду 
СВ).  

На осмој седници Стручног већа извршена је анализа реализације наставног процеса у току 
протекле наставне године: утврђено је да је фонд часова реализован у потпуности у сва четири 
разреда. Три ученика првог разреда имају недовољне оцене из српског језика и књижевности 
(одељења I/4, I/5 – наставник Милица Рековић) и они ће полагати поправни испит у августу. 
Анализиран је писмени матурски испит, одржан 28. 5. 2019. године за ученике гимназијских 
смерова и 5. 6. 2019. године за стручне смерове. Ученици су на матурском испиту углавном 
постигли успех који су имали на крају четвртог разреда. Седам ученика ће завршни матурски испит 
полагати у августу. Ученица четвртог разреда Милица Шапоњић освојила је прво место на 
литерарноом конкурсу Војник-понос Србије (наставник Милица Рековић).Ученицима је предочен 
списак лектира за наредну школску годину у свим разредима, а договорено је да основни издавач 
за уџбенике следеће школске године буде Едука за први разред и Клет за остале разреде. 

Руководилац Стручног већа, 

                                                                            Винка Поповић 

2.1.4.2. Извештај о раду стручног већа друштвених наука 

Стручно веће друштвених наука чине: Мирела Хаџибрахимовић, Анђелка Ремовић, Гина Обућина, 
Ћамил Туркмановић, Срећко Гујаничић, Александар Савић и Никола Коњокрад. Стручно веће је 
током школске 2018/19. године одржало шест седница. 

На првој седници већа, која је одржана 21. IX 2018. године у 14-00 часова, усвојен је програм рада 
и изабран координатор већа Никола Коњокрад. Расправљало се и о набавци уџбеника, литературе 
и прибора. Предложено је да се у овој школској години, ако се обезбеде средства, сваки кабинет 
опреми електронским уређајима (компјутером и пројектором) како би се побољшао квалитет 
наставе. Донет је и закључак да се, у наредном периоду ускладе наставне јединице из сродних 
предмета, уколико је могуће извести. Предвиђено је да се у наредном периоду више ради на 
томе.  

На дневном реду друге седнице, одржане 26. X 2018. године у 14-00 часова, је расправљано и о 
реализацији додатне и допунске наставе и истакнута је неопходност проширења фонда стручне 
литературе у библиотеци у складу са тим договорено је да се предложи одређени број наслова 



14 Средња школа Нова Варош - Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/19. годину 
 

које би школа требало да набави. Уџбеници који се користе у настави, углавном, су остали 
непромењени. Ипак, истакнут је проблем око уџбеника за први разред гимназије друштвено – 
језичког смера јер се нису појавили на тржишту нити су објављени, иако је то министарство 
гарантовало. 

На трећој седници одржаној 30. XI 2018. године у 14-00 часова правила се анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају првог класификационог периода. Предложене су и мере за 
побољшање успеха. Трећа тачка предвиђала је и предлог тема за израду матурских радова. 
Наставници су предложили следеће теме: 

I Психологија  

 Адолесцентска криза 
 Ериксонова теорија личности 
 Фромова теорија личности 
 Животне кризе 

II Социологија  

 Антиглобалистички покрети 
 Теорије друштвених промена у схватањима Освалда Спенглера 
 Култура и контракултура 
 Макс Вебер и протестантска етика 
 Савремено друштво и млади 

III Филозофија 

 Умеће владања по Макијавелију 
 Софисти и њихови трагови у савременом свету 
 Декартова теорија сазнања 
 Лајбниц 
 Милетска школа 
 Демокрит 
 Платоново схватање политике 
 Аристотелова метафизика 
 Ничеов „Ecce hommo(s)“ 
 Архе у хришћанству 
 Питагора и његов утицај 
 Емпиристичко схватање идеја 
 Кантов коперникански обрт 
 Маркс у XXI веку 
 Филозофија ренесансе 
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IV Историја 

 Словенска религија и митологија пре примања хришћанства 
 Радоиња кроз миленијуме 
 Владавина Стефана Првовенчаног 
 Властимировићи – Прва српска династија 
 Хапшење Драгољуба Михаиловића 
 Сумерци 
 Наполеонов поход на Русију 
 Страдање Срба у Великом рату 
 Битка на Сутјесци 
 Невесињска пушка 
 Владавина кнеза Михаила  

V Устав и права грађана 

 Предуставни акти и њихов утицај на развој уставности 
 Развој уставности у Србији 
 Избори и политичке странке 
 Развој демократије и институције непосредне демократије 
 Појам права, правне норме и извора права 
 Правна држава и владавина права 
 Системи власти у представничкој демократији 
 Генерације људских права и слобода и механизми њихове заштите 
 Лична и политичка права и слободе грађана 
 Појам и елементи државе и врсте државног уређења 
 Државно уређење Републике Србије 
 Највиши органи државне власти у Републици Србији 

Четврта седница одржана је у ванредним околностима (временске прилике, продужетак распуста 
због грипа и одсутности координатора већа због боловања)     5. IV 2019. године у 14-00 часова. На 
дневном реду су били анализа успеха на крају полугодишта, извештавало се учешће на зимским 
семинарима („Савремена историографија и примена у настави историје – од нових тема до нових 
изазова“ и „Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама 
и родитељима“), говорило се о значају перманентног уједначавања критеријума оцењивања, 
набавци нових учила. Изражено је велико задовољство литературом која је набављена у 
претходном периоду, што је резултат великих напора које је директор школе Бранка Ракоњац 
уложила у реализацији овог питања и поред великих тешкоћа и проблема са којима се школа 
суочила. Како би се наставило са овом праксом стручно веће је предложило следеће наслове за 
набавку у наредном периоду: 
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 Мајкл Хараламбус, Увод у социологију ...; 
 Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Филозофија за IV разред гимназије, 

Завод за уџбенике Београд; 
 Данијел Хел, Депресија, Лагуна 2012; 
 Никола Рот, Психологија личности, Завод за уџбенике Београд; 
 Ерих Фром, Бекство од слободе, Нова књига 2016; 
 Ерих Фром, Човек за себе, Нова књига 2016; 
 Сигмунд Фројд, Комплет 1-9, Феникс либрис, Невен 2014; 
 Јуриј Борјев, Стаљин у анегдотама...; 
 Фанула Папазоглу, Историја Хеленизма, СКЗ, Београд 2010; 
 Пјер Ренувен, Европска криза и Први свјетски рат, Напријед, Загреб 1965; 
 Василиј Васиљевич Струве, Дмитриј Павлович Калистов, Стара Грчка, Book Marso, 2000; 
 Westermann Großer Atlas zur Weltgeschichte; 
 Историјски атлас за основну и средње школе – од праисторије до XXI века, DATA STATUS, 

2018.  

У наставку седнице извршена је анализа успеха у трећем класификационом периоду, говорило се 
о реализовању допунске и додатне наставе, које се реализују у складу са планом, као и о избору 
уџбеника за наредну школску годину. Формирана је листа уџбеника, на основу списка одобрених 
уџбеника, који се налази на сајту министарства просвете и достављена је надлежном органу 
школе. 

Пета ванредна седница је одржана 24. IV 2019. године у 14-00 часова. Разлог њеног сазивања био 
је захтев Школске управе Ужице да се изврши поступак самовредновања наставних планова, што 
је била и једина тачка. Анализа је обухватила глобалне и оперативне планове, као и дневне 
припреме. Чланови већа су доставили потребну документацију а резултати анализе су 
презентовани у извештају стручног већа, који је достављен вишој инстанци на даљу обраду и 
прослеђивање подносиоцу захтева. 

Шеста седница стручног већа одржана је 21. VI 2019. године, у 14-00 часова. 

На дневном реду била је анализа успеха на крају школске године. Закључено је да ће успех бити 
презентиран на седници одељенских већа, која је заказана за 25. VI 2019. године. 

Стручно веће ће и у наредном периоду покушати да одржи постојећи ниво рада, као и да 
континуирано ради на унапређењу квалитета усвајајући све сугестије, задатке и иновације које 
Министарство просвете и Школска управа Ужице поставе.  

Анђелка Ремовић  
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2.1.4.3. Извештај о раду стручног већа страних језика 

У раду стручног већа страних језика учествовали су следећи чланови: 

 Башовић Садија (француски и латински језик) 
 Гујаничић Иван (француски језик) 
 Шапоњић Марина ( руски језик) 
 Мусић Авдић Далида (енглески језик) 
 Ранђеловић Небојша (енглески језик) 
 Друловић Ивана (енглески језик) 
 Грбић Јелена (енглески језик) - председник стручног већа 

У току школске 2018/19. године стручно веће страних језика одржало је 7 састанака,што је у складу 
са планом и постављеном динамиком.  

Прва седница стручног већа страних језика одржана је 26.9.2018 са следећим дневним редом: 

 Избор руководиоца већа 
 Избор уџбеника и приручника за стране језике 
 Доношење и усвајање новог плана рада 
 Подела часова страних језика на наставнике 

У току ове седнице, након избора Грбић Јелене за руководиоца већа, разговор  је вођен о 
параметрима приликом избора уџбеника. Донете су неке измене у постојећи план рада стручног 
већа. 

 Друга седница стручног већа страних језика одржана је 5.11.2018 са следећим дневним 
редом: 

 Договор око избора садржаја за писмене и контролне задатке 
 Избор ученика за додатну и допунску наставу 
 Организовање огледних часова 

На овој седници се, између осталог разговарало и о проблемима са којима се сусрећемо 
приликом организовања и извођења, пре свега, часова допунске наставе. 

Трећа седница стручног већа страних језика одржана је 13.12.2019. са следећим дневним редом: 

 Доношење предлога о упису образовних профила за наредну школску годину. 

Четврта  седница стручног већа страних језика одржана је 05.02.2019.  са следећим дневним 
редом: 

 Стручно усавршавање 
 Анализа успеха на крају првог полугодишта  
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 Предлог мера за побољшање успеха ученика 

На овој седници извршена је и презентација неких семинара и говорило се о начинима употребе 
знања стечених на семинарима и обукама. 

Пета  седница стручног већа страних језика одржана је 18.03.2019.године са следећим дневним 
редом: 

 Размена искустава са стручних усавршавања 
 Припрема за такмичење ученика из страних језика 
 Запажања о успеху ученика из страних језика уопште 

Дневни ред ове седнице проширен је тачком разно, где се разговарало о избору уџбеника за 
наредну годину. 

Шеста седница стручног већа страних језика одржана је 23.04.2019. са следећим дневним редом: 

 Анализа успеха ученика на такмичењима 
 Предлог мера за превазилажење недостатака у настави страних језика 
 Корелација у настави страних језика 
 Разно 

Под тачком разно вршена је анализа планова и припрема наставника у оквиру процеса 
самоевалуације. 

Седма   седница стручног већа страних језика одржана је 25.06.2019 са следећим дневним редом: 

 Анализа успеха на крају школске године 
 Извештај о раду стручног већа 

На овој седници донет је извештај о раду стручног већа и разговарано о могућим поступцима за 
унапређење рада. 

2.1.4.4. Годишњи извештај стручног већа вештина 

Стручно веће вештина у овој школској години реализовало је целокупан план и програм. 
Реализација се вршила кроз састанке већа којих је у овој школској години било 8. 

Први састанак се односио на утврђивање чланова и поделу одељења на наставнике. Одржан је у 
септембру. 

Други састанак је подразумевао договор о реализацији рада секција као и уједначавање 
критеријума приликом оцењивања ученика. Одржан је у октобру. У оквиру овог састанка скренута 
је пажња на ученике са одређеним здравственим проблемима и тренутним спортским повредама 
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на начин њиховог оцењивања и прилагођавања наставног садржаја њиховим тренутним 
могућностима. 

Трећи састанак је имао за циљ анализу успеха и дисциплине на крају првог класификационог 
периода , предлог мера за побољшање успеха,припрему за обележавање дана Светог Саве и 
предлое за набавку наставних средстава. 

Четврти састанак је протекао у предлогу смерова за упис у I разред школске 2019/20. 

Пети састанак је имао за циљ одабир уџбеника  по предметима из каталога по препоруци 
Министарства просвете за 2019/20. годину. 

Шести састанак стручног већа вештина одржан је 11.4. 2019. године, на коме је између осталих 
тачака одређена динамика рада за самовредновање наставног садржаја кроз наставне планове. 
Састанку су присуствовали сви чланови тима.  

Следеће стручно веће одржано 18.4.2019.године, на коме се приступило поступку 
самовредновања наставних планова. У оквиру већа вештина анализа је обухватила следеће 
предмете: 

 Физичко и здравствено васпитање за гимназије, 
 Физичко васпитање за остале образовне профиле, 
 Ликовну културу, 
 Музичку културу. 

У оквиру предмета анализирани су глобални, оперативни планови и дневне припреме.  

Осми састанак стручног већа имао је за циљ да утврди оствареност наставног плана за све 4 
године, анализира успех ученика на крају године и предложи мере за унапређење наставе 
вештина. 

Посебно треба нагласити учешће наставника физичког васпитања на стручном семинару у 
Краљеву који је школу и наставнике укључио у републички пројекат на тему “ Систем праћења 
физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања“. 

Руководилац већа 

                                                                                                   Милош Рвовић 
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2.1.4.5. Извештај о раду стручног већа електро струке за школску 2018/2019. годину 

У току школске 2018/2019. године одржали смо десет седница стручног већа. 

Седнице су одржане према плану и програму усвојеном на почетку школске године. 

 На првој седници смо урадили следеће: 
 усвојили извештај о раду стручног већа за прошлу годину,  
 усвојили План и програм рада СВ за нову школску годину,  
 извршили поделу предмета на наставнике,  
 разматрали проблематику промене наставног Плана и програма за ученике првог разреда- 

електротехничар рачунара,  
 бавили се питањима практичне наставе, блок наставе и стручног усавршавања наставника.  

На другој седници смо се бавили следећим питањима:  

 анализаирали смо успех ученика на крају првог тромесечја,  
 мерама за побољшање успеха и дисциплине,  
 реализацијом допунске и додатне наставе као и секција,  
 такмичењем ученика,  
 набавком опреме и списак доставити директору на педагошком колегијуму 

На трећој седници смо се:  

 бавили предлогом плана уписа ученика за следећу школску годину,  
 припремом анкетних листића за ученике завршних разреда, на основу којих ће се 

спремити теме за матурске испите.  

На четвртој седници СВ смо: 

 усвојили предложене теме за израду матурских радова,  
 упознали се са добијеном, тј. купљеном опремом 

На петој седници СВ смо разматрали и инфнормисали се: 

 о стручном усавршавању наставника у првом полугодишту и зимском распусту,  
 анализирали успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта, 
 мере за побољшање успеха и дисциплине, 
 набавком уџбеника за школску 2019/2020 годину 

На шестој седници СВ смо: 

 анализирали успех и дисциплину ученика на крају трећех класификационог периода,  
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 разматрали и планирали како извршити надокнаду часова пропуштених због продужетка 
зимског распуста,  

 упознали се са табелама и захтевима око унутрашњег самовредновања школа. 

На седмој седници СВ смо: 

 попуњавали табеле за унутрашње самовредновање школе кроз преглед годишњих, 
месечних и оперативних планова као и припрема наставника,  

 на основу тога смо урадили записник који је са табелама прослеђен педагогу и 
 реализацијом наставе у одељењу завршног разреда као и динамиком израде матурских 

радова.  

На осмој седници смо: 

 анализирали успех у одељењу IV/4,  
 информисали се о промоцији школе за упис ученика у следећу школску годину,  
 договорили око припреме и реализације мартурских испита 

На деветој седници стручног већа смо: 

 анализирали успех на крају школске године,  
 анализирали успех на матурским испитима 
 договор за наредну школску годину (размислити о стручном усавршавању, подели 

предмета, разредном старешинству...) 

На десетој седници СВ смо: 

 анализирали успех ученика на поправним испитима,  
 реализацијом матурског испита 

У Новој Вароши,       Председник стручног већа  

3.9.2019. године                   Алија Мујагић  

2.1.4.6. Извештај о раду Стручног већа машинске струке 

Стручно веће машинске струке радило је у следећем саставу: Миладин Зековић, Миливоје 
Ћировић, Драган Младеновић, Ћамил Чичић, Горан Пауновић,  Драгиша Ђенадић и Пејовић 
Драгана. 

Стручно веће машинске струке се бавило следећим активностима : 

 анализом рада за за школску 2018/2019. годину, 
 усвајање плана рада за текућу годину,  
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 израда глобалних и оперативних планова, 
 усвајањем рокова за писмене вежбе и графичке радове,  
 организацијом практичне наставе, 
 стручним усавршавањем наставника, 
 утврђивањем корелације међусобно сродних предмета – мотори СУС и практична настава, 

моторна возила и практична настава, 
 предлогом материјала и учила за ученике машинске струке, 
 договором о посети Сајму књига, 
 анализом успеха на крају првог класификационог периода, 
 мерама за побољшање успеха, 
 предлогом плана уписа. 

успех одељење I3 
Одељење II3 oдељење IV3 

одлични 1 3 3 

врло добри 8 6 2 

добри 11 7 4 

довољни - - - 

недовољни 9 10 19 

                    Успех ученика на крају првог класификационог периода 

Стручно веће предлаже следећи план уписа за школску 2019/2020. годину: 

 Гимназија друштвено-језички смер 30 ученика 
 Гимназија природно-математички смер 30 ученика 
 Економски техничар 30 ученика 
 Електротехничар рачунара 30 ученика 
 Аутомеханичар 15 ученика 
 Механичар хидроенергетских постројења 15 ученика 

Координатор за практичну наставу Ћировић Миливоје упознао је чланове Стручног већа о 
ситуацији са фирмом "Аблендер" доо из Нове Вароши која је у обавези да испоштује уговор са 
Средњом школом у вези практичне обуке ученика IV3 . Власник фирме "Аблендер" доо из Нове 
Вароши очекује да ће решење и поновну дозволу за рад добити најкасније петог или шестог 
фебруара текуће године и да ће предност приликом практичне обуке имати наши ученици како би 
испоштовао уговор са нашом школом. Рок је испоштован и ученици су започели са практичном 
обуком за возаче ‘’Б’’ категорије. 
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Успех ученика на крају првог полугодишта 

На крају првог полугодишта ученици су постигли следећи успех: одличних је било 7, врло добрих 
16, добрих 22 и недовољних ученика је било 38. Број недовољних оцена је 86. Укупан број 
изостанака је 5302, од чега оправданих 5128 и неоправданих 174 изостанка. 

Анализирајући успех и дисциплину на крају првог полугодишта чланови  Стручног већа су се 
договорили да одељенске старешине на почетку другог полугодишта одрже родитељске састанке 
и упознају родитеље са успехом и дисциплином ученика, да појачају допунски рад са ученицима 
који су показали лош успех. Што је и реализовано. 

Стручно веће је разматрало теме за полагање матурског испита ученика IV3 и донело одлуку да се 
теме истакну на огласној табли школе како би ученици правовремено имали увид у исте. Што је и 
урађено. 

Ученици образовног профила машински техничар моторних возила нису били у могућности да се 
такмиче јер нису уврштени у календар такмичења Министарства. 

Сарадња са предузећима: "Јелика", ''Аблендер'', ''АЦ Даниловић'', ауто-сервис "Нешо" и ауто-
сервис ''Буљуга'' је била одлична. Ученици су имали могућност да учествују у дијагностиковању 
кварова на возилима, демонтажи неисправних делова, оправци или замени дотрајалих делова 
новим. 

Одабир уџбеника за школску 2019/2020. 

 Стручно веће је одабрало  уџбенике Завода за уџбенике и наставна средства, Београд, јер друге 
издавачке куће нису штампале уџбенике за подручје рада Машинство и обрада метала. Списак 
уџбеника се налази у свесци Стручних већа. 

Остваривање планова и програма практичне наставе 

Што се тиче планова и програма практичне наставе, он је остварен по утврђеном плану и настава, 
односно пракса, одвијала се у просторијама школске радионице и приватним сервисима где су 
ученици стицали неопходна знања и вештине. 

Договор око надокнаде изгубљених часова због вируса грипа 

Пошто су чланови већа имали надокнаду часова кроз две наставне суботе, остале изгубљене 
часове сваки члан је надокнадио кад су ученици имали  слободан термин. 

Предлог промоције школе за упис ученика у наредну школску годину 

Што се тиче промоције школе за упис ученка у нову школску годину, Стручно веће је одабрало тим 
ког су сачињавали: Чичић Ћамил, Пауновић Горан и Ћировић Миливоје. На територији Општине, 
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школу су промовисали и за упис у исту мотивисали децу, говорили о могућностима каснијег 
школовања, Бранка Ракоњац, директор школе и Миливоје Ћировић, координатор практичне 
наставе. 

Обрађивање документације за самовредновања 

Чланови већа били су мишљења да сви треба да узму учешћа у обради документације за 
самовредновање и исту су проследили  педагогу школе. 

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Што се тиче успеха ученика на крају трећег класификационог периода, чланови већа су истакли да 
нема пуно недовољних оцена из стручних предмета већ их је имало из општеобразовних. Из 
неопходних је био појачан допунски рад. 

Проблеми у реализацији образовно-васпитног рада 

На седници Стручног већа, предвиђеној планом, сваки наставник изнео је тренутни број одржаних 
часова из предмета које предају и чланови већа су успели да одрже планиране часове надокнаде. 

 Мере и средства заштите 

Наставници  су увек скретали  пажњу ученицима на обавезно коришћење средстава заштите на 
раду како у школским просторијама тако и у школској радионици и приватним сервисима где  
обављају практичан рад. Школска 2018/2019. протекла је у најбољем реду и испоштоване су 
предузете мере како од стране наставника тако и од стране ученика. 

Стручно веће машинске струке придржавало се усвојеног плана рада. Сви чланови већа узели су 
учешћа у раду и констатовали да су испуњени циљеви и задаци планирани за ову школску годину. 

Анализа успеха на крају школске године 

Ученици I3, II3, IV3 образовног профила машински техничар моторних возила постигли су следећи 
успех на крају школске године - одличних је било 9, врло добрих 26, добрих 45, довољних 3 . Нико 
од ученика није понављао разред. Матурски испит у јунском и августовском року укупно је 
полагало 28 ученика и сви су положили. Са одличним успехом матурирало је пет ученика, са врло 
добрим успехом 14 и са добрим успехом 9 учника. Сви одлични ученици су похваљени за одличан 
успех и примерно владање. 

                                                                                  Руководилац већа, 

                                                                                  Драган Младеновић 
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2.1.4.7. Извештај Стручног већа економске и угоститељско-туристичке струке 

Стручно веће економске и угоститељско-туристичке струке је, у току школске 2018/2019.године,  
одржало девет састанака. 

На првом састанку веће је формирало тим кога чине  Радованка Ћировић, Александра Мандић, 
Миленија Јовановић и Кристина Друловић.  Извршена је расподела предмета на наставнике, 
договорен је план и програм рада за школску 2018/2019.годину, одабрани издавачи, као и 
уџбеници које ће ученици користити. 

На другом састанку договорен је почетак извођења блок наставе за образовни профил туристички 
техничар. Уједначавање критеријума при оцењивању ученика у оквиру стручног већа. Давати 
ученицима петнаесто минутне тестове у циљу провере савладаног градива и на основу тога 
формирати оцене. Испитивати ученике фронтално и оцењивати групни рад ученика и рад у пару.  

На трећем састанку бавили смо се анализом успеха ученика на крају првог класификационог 
периода, дисциплином и васпитно-дисциплинским мерама, као и предлогом мера за побољшање 
успеха и дисциплине. Константовали смо да успех ученика на првом класификационом периоду 
није на завидном нивоу, јер има велики број негативних оцена, како из општеобразовних, тако и 
из стручних предмета. Разлог лошег успеха је, између осталог, и велики број изостанака. Као мера 
за побољшање успеха предложено је да се одрже родитељски састанци, како би се родитељи 
упознали са  постигнутим успехом своје деце и да се интензивира рад допунске наставе. 

На четвртом састанку веће је предложило план уписа за наредну школску  2019/2020. годину и то: 

 природно-математички смер - 30 ученика 
 друштвено-језички смер - 30 ученика 
 економски техничар - 30 ученика 
 електротехничар рачунара - 30 ученика 
 машинска струка трећег степена - 30 ученика ( ауто-механичар - 15 ученика  и механичар 

хидроенергетских постројења - 15 ученика). 

На петом састанку стручно веће је расправљало о успеху ученика на крају првог полугодишта, 
дисциплини и дисциплинским мерама као и изради елабората о испуњености услова за смер 
туристичко-хотелијерски техничар.  Веће је констатовало да је неопходно кренути са израдом 
елабората за смер туристичко–хотелијерски техничар. Прописани услови у погледу простора, 
опреме и наставних средстава за остваривање  планова и програма образовања и васпитања за 
општеобразовне и стручне предмете за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар су 
истоветни као и за образовни профил туристички техничар, за који је школа добила решење о 
испуњености услова. 
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На шестом састанку веће је вршило одабир уџбеника за школску 2019/20.год. за образовне 
профиле – економски техничар (први разред); кувар (други разред); туристички техничар (трећи и 
четврти разред). Веће је једногласно одабрало издавача „Завод за уџбенике, Београд“. 

На седмом састанку веће је анализирало успех на трећем класификационом периоду и 
констатовало да успех није задовољавајући. Има доста негативних оцена из општеобразовних 
предмета, а такође има негативних оцена и из стручних предмета. Веће је предложило да се 
интензивира допунска и додатна настава, као и сарадња са родитељима, а све у циљу побољшања 
успеха. Потребно је одржати родитељске састанке. Било је дискусије око извођења екскурзије за 
ученике трећег разреда. Донета је одлука да се екскурзија изведе у наредној школској години. 
Договорено је да се одржи састанак стручног већа 24.04.2019. у вези попуњавања табела за 
самовредновање. 

На осмом састанку расправљало се о реализацији практичне и блок наставе у угоститељско-
туристичким објектима. Констатовано је да се практична и блок настава одвијају по предвиђеном 
наставном плану и програму, као и  да ће бити у потпуности реализоване до краја школске године. 
Практична и блок настава је реализована на  Златару у угоситељским објектима: „Хотел 
Панорама“, „Хотел Златарски Бисери“, „Хотел Златарски Златник“. 

На деветом састанку стручно веће је анализирало успех ученика на крају школске године, као и 
рад самог већа. Успех ученика на крају школске године је задовољавајући. Није било недовољних 
оцена из стручних предмета. Веће је радило по плану и програму који је усвојило на почетку 
школске године, бавило се и  другим питањима која су се наметала у току школске године. 
Елаборат за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар је завршен и предат директору 
школе. 

                                                                                Председник стручног већа  

                                                                                       Ћировић Радованка 

2.1.5. Извештај о раду школских тимова               

2.1.5.1. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и 
занемаривања 

Тим је радио у саставу: педагог, кooрдинатор, директор и одељенске старешине школе.  У раду су 
узели учешће и представници Ђачког парламента. 

Тим се састајао у променљивом саставу у зависности од проблема који су се појављивали. 
Одржано је 11 састанака на којима су се решавали проблеми ситуација насиља међу децом, а  
вршена је и анализа резултата о присутности ризика у школи.  

Рад Тима се односио на изналажење решења у вези са непримереним понашањем ученика према 
вршњацима, породичним насиљем (однос родитељ-дете), непримереним понашањем једног 
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ученика на часу , неприлагођеним понашањем ученика који ремете ред и рад у школи и насилно 
се понашају према деци у одељењу и/или ван одељења – у ходнику, тоалету, дворишту...   Тим је 
реаговао и на допис од стране МУП-а , а у вези са инцидентом који се догодио у холу школе међу 
неколицином ученика.   Мере које је Тим доносио су се односиле на појачан саветодавни рад са 
ученицима – од стране ПП службе и родитеља, оснаживање УП да реагује у случају насиља у 
одељењу и пријави проблеме које уочи,  као и појачан васпитни рад ОС у склопу одељењске 
заједнице и обављање друштвено-корисног рада. Рад Тима се односио и на повећање 
ангажовања родитеља и надлежних у школи, као и појачан надзор  и веће присуство дежурних у 
школи. Такође се инсиситирало да се, сходно изреченој мери,  ученици који се насилно понашају, 
ангажују да обављају неки вид друштвено-корисног рада. Тим је пратио ефекте изречених мера. 
Оваквих случајева – којима се бавио Тим- било је неколико , остале случајеве су решавале 
разредне старешине – јер су били у њиховој надлежности.  .Тим је укључивао и родитеље у 
решавање проблема , али је кроз израду Плана подршке водио рачуна и о ученицима који су 
трпели насиље и о ученицима који су вршили насиље.  

Није било случајева насиља трећег нивоа током ове школске године. 

Тим је разговарао и о родитељским састанцима посвећеним превенцији насиља међу децом, 
подржао је и обележавање Међународног дана толеранције у школи, а био је упознат и са 
коришћењем наставних садржаја и спортских активности у превенцији насиља.  

Тим бележи сарадњу са МУП-ом и Центром за социјални рад по питању два случаја, али и 
сарадњу са осталим тимовима у школи.  

Мере за наредну школску годину 

 унапредити ажурност праћења и евидентирања ситуација насиља сва три нивоа; 
 правовремено реагивати на ситуације насиља и обавезно укључивати родитеље; 
 пратити ефекте предузетих мера на смањењу насиља у школи и предузимати кораке; 
 разматрати могућност смањења чланства Тима у циљу ажурности самог Тима, 

благовременог састајања и постојања кворума за активан рад. 

                                                                                                  Координатор Тима 

                                                                                                   Бојана Меловић  
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2.1.5.2. Извештај тима за професионални развој 

Тим за професионални развој је у току школске 2018/2019. године радио у саставу: 

 Љубомир Обућина 
 Стана Матовић Цупара, 
 Бојана Меловић, 
 Станко Брајовић, 
 Ћамил Чичић. 

Тим је одржао 5 састанака на којима је урађено: 

 Конституисање тима, 
 Доношење плана, 
 Евиденција о стручном усавршавању наставника, 
 Израда личних планова стручног усавршавања, 
 Праћење стручног усавршавања наставника, 
 Пружање подршке наставницима у вођењу личног плана професионалног развоја, 
 Праћење рада приправника, 
 Израда Правилника о сталном стручном усавршавању наставника унутар установе. 

Наставници су у току 2018/2019. године посетили следеће семинаре: 

Семинар одржан у школи дана 23.12.2018. године под називом „Усавршавање комуникацијске 
компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима“ - К4 - 8 сати. Наставници 
који су похађали семинар су:  

 Марина Шапоњић 
 Никола Коњокрад 
 Милана Перошевић Мартиновић 
 Бранка Ракоњац 
 Милица Рековић 
 Винка Поповић 
 Милунка Чакаревић 
 Стана Матовић Цупара 
 Бојана Меловић 
 Срећко Гујаничић 
 Ђорђе Василић 
 Предраг Томашевић 
 Алија Мујагић 
 Ћамић Чичић 
 Ћамил Туркмановић 
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 Радованка Ћировић 
 Александра Мандић 
 Мевлудин Башовић 
 Душко Јаковљевић 
 Станко Никачевић 
 Ивана Друловић 

Небојша Ранђеловић - Парадокси интернета 1.10.-28.10.2018. К4, П1- 24 сата. 

Библеотекари: Садија Башовић, Милунка Чакаревић, Гина Обућина и Миливоје Ћировић - 
„Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци“, одржан 02.11.2018. године К1, 
П3, 8 сати. 

Никола Коњокрад – стручни скуп „Савремена историографија и примена у настави историје – од 
нових тема до нових изазова“, одржан 23.02.2019. године. 

Далида Мусић Авдић и Јелена Грбић – „Настава енглеског језика заснована на 
интердисциплинарном приступу“ одржан 10.12.2018. – 08.01.2019. године, К1, П3, 32 сата. 

Јелена Грбић- Оцењивање у функцији развоја и учења, октобар 2018. електронски семинар- 38 
сати 

Обука наставника страних језика за примену општих стандарда постигнућа за крај основног 
образовања за страни језик- новембар/децембар 2018.- 8 сати 

Станко Брајовић, Милан Рајић, Душко Јаковљевић – „Државни семинар Друштва математичара 
Србије“, одржан 09-10.02.2019. године, К1, 16 сати. 

Милош Рвовић, Алекса Никачевић – „Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких 
способности у настави физичког васпитања“, одржан 08.12.2018. године, 8 сати. 

Бојана Меловић, Милица Рековић, Бранка Ракоњац –  Републички зимски семинар 

Бранка Ракоњац, Алија Мујагић, Љубомир Обућина – „Да нам школе  буду боље“, одржан 07-
09.02.2019. године. 

Драгана Обућина- „Априлски дани о настави хемије“, конференција- 24.-25.04.2019. -2 бода 

Драгана Обућина- „Инклузија од теорије до праксе 2“-23.-24.02.2019. -16 сати 

Миливоје Ћировић- супервизор на завршном испиту 17.-19.јуна 2019.г. 
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Елвира Хаџић, Бранка Ракоњац и Стана Матовић Цупара- Обука запослених у основним и средњим 
школама за примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 
Селфи, март-април 2019.г - 8 сати 

Милана Перошевић Мартиновић, Далида Мусић Авдић, Брајовић Станко- Програм обуке 
наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења- 24 сата јун/јул 2019. 

Алија Мујагић – трибина „Настава о отвореним подацима“ одражана 2 и 3 марта 2019. године у 
трајању два дана (шест сати), 2 бода. 

Бранка Ракоњац - " SELFIE 2018 / 2019, SESSION 3", 1 сат, уверење о учешћу, Европска комисија,  
Директорат за образовање и културу. 

-Основно оспособљавање из пружања прве помоћи, Црвени крст Нова Варош, 6 сати 

Винка Поповић 

-Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, 24 сата 

-Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе, К4, 16 сати 

-Активирајмо ученике подстицајним задацима, К2, 8 сати 

Након посећених семинара већина наставника којима ове школске године истиче петогодишњи 
период има сто сати стручног усавршавања, а појединачни број сати је дат у следећој табели: 

Евиденција о стручном усавршавању наставника 

Р.Бр ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
5-

годишњи 
период 

Број сати СУ по 
компетенцијама скуп Укупно 

семинари 

К1 К2 К3 К4   

1. Ћировић Миливоје Јул,2019. 16 40 30 42 4+24s 128 

2. Хаџић Елвира Јул,2019. 78 24 24 24 4 150 

3. Обућина Љубомир Јул,2019. 62 24 24 24 2 134 

4. Василић Ђорђе Сеп.2022. 30 / 16 8 / 54 

5. Мујагић Алија Септ2019. 62 24 24 32 2 142 
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6. Пауновић Горан Јул,2019. 24 / 60 24 2 108 

7. Чичић Ћамил Мај,2019. 24 24 50 32 2 130 

8. Ђенадић Драгиша Јул,2019. 24 24 42 24 2 114 

9. Зековић Миладин Јул,2019. 16 40 24 32 2 112 

10. Младеновић Драган Јул,2019. 24 24 24 24 / 96 

11. Ћировић Радованка Јул,2019. 40 24 40 32 7 136 

12. Мандић Александра Јул,2019. 40 24 50 32 2 146 

13. Јовановић Миленија Јул,2019. 8 24 42 24 2 98 

14. Чакаревић Милунка Сеп.2019. 40 48 50 16 3 154 

15. Обућина Драгана Јул,2019. / 56 24 24 2 104 

16. Јаџић Снежана Јул,2019. 16 48 24 24 / 112 

17. Брајовић Станко Јул,2019. 71 56 42 24 2 193 

18. Милана П.Мартиновић Јул,2019. 74 56 18 16 2 164 

19. Ракоњац Бранка Јул 2019. 110 48 / 8 3 166 

20. Гујаничић Иван Нов.2018. / 72 / 16 32 88 

21. Мусић Авдић Далида Јул 2021. 32 40 24 16  112 

22. Ранђеловић Небојша Јул,2019 32 24 18 32 / 106 
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23. Туркмановић Ћамил Јул,2019 / 8 24 8 2 40 

24. Обућина Гина Март2021. 8 / 24 24 2 56 

25. Никачевић Станко Сеп.2022 24+16
+8   8  56 

26. Хаџибрахимовић Мирела Сеп.2019. 24 72 / 48 / 144 

27. МЦупара Стана јун2023. / / / 8 / 8 

28. Рвовић Милош Мај2023. / / 8 / / 8 

29. Башовић Мевлудин Јул2019. 72 24 18 8 / 122 

30. Башовић Садија Јул2019. 56 32 26 16 4+12с 130 

31. Брзаковић Срђан Сеп.2022.      0 

32. Гујаничић Срећко Мај2023. / / / 8 / 8 

33. Јаковљевић Душко Јул,2019. 71 24 / 8 / 103 

34. Коњокрад Никола Сеп.2023.    8 8 8 

35. Меловић Бојана Сеп.2023. 16   8  24 

36. Никачевић Алекса Јул,2019.      0 

37. Рајић Милан Јул,2019. 71 24 / / / 95 

38. Ремовић Анђелка Март,2020. 8 16 / 16 3 40 

39. Савић Александар Дец.2023. / / / / / 0 
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40. Друловић Ивана     8  8 

41. Томашевић Предраг Јул,2019. 16 48 24 8 / 96 

42. Халиловић Музафера Јул,2019. 32 48 26 / / 106 

43. Шапоњић Марина Јул,2019. 112 48 / 8 / 168 

44. Поповић Винка Сеп.2021. 24 8 / 24 / 56 

45. Рековић Милица Сеп.2023.    8  8 

46. Грбић Јелена Јул,2019. 
32 

(38+8) 
    78 

47. Друловић Кристина Сеп.2023. / / / / / 0 

48. Дробњаковић Мица Дец.2021. / / / / / 0 

49. Драгутиновић Љиљана       0 
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2.1.5.3. Извештај о самовредновању  рада школе за школску 2018/19.годину 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе вредновао је прву област квалитета за текућу 
школску годину: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВAЊЕ. 

ЧЛАНОВИ ТИМА СУ: 

1. Милана Перошевић Мартиновић- наставник српског језика и књижевности 

2. Садија Башовић-наставник француског језика 

3. Горан Пауновић-наставник практичне наставе 

4. Александар Савић-наставник историје 

5. Стана Матовић Цупара-стручни сарадник 

6. Сашка Зечевић- ученик 

7. Исак Дудић- родитељ 

8. Аднан Ибровић- локална самоуправа 

Ниво остварености за област квалитета Програмирање, планирање и извештавње је 2. 

1.1 Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе- НИВО 
ОСТАВРЕНОСТИ  2 

1.1.1 Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа 

Овај индикатор смо проверили на основу чек листе коју су вредновали  чланови тима и стручни 
актив за развој ШП, стручних већа, као и извештаја просветног инспектора и извештаја о 
спољашњем вредновању обе школе. 

У поређењу елемената које Школски програм треба да садржи са елементима ШП наше школе, 
видели смо да садржи све неопходне елементе:  циљеве, назив, врсту и трајање свих облика 
образовно- васпитног рада, као и језик на коме се изводи програм, обавезне предмете, изборне 
програме и модуле по образовним профилима и разредима, Начин остваривања принципа, 
циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних 
планова и програма наставе и учења, програма других облика стручног образовања и врсте 
активности у образовно-васпитном раду, програм допунске и додатне наставе, факултативних 
активности, изборних програма, као и свих осталих програма који су наведени у чек-листи. 
Примећено је да једино недостају планови за рачунарство и информатику за 4.разред гимназије, 
друштвено-језичког смера, допунска и додатна настава за све наставне предмете, изборни     за 
туристички техничар, изборни за куваре, изборни за електротехничар рачунара-општеобразовни, 
за 4. изборни предмет за први разред гимназије. Такође, на основу увида у извештај просветног 
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инспектора, наведено је да Школски програм садржи све потребне елементе. За средњу школу 
нису наведена начела по којима се израђује Школски програм, као што су наведени за основне 
школе. Али смо, водећи се њиховим, вредновали Школски програм наше школе. Од стране 
стручних већа примећено је да нам недостају начела која се односе на  заснованост на 
стандардима уз систематско праћење и процењивање квалитета програма, исходи учења, 
хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих предмета. 

Увидом у извештај о спољашњем вредновању, наводи се да је Школски програм урађен у складу 
са прописима и садржи све елементе предвиђене Законом. Школски програм је сачињен на 
основу наставног плана и програма.    

Ниво оставрености:2 

Мере: 

- Анексом унети планове који недостају 

- Стручна већа да коригују планове наводећи начела 

1.1.2 У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе ( наставници, 
стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница) 

Увидом у Годишњи план рада, записник са седнице Школског одбора и стручног актива за 
развојно планирање, упоређени су чланови стручног актива са циљном групом . Чланови стручног 
актива су : Ђорђе Василић- наставник, Далида Мусић Авдић- наставник, Снежана Јаџић- наставник, 
Милунка Чакаревић-наставник, Стана Матовић Цупара- педагог, Бранка Ракоњац- директор, 
Љиљана Мариновић- представник локалне самоуправе, Радомир Матовић- представник савета 
родитеља, Глигорије Поповић- представник ученика.  

Што се активности чланова тиче, у записницима је уопштено написано о чему се водила расправа, 
без навођења појединачних имена, с обзиром да су тимски радили и доносили одлуке. Највише је 
било предлога и препорука, али и конкретног рада од стране педагога ; посебно и због околности 
ове школске године , спајања школа и измена раније законске регулативе. У расправама и у раду 
су највише, затим, учествовали чланови Актива из реда наставника, посебно су председник Актива 
Ђ. Василић и наставница Милунка Чакаревић допринели у обради неких података, изради 
извештаја  и сл. Већи део посла смо обављали размењивањем елоктронских порука. Мање су 
били укључени родитељи и ученици због новонастале ситуације.  Одсуства појединих чланова 
актива су једним делом последица немогућности благовременог обавештавања чланова, а 
делимично њиховим обавезама на послу / школи у датом тренутку. На основу прикупљених 
података, разговора са стручним активом, процењено је да је ниво остварености 2. 

  



36 Средња школа Нова Варош - Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/19. годину 
 

Мере:  

-  у рад стручног актива укључити све циљне групе 

- приликом рада кроз записник уносити предлоге и идеје чланова 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе 

Индикатор смо вредновали на основу увида у документацију, конкретно, увидом у Школски 
програм, Школски развојни план и Годишњи план рада школе и табеларано смо  представили 
поређење. Поређење су вршили чланови оба стручна актива и координатор практичне наставе. На 
основу прикупљених података добили смо одређене податке. Специфичност наше школе огледа 
се у томе што је верификована као средња стручна школа и има средње стручно образовање и 
гимназијске смерове. Ова специфичност је видљива у сва три документа; организује наставу у две 
зграде, видљива је у Школском развојном плану и Годишњем плану, али није у школском 
програму. Затим, једина је средња школа у граду, а ова специфичност није видљива ни у једном 
документу. Положај школе и саобраћај око ње видљив је у Развојном плану и Школском програму 
( али је потребно да буде још садржајнији) , али не и у Годишњем плану рада. Ванредно 
школовање је видљиво у сва три документа. Рад школе у једној смени видљив је у Школском 
програму и Годишњем плану рада, али  није у ШРП-у. Електронски дневник видљив је у сва три 
документа. Сарадња са приватним предузетницама присутна је код сва три документа. Платформа 
за електронско учење на сајту школе присутна је код ШРП-а и ГП, недостаје у ШП.  

Ниво остварености 3. 

Мера: 

 - потребно је у оквиру сва три документа унети специфичности које карактеришу нашу школу, а да 
нису били саставни део ових докумената. 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама 
квалитета рада установе. 

Индикатор смо проверили кроз: разговор са стручним већима ( 9 стручних већа), увид и обраду 
документације тима за насиље обе школе за три године уназад, анализу успеха, лични план 
стручног усавршавања- у оквиру кога је план унутар и ван установе ( 26 обрађених планова), 
извештај о спољашњем вредновању, извештај просветног инспектора, истраживање које је 
спроведено у обе школе, а тиче се превенције насиља, као и адаптације ученика првог разреда на 
нову средину и увид у план рада стручног сарадника, директора. 

У разговору са председницима стручних већа о томе да ли они уважавају изречене мере и да ли 
на основу тога уносе промене у свом глобалном, оперативном, дневном програмирању, добили 
смо податке. Наиме, на питање да ли у својим глобалним плановима рада уносе измене и допуне 
ако се десе на годишњем нивоу , наставници су изнели да редовно прате измене и допуне и на 
основу тога праве своје глобалне планове, а по потреби коригују, ако се деси нека измена. На 
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основу глобалних праве и оперативне планове. Сматрају да то не раде сви наставници и да се не 
води евиденција о коначном исходу. На основу повратне информације од стручних већа, оцена 
остварености је 3. На питање да ли у својим дневним припремама на основу самоевалуације 
коригују своје садржаје и приступ у даљем раду, рекли су да  ретко пишу и самоевалуацију у 
недостатку времена. Понекад узму неку активност у обзир, али план  ретко мењају. Пошто мали 
број наставника пише самоевалуацију, а још мање коригују план, оцена остварености је 1.  На 
питање да ли на основу компетенција које им недостају, самовредновања рада школе, развојног 
плана установе, индивидуалних потреба, правите лични план стручног усавршавања- навели су да 
праве на основу компетенција и индивидуалних потреба ученика, али не на основу 
самовредновања и актуелних потреба школе, развојног плана установе и спољашњег вредновања. 
Велики број наставника прави исте планове, што је и примећено кроз обраду планова, те је оцена 
остварености 2; Увидом у планове стручног усавршавања наставника примећено је да 15 
наставника има довољан број бодова из свих предвиђених компетенција, а 11 наставника нема 
довољан број бодова из једне или више компетенција, што је резулатат каснијег завршетка 
петогодишњег периода. Добро су планиране и делимично погођене компетенције код 19 
наставника. На нивоу школе угледне часове одржала су три наставника. Један број наставника 
реализује пројектну наставу и у њиховим плановима предвиђене су радионице које су и 
реализоване ( изборни предмети за први разред гимназије, грађанско васпитање, енглески језик).  
Наставници на нивоу истог стручног већа углавном планирају исте компетенције, исте семинаре и 
активности, без обзира на лични статус. Наставници би требало да планирају стручно 
усавршавање у договору са управом школе и усагласе шта се може реализовати, јер ако изостане 
стручно усавршавање ван установе, не остварује се ни на нивоу установе кроз приказе семинара. 
Недостаје већи број планираних активности унутар установе, у већини планова стручног 
усавршавања наставника. Треба ускладити планиране компетенције са семинарима који се 
планирају и у томе потражити помоћ педагога и стручног већа, тима за професионални развој и 
других. Примећено је да наставници планирају семинаре ван установе на основу компетенција 
које им недостају, али не планирају стручно усавршавање унутар установе са активностима кроз 
које би могло да се реализује стручно усавршавање и оствари 44 сата која су предвиђена на 
годишњем нивоу. Оцена оставрености је 2.  

Такође, у извештају о спољашњем вредновању наведено је да се стручно усавршавање већине 
наставника ван установе  одвија према годишњем плану који није оперативан и могућностима 
школе. Усавршавање у установи је делимично усклађено са Правилником о сталном стручном 
усавршавању  (нема реализованих угледних часова). Примена новостечених знања у настави из 
области у којима се запослени усавршавају је селективна и недовољна. Унапређивање 
професионалног деловања запослених на основу резултата самовредновања није видљиво;  

На питање да ли на основу анализе успеха наставници  коригују оперативне и дневне припреме, 
рекли су углавном не, ако треба  нешто додатно радити то раде на допунској настави, те је оцена 
остварености 1.  
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Анализом активности Тима за насиље утврђено је да је тим формиран и да ради по плану који је 
предвиђен Годишњим планом рада, а који је допуњен   Анексом на основу извештаја просветног 
инспектора. На основу тога измењен је и план Ученичког парламента, где су ученици у свом плану 
навели обрађивање  садржаја на ову тему. У складу са тим, урађене су  три радионице у сарадњи 
са тимом за насиље и УП као и  предавања од стране МУП-а. Анализом планова три године уназад 
у обе школе, види се да је тим кроз акционе планове уважавао недостатке и радио на њима, нпр. 
2015/16. године у плану рада  нису довољно јасно прецизиранe активности, носиоци и време 
реализације истих. Из каснијих записника Тима, видимо да су активности јасније прецизиране. 
Планиране су активности и за родитеље, ученике и наставнике кроз радионице, паное, ученичке 
радове...Kасније, у следећим годинама, примећени су недостаци у плановима одељењских 
старешина, имплементирање садржаја и у верској настави, као и другим наставним предметима 
ради превентивног деловања против насиља, упознавање свих актера на свим нивоима. Касније 
кроз седнице примећено је да су имплементирани недостаци и да је направљен акциони план на 
основу спроведене анкете о превенцији насиља и адаптацији ученика на нову школску средину у 
сарадњи са родитељима, ученицима, највише кроз радионице на часовима одељењске заједнице. 
Примећено је да је највише присутно насиље на првом нивоу и ређе на другом. Мада ученици 
први ниво доживљавају као шалу. То се показало и сада током ове школске године кроз 
радионице са ученицима од стране Тима, ученичког парламента и педагога. Услед насилног 
понашања, директори обе школе, водили су васпитно-дисциплинске поступке и предузимали 
мере појачаног васпитног рада. У својим плановима, одељењске старешине су увек планирале 
тему везану за садржај насилног понашања након предложених активности од стране тима. 
Педагог у својим оперативним плановима планира активности који ће допринету побољшању и 
препознавању насиља, где са ученицима обавља индивидуалне разговоре, родитељима 
организује радионичарски рад, у сарадњи са одељењским старешинома држи час одељењске 
заједнице, реализује појачан васпитни рад и друштвено-користан рад са ученицима. Ученици се 
од ове године укључују у друштвено- користан рад, где обављају активност која је везана за 
проблем који су направили, прављење паноа, рад у радионици, радионичарски рад, излагање 
теме пред ученицима на ОЗ. Ове године наставници су прошли обуку и кроз семинар Вештине 
комуникације. Потребно је имплементирати овај семинар у раду са ученицима и колегама. Тим за 
насиље редовно прати ефекте предузетих мера, што се види кроз записнике тима који су уредно 
воде. Кроз активности и редовно вођење записника примећено је да су организовани родитељски 
састанци на коме су родитељи упознати са неопходном документацијом, присутности насиља, 
спортска такмичења, предавања од стране МУП-а, ДЗ-а, на часовима грађанског васпитања 
одржана предавања на тему малолетничке деликвенције,изборних предмета гимназијског смера 
језик, медији и култура и...Посвећен је час и Међународном дану толеранције. Ниво оставрености 
3. 

Увидом у извештај о спољашњем вредновању, наведено је да школа ствара услове да се у њој сви 
осећају безбедно. Плански је организовано дежурство наставника, функционише видео-надзор и 
сарадња са школским полицајцем што у великој мери доприноси безбедности ученика. У школи 
нису видно истакнута обележја везана за негативан став према насиљу. Мрежа за решавање 
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проблема насиља је недавно формирана. У оквиру часова одељењског старешине минимално се 
остварују превентивне активности везане за различите облике насилног понашања 

Праћење успеха и дисциплине ученика врши се континуирано, што је видљиво у табеларним 
приказима у дневницима образовно-васпитног рада, као и у записницима НВ, ОВ, стручних већа и 
актива. Сваки извештај о успеху праћен је мерама које треба спровести ради побољшања. У 
извештају о спољашњем вредновању наводи се да се у школи у недовољној мери ради на 
предузимању мера за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и 
вредновања. 

На основу извештаја о спољашњем самовредновању примећено је да се у обе школе организују 
активности које су у функцији превенције насиља. Реализована су предавања са темама 
превенције насиља у сарадњи са КЗМ и Тима за родну равноправност Општине Нова Варош. 
Случајеви насиља се уредно прате и записнички констатују у евиденцији Тима за заштиту ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања и свакодневно у Књизи дежурства. У току првог 
полугодишта нису забележени  случајеви насилног понашања.У другом полугодишту је 
евидентирано 3 случаја која су процењена као први ниво. 

Мере:  

-потребно је имплементирати садржаје у настави након посећених семинара/обука 

- водити евеиденцију о реализованим активностима 

- планирати стручно усавршавање на основу спољашњег вредновања, самовредновања унутар 
школе, развојног плана установе, постигнућа ученика, личних компетенција,.... 

- обавезно је да се планира стручно усавршавање унутар установе и већа сарадња међу колегама, 
чиме би се јачале међупредметне кометенције, кометенције учења, сарадње и комуникације, 
међупредметна корелација.  

-у већој мери планирати приказе семинара, уџбеника и публикација, угледних часова, пројектне 
наставе, сарадња  са експертима, посете и сарадња са културним институцијама града и друго. 

- планирати стручни скуп и семинар на нивоу установе већ у августу, да би се могао унети у личне 
планове наставника. 

-тражити анализу и мишљење стручних већа и тима за професионални развој и реализовати план 
до краја уз континуирано праћење 

-појачати превентивне мере-снажећи компетенције ученика кроз континуирану подршку и 
посвећеност правим вредностима; појачати рад са родитељима; да се у плану рада ОВ, ОС, УП и 
стручних већа прецизира сарадња са Тимом- проширити круг тема; да се организују округли 
столови, трибине у школи и у сарадњи са градском библиотеком, Завичајним музејом , ЦЗСР, 
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МУО-ом, Домом здравља, Домом културе,  и другима у циљу снажења ученичких компетенција и 
подршке ученичкој личности ученике укључивати у слободне активности (секције) где се 
промовишу праве људске вредности и тимски рад; да се на часовима свих предмета, а у оквиру 
наставних садржаја врши афирмација хуманистичких вредности, моралног кодекса и вештина 
ненасилне комуникације; објашњавати насиље као израз немоћи да се фрустрација превазиђе.  

- предузимати мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу праћења и 
вредновања 

Оцена оставерности за овај индикатор: 2. 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика 

Индикатор смо проверили кроз упитник који су наставници попуњавали (20 наставника-40% ), 
кроз разговоре са ученицима-фокус групе, разговоре са председницима стручних већа, посете 
часова, извештај о спољашњем вредновању и дошли до следећих запажања : од 20 анкетираних 
наставника , њих 5 је рекло да не прилагођава наставу узрасним, развојним и специфичним 
потребама ученика, а ДА-15 . Они који су рекли ДА, раде то  кроз следеће активности : постављам 
различите задатке, очекујем одгворе у складу са тим кроз посебне задатке, прилагођавање 
практичног задатка нивоу ученика, прилагодим задатке и питања, издвојим време за ученика, 
пратим ниво и темпо рада, њихове могућности, најчешће са ученицима који имају проблема у 
савладавању градива, прилагођавам наставни саржај, задаци по нивоима, различити задаци, 
колико је то могуће, с обзиром на обим градива и број ученика, најчешће кроз задатке различите 
тежине, нивое питања, задатака, довољно времена, различите методе рада, на основу процена, 
према сложености задатака. На основу обраде упитника 75% наставника реализује ову активност. 

У разговору са ученицима, добили смо повратну информацију да не уважавају, углавном предају 
свима исто, некад на допунским часовима, наставник математике то уважава, кроз задатке 
различите тежине, наставне материјале, групни рад-у групи учествују ученици од лошијих ка 
бољим, мада је мало таквих часова, наставници углавном предају градиво, ми слушамо, па шта 
запамтимо, диктирају, ми пишемо... 

У разговору са наставницима, дошли смо до повратне информације да то раде у мањој мери, и 
даље углавном предају према средњем ученику, изузетак су контролни задаци, подела групног 
задужења, на пракси, на часовима електро групе предмета, на вежбама из хемије, рачунарства и 
информатике, математике. Закључак је да се ради , али је мали број таквих часова.   

Приликом посете часова, примећено је да наставници у мањој мери спремају задатке различитих 
нивоа сложености. Код одељења гимназијског смера и општеобразовних предмета примећени су 
часови дискусије, код стручних профила има више повезивања праксе и теорије, практична 
примена. Али предавања су прилагођена средњем ученику, традиционалан начин учења је и 
даље присутан. Разлика постоји на часовима практичне наставе и вежби, где ученици раде у 
складу са својим способностима и темпом којим им одговара. Примећена је подела обавеза и 
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задужења у складу са способностима на угледним часовима,   пројектној настави на часу енглеског 
језика и изборним предметима за први разред гиманзије. Кроз неке часове се могло приметити 
прилагођавање наставе потребама ученика кроз индивидуално ангажовање на часу, где се у 
почетном делу часа јавља већи број ученика, а касније мањи број. 

Увидом у извештај о спољашњем вредновању обе школе уочено је да начин презентовања 
наставних садржаја и темпо рада углавном су били прилагођени просечним могућностима 
ученика. Недовољно времена се посвећивало ученицима којима је потребна додатна помоћ, већ 
је рад углавном прилагођен просечним могућностима одељења. Такође, наставни материјал се 
врло ретко прилагођава потребама ученика. На мањем броју посећених часова уочено је да 
наставници поступно постављају све сложенија питања/задатке/захтеве за ученике. На основу 
посећених часова уочено је да је  доминирала традиционлана настава. Најприсутнији су били 
фронтални облик рада и дијалошко-монолошка метода. Наводи се и да већина наставника 
користи различите поступке за мотивисање и подстицање ученика, мада код 43% наставника то 
није примећено. На великом броју посећених часова наставници су прилагођавали темпо рада и 
посвећивали време ученицима у складу са  способностима и потребама ученика. Међутим, на 
само 2 посећена часа уочено је да наставници прилагођавају наставне материјале индивидуалним 
карактеристикама ученика. Прилагођавање Годишњег плана рада школе специфичностима 
одељења је заступљено у недовољној мери ( већи наведени недостаци у квалитету оперативних 
планова и припрема за час).Ниво остварености: 2 

Мере: 

- практиковати да се наставни материјал прилагођава потребама ученика 

- планирати наставне садржаје различитих нивоа сложености 

- дати могућност ученицима да напредују у према својим потребама и могућностима 

- делити задужења за ученике према способностима и давари повратну информацију о 
напредовању ученика. 

Средња оцена 2.2 па је ниво оставрености 2. 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи- 
НИВО ОСТАВРЕНОСТИ 2 

1.2.1 Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и 
годишњим календаром 

Анализирајући податке које смо добили  увидом у документацију кроз поређење Годишњег плана 
рада са Школским програмом, Развојним планом школе и школским календаром, као инструмент 
смо користили чек листу, извештај о спољашњем вредновању обе школе. Годишњи план рада 
прати активности које су планиране кроз Школски програм и Школски развојни план, али су код 
неких активности примећени недостаци. 
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У полазним основама рада Годишњег плана наводе се ШП и ШРП као полазне основе рада,али 
недостају основни подаци о ШП и ШРП, недостаје мисија и визија наше школе која су предвиђена  
развојним планом. Циљеви и исходи који су саставни део ШП, планирани су и у Годишњем плану. 
Назив, врста и трајање свих програма који су предвиђени у ШП, налазе се у Годишњем плану рада. 
Годишњи план рада садржи фонд часова за сваки разред и предмет који су саставни део ШП.  

У Годишњем плану  рада већина планова садржи начин и поступак остваривања прописаних  
програма који су саставни део ШП, али је потребно код појединих програма разрадити план и 
поред планираних активности који су саставни део ШП, унети начин реализације, носиоце 
реализације, временску динамику, као и начин праћења и извештавања, а то су: програм школског 
спорта, програм безбедности и здравља на раду,... у плану ШРП и школског одбора унети начин 
реализације. Примећени су недостаци у превише општом навођењу носиоца реализације, начину 
реализације. Начин праћења се наводи у малом броју планова као активност, али је реализују 
кроз редовно вођење записника у рукопису  који су уредно протоколисани, редовно подношење  
извештаја. 

Циљеви из РП видљиви су у ГП кроз активности стручних већа, актива, тимова, органа, УП, секција, 
наставе,тако и кроз свакодневне активности које спроводи школе, а које су планиране ГП у оквиру 
акционог развојног плана . Потребно је скоро код свих још више ускладити активности са 
активностима који су планирани у развојном плану установе да би допринели што бољем 
остварењу планираних циљева. Потребно је у при прављењу планова пратити и активности које су 
планиране развојним планом установе, свако на свом нивоу.  Активности са носиоцима 
реализације су видљиве у ГП  . Свака активност у оквиру развојног плана садржи критеријуме 
успеха на основу којих је потребно пратити остваривање планираног садржаја. Кроз планирано 
праћење свако из свог домена прати остваривање планираног садржаја и о томе води евиденцију. 
Потребно је планирати ову активност свако за свој план и о томе редовно извештавати, 
информисати ученике, запослене, родитеље.  Доказ је и инспекцијски надзор и увид у записнике 
свих тимова, већа, актива, органа, УП. Годишњим планом рада предвиђено је извештавање о 
реализованим активностима из развојног плана. 

Школски календар је саставни део ГП. Сви наставнивци су упознати са календаром. Школа 
реализује наставу и ради према њему. Прати почетак и завршетак школске године. Крај првог и 
другог полугодишта. државне и верске празнике, распусте. Видљиви су и радни и наставни дани, 
као и обавезни, остали и факултативни облици образовно васпитног рада. Годишњим планом 
рада планирано је полагање матурских испита и  полагање испита за ванредне ученике. 

У извештајима о спољашњем вредновању се наводи да је Годишњи план рада сачињен на основу 
Школског програма. Годишњи предмети наставника и посебни програми васпитног рада су 
саставни део Годишњег плана рада школе. У Годишњи план рада уграђен је акциони план 
Школског развојног плана за текућу годину за једну школу, у другој је примећено да није саставни 
део . Структурни елементи Школског програма  нису оперативно разрађени у Годишњем плану 
рада. 
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Ниво оставрености овог индикатора на основу чек листе и увида у педагошку документацију је 3. 

Мере:  

- у ШП и ГП рада унети активности које прате начин реализације, носиоце реализације, време 
реализације, начин праћења и извештавање ( програм школског спорта и програм безбедности и 
здравља на раду) 

- при прављењу планова ускладити активности у Годишњем плану рада са активностима из 
Развојног плана и Школског програма 

- годишње планове рада свих наставних предметима урадити према начелима израде школског 
програма 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора 
конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне 
потребе школе 

    Анализирајући податке које смо добили кроз заједничко анализирање циљева и потреба наше 
школе, дошли смо до следећих података. Наиме, до података смо дошли кроз попуњавање 
табеле, где су чланови свих већа, тимова, органи, стручни сарадници и директор процењивали да 
ли у односу на постављене циљеве и потребе, њихов оперативни план рада има планиране 
активности. Након процене да ли имају планирану активност или не, сви су наводили мере, 
односно које активности би у наредној години требало додати ради унапређивања, уколико им 
активност није присутна. Утврђено је да планови прате циљеве и потребе школе, али је потребно 
усагласити активности из Развојног плана школе и Школског програма. 

   Као циљеве које смо сматрали да су нам битни за рад наше школе, навођени су: побољшати 
програмирање рада школе које је у функцији квалитетног рада школе, побољшати планирање 
рада школе ради ефикаснијег и ефективнијег рада школе, унапређење наставног процеса које ће 
довести до тога да ученици буду активнији у процесу наставе, да наставници буди мотивисанији 
за рад, да настава буде рационалнија и економичнија, систематичнија, квалитетни међусобни 
односи ради стварања подстицајне радне атмосфере и активног учешћа свих у обр.-васпитном 
процесу, обезбедити препознатљив статус и углед школе, развијање безбедног школског 
амбијента, да школа буде пријатно место за учење и сарадња на свим нивоима . 

Након обрађених података, дошли смо до закључка да наша школа у већој мери јесте место 
квалитетног, ефикасног и ефективног учења. Кроз овај циљ сва стручна већа, тимови, стручни 
сарадници, директори, органи се труде да кроз садржаје и њихово планирање, како на 
годишњем, оперативном нивоу доприносу оставрењу овог циља. Активности које су они 
планирали  на годишњем нивоу су избор садржаја, начини, носиоце реализације, временску 
динамику, праћење, вредновање, како у оквиру оперативних планова рада стручних већа, тимова, 
органа, тако и остале активности које су битне да би школа могла да функционише, па нпр. 
усвајање распореда часова, подела предмета на наставнике, распоред допунске, додатне наставе, 
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ваннаставних активности, организација блок и практичне наставе, усвајање свих планова рада, 
правилника, извештаја, подела старешинстава, учешће у изради развојног плана установе, 
школксог програма, избор ученика за допунски, додатни рад, усвајање Статута, Годишњег плана, 
извештаја, ШРП-а, ШП-а ... Овде је примећен недостатак да не планирају сви у својим 
оперативним плановима рада усвајање планова, извештаја и осталих активности које су 
неопходне за функционисање школе.  

Као један од циљева наведено је и унапређење наставног процеса кроз побољшање активности 
ученика. Овај циљ је пропраћен кроз следеће активности у оперативним плановима: 
уједначавање критеријума оцењивања,  мере за побољшање успеха и дисциплине, анализа 
успеха, тамичења ученика, награђивање и похваљивање ученика, корелација, планирање часова, 
израда глобалних и оперативних планова рада. Примећено да сви планирају да побољшају 
активности ученика, али су приметили да су им планови превише уопштени и да је потребно да 
буду прецизнији у навођењу активности и праћењу истих. У складу са тим навели су неке од мера: 
међупредметне и предметне компетенције ( где се воде, како се записују, како их прате), 
индивидуализација наставе, пројектна настава, хоризонтално учење, избор ученика за допунску и 
додатну наставу, задаци различитих нивоа сложености, иницијални тестови, међупредметна 
корелација, унапређење наставе кроз различите облике, методе рада, анализа успеха по 
преметима, израда задатака по стандардима и исходима за сваки предмет и њихово праћење. 
Наставници су приметили да неке активности нису усклађене са развојним планом и школским 
програмом, па је потребно имати у виду наведене недостатке. Активности су углавном 
преписиване из ранијих планова, па није било измена у складу са потребама и циљевима.  

Да у школи  влада разумевање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у 
школи, препознали су кроз следеће активности: обележавање Дана школе, сарадња са 
родитељима, привредним предузећима, локалном заједницом, угледни/огледни часови, сарадња 
између тимова, стручних већа, органа, хуманитарне акције, стручно усавршавање на тему 
комуникације, друштвено користан рад, појачан васпитни рад, излети, екскурзије,  али су 
препознали да је потребно још радити и спроводити активности да би допринели бољем 
остваривању и овог циља, па су дали препоруку неких активности: организовати трибине, 
организација различитих врста културних, музичких, спортских манифестација и облика дружења, 
хоризонтално учешће, размена ученика,....Потребно је ускладити активности које су планиране 
кроз развојни план и школски програм. Сви ће у оквиру својих активности кроз оперативне 
планове кориговати своје планове.  

Да школа буде безбедан школски амбијент  препознали су кроз следеће активности: усвајање 
правилника, правила понашања, правила заштите од пожара, правилник о начину пружању прве 
помоћи, акт о процени ризика на радном месту и радној околини, интервентне, превентивне 
активности, обрађивање садржаја кроз наставне предмете, истицање контакта наставника , 
радионице на тему насиља, предавања од МУП-а, руковање наставним средствима ( хемија, 
биологија, физичко васпитање, машинска, електро и економска група предмета,...) формирање 
тима за заштиту насиља, припремљеност школског простора и дворишта, безбедно извођење 
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практичне наставе у радионици и предузећима. Предлози : ускладити још неке планиране 
активности са ШРП И ШП. 

Да нам школа има препознатљив статус и углед препознали су кроз одрађивање сајта школе, 
такмичења ученика, промоције школе при упису у први разред средње школе, уписа на факултете, 
резултата на матурским испитима, промовисање школе кроз пројекте- Путујући биоскоп, Унија 
средњошколаца, чланци у новинама, ТВ и радио емисије, предлози: организиване посете нашој 
школи и наше школе другим школама, тематске сарадње, план активности која доприноси бољој 
промоцији наш школе, превођење делова сајта на енглески језик, ... 

Да школа остварује сарадњу на свим нивоима проценили су на основу: сарадње између чланова 
већа, тимова, органа, сарадња са родитељима, локалном заједницом, привредним друштвима, 
осигуравајућим друштвима, МУП-ом, Домом здравља, Домом културе, Градском библиотеком, 
Завичајним музејом, Црвеним крстом, Националном службом за запошљавање, локалним 
медијима, сарадња са другим школама... Недостатак је примећен у недовољној сарадњи између 
тимова, стручних већа, потребно је побољшати сарадњу унутар школе, развијати сарадње и 
мреже са другим  владиним, и невладиним организацијама, установама, међународна сарадња,... 

Да школа буде место које пружа ученицима помоћ при избору даљег образовања , остварење 
овог циља препознали су кроз промоцију школе при упису у средњу школу, професионлна 
орјентација ученика која се спроводи сваке године, посета факултета и других школа, припрема за 
израду матурских и завршних испита, припремна настава, спремање ученика за пријемне испите 
за упис на факулетет, спремање за даље школовање кроз наставне садржаје свих предмета, 
стављање ученика у позицију да један дан обављају посао који би желели да раде- организација у 
предузећима,општини, трговинским и угоститељским радњама,...предлози: укључивати родитеље 
који ће презентовати своје занимање, студенти из свог угла, посета Сајму образовања. 

Потребе које су препознали су: 

-повећање степена учешћа ученика у раду, стимулисање ученика; 

-увођење већег степена индивидуализације; 

-побољшање квалитета процеса оцењивања; 

-угледни/ огледни часови; 

- међупредметне и предметне компетенције; 

-хоризонтално учење; 

- стручно усавршавање наставника, нарочито унутар установе; 

-ефикасније организовање допунског и додатног рада и вананставних активности; 

- наставна средства и опрема; 
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-сарадња са ДЗ, МУП-ом-презентација психоактивних супстанци, алкохол, насиље; 

- промовисање школе и упис ученика у први разред; 

Наставници су препознали да нам је један од актуелних потреба стимулисање ученика и повећање 
степена учешћа ученика у раду. Кроз попуњавање табеле навели су да то реализују кроз анализу 
успеха, предлагањем мера за побољшање истог. Примећено је кроз посете часова (35 наставника -
70%) и разговоре са наставницима ова потреба мора бити у плану ради распављања и доношења 
активности који ће је унапредити, јер је активност на часовима слабија. Примећено је да су 
ученици доста неактивни на часовима, не прате, немају претходно знање, немају унутрашњу 
мотивацију. Потребно је озбиљније радити на овој потреби кроз укључивање свих актера. Мали је 
степен индивидуализације, у плановима се не расправља на ову тему, па су је наводили као меру. 
Оно о чему расправљају су критеријуми оцењивања, мере за побољшање успеха, предлози: 
планирање наставних јединица које ће реализовати ученици, обогаћивање стратегије за 
повећање степена учешће ученика у настави, вредновање, пројектна настава. 

Побољшање квалитета оцењивања, наставници опет прате кроз уједначавање критеријума 
оцењивања, кроз редовно вођење евиденције о напредовању ученика  ( где су евиденције 
различитог квалитета и форме), предлози: давање објективније повратне информације о успеху 
ученика, учити ученике да процењују сопствени напредак, иницијални тестови, извештај стручног 
сарадника о успеху ученика и мере за побољшање.  Предлог : организовати семинар за ову 
потребу. 

Угледни/ огледни часови су планирани кроз лични план предметних наставника. Планирани су 
кроз извештаје о Педагошком колегијуму и Наставничком већу, тима за професионални развој, 
стручна већа су у мањој мери планирала активности у оквиру оперативних планова. Примећено је 
да су одржана само три угледна часа ове године. Предлози: унети у активност стручних већа 
угледне/огледне часове. Такође, као актуелну потребу стручна већа, тимови и педагошки 
колегијум видели су хоризонтално учење и пошто се не примењује у нашој школи, навели су као 
меру да се планира у оперативним плановима стручних већа, тимова. 

Стручно усавршавање наставника  се редовно спроводи и расправља о њима на стручним већима, 
тиму, Наставничком већу, али је мали број наставника који  је реализовао план стручног 
усавршавања унутар установе, па је потребно на стручним већима више коментарисати на ову 
тему и бити објективнији у прављењу истих. 

Ефикасније организовање допунског, додатног рада и вананставних активности. Стручна већа, 
Педагошки колегијум, Одељењска и Наставничко веће расправљају о овим активностима, али је 
потребно бити објективнији у процењивању ученика за избор допунског и додатног рада, као и 
упознавању ученика са ваннанставним активностима. Предлог је да се у плановима стручних већа, 
органа планира ова активност. 
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Нека стручна већа су видела актуелну потребу у набавци наставних средстава и опреме, веће 
вештина, конкретно справе из физичког васпитања за спровођење активности пројекта, неки 
музички инструмент за наставу музичке културе, опрема за кабинете природних наука добили су 
учешћем у пројекту Министарства, у износу од 500.000 дин. Потребно је планирати учешће у 
пројектима, конкурсима ради добијања наставних средстава за опремања кабинета и  школе.  

Сарадња са Домом здравља и  МУП-ом неопходна је због упознавања ученика ради превентивног 
деловања са психоактивним супстанцама, алкохолом, безбедношћу у школи, матурској вечери. Па 
кроз планове тима за заштиту ученика од насиља, ЧОС, Наставничко веће, Школски одбор, 
стручних већа-веће природних наука, вештина, стручног сарадника, директора планирана је 
сарадња са овим институцијама. 

Промовисање школе и упис ученика у први разред једна је од битних потреба због малог броја 
ученика који долазе из основних школа и осипања ученика у друге средње школе. О овој потреби 
се расправља на свим нивоима, стручна већа, наставничко веће, активи, директор, стручни 
сарадници, савет родитеља, школски одбор. Ниво остварености 2. 

Мере: 

- планирати и пратити активности стручних већа, актива, тимова, органа, стручних сарадника и 
директорима у складу са активностима из Развојног плана и Школског програма, наводити 
процену оставрености 

- повећање степена учешћа ученика у раду, стимулисање ученика и праћење степена учешћа 
ученика , анализа; 

-увођење и праћење већег степена индивидуализације кроз задатке, пројекте, евалуација; 

-побољшање квалитета процеса оцењивања (семинар Оцењивање у функцији развоја и учења , 
задаци израђени по стандардима и исходима и њихова евалуација); 

-планирати и пратити и евалуирати реализацију угледних/ огледних часова; 

- планирати пратити  реализацију међупредметних и предметних компетенција уз анализу, 
доказе; 

- планирати  и пратити и евалуирати хоризонтално учење; 

- планирати, пратити, анализирати ефикасније стручно усавршавање наставника, нарочито унутар 
установе; 

- планирати, пратити и евалуирати и редовно извештавати о организовању допунског и додатног 
рада и вананставних активности уз праћење постигнућа ученика и заинтерерсованости; 
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- ефикасније планирање и реализовање стручног усавршавања наставника. 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно осликавају процесе рада и пројектују промене на свим 
нивоима деловања 

Са председницима тимова и стручних већа водили смо разговор о квалитету планова, 
расправљали смо  да ли су активности релевантне, имају ли јасне циљеве, постоји ли подела 
задужења, када се мери промена, кога и када ивештавамо. Председници су мишљења да треба 
још радити на квалитету планова. Доста планова се не прилагођава, не прати измене, само се 
преписују из године у годину. Поједини састанци се само фиктивно држе. Не прилази се озбиљно 
разматрању појединих активности. Проблем је и око доласка чланова већа, тимова на заказане 
састанке. Не учествују у раду , а још мање прочитају план рада за текућу годину. Планове праве не 
узимајући у обзир активности које су планиране  кроз развојни план установе, самовредновања, 
школски програм, статут. Закључак је да активности које су планирали јесу добре и свака има циљ, 
али је потребно обухватити и друге активности које су део акционих планова, статута. Потребно је 
за следећу годину бити темељнији у изради оперативних планова рада свих стручних већа, 
тимова, савета родитеља. Потребно је пратити промене и у скаду са тим правити планове. Оцена 
остварености 2. 

Мере: 

- усаглашавати , пратити и евалуирати наставне планове наставне планове и програме; 

- правити акционе планове на основу примећених недостатака, предложених мера, пратити и 
евалуирати планове. 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за 
праћење рада и извештавање током школске године 

Недостатак је примећен у праћењу и извештавању рада. Већи део већа, органа, тимова није као 
своју активност то предвидело у својој динамици. Кроз разговоре дошли смо до информације да 
сви они уредно воде евиденцију кроз записнике који се воде у рукопису и који су протоколисани. 
Као доказ нам служи и извештај просветног инспектора, где се наводи да су записници тимова, 
стручних већа, актива, органа уредно воде и протоколишу. Негде где су и примећени недостаци у 
протоколисању, сада се уредно протоколишу. Кроз седнице НВ, ШО, ПК предвиђена су редовна 
извештавања о раду већа, тимова, органа, али као такве нису планирани у оперативним 
плановима. Потребно је у оквиру плнова рада навести начине на које ће чланови пратити 
оставаривање планираних активности, коме и када ће подносити извештаје. У оперативним 
плановима рада наставника постоји оцена остварености за протекли месец. Наставници углавном 
пишу оцену остварености за протекли месец. Предлози: Усвајање записника са претходне 
седнице, информисање запослених путем сајта школе, огласне табле...)  
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Увидом у извештај о спољашњем вредновању , примећено је да у већини годишњих планова рада 
наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима, али није предвиђена провера 
остврености. Ниво оставрености 2. 

Мера: 

- потребно је да сви  планови рада стручних већа, тимова, органа, стручних сарадника, директора 
имају начин прађења планираних активности, као и извештавње ( предлози који су натавници 
навели :усвајање записника са претходне седнице, информисање запослених путем сајта школе, 
огласне табле, подношење извештаја ...) 

1.2.5 . Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 
садржајем годишњег плана рада 

Анализирајући реализоване активности кроз чек листу и поређење годишњег плана и годишњег 
извештаја обе школе, дошли смо до податка да је у Гимназији извештај скоро потпун, да садржи 
извештај о раду за 95% активности, да недостаје једино извештај о раду тима за инклузивно 
образовање и извештај о спроведном програму васпитног рада школе. Чек листа са праћеним 
активностима налази се у прилогу. 

Анализирајући Годишњи извештај Техничке школе упоређивањем са Годишњим планом дошли 
смо до податка да Годишњи извештај садржи 80% планираних активности. Најмања реализација је 
примећена код секција, од 11 секција само су две биле активне, а то је литерарна и хорска. Поред 
тога недостају извештаји о спроведном програму васпитног рада школе, извештај о програму 
културне и јавне делатности школе, сарадња са друштвеном средином, извештај о здравственој 
превенцији. Код неких извештаја потребно је да анлиза  буде садржајнија. Примећено је да су 
извештаји Гимназије доста садржајнији и квалитетнији. 

У извештају о спољашњем вредновању , наводи се да Извештај о раду школе прати структура 
Годишњег плана рада и његову реализацију али у њему недостаје садржајнија квалитативна 
анализа реализације Годишњег плана рада школе. 

Ниво остварености 2. 

Мера: 

- практиковати да Годишњи извештај прати структуру Годишњег плана рада 

- практиковати да извештаји  буду квалитетнији и садржајнији 

- урадити процену остварености свих планова и процену ГИ у целини 

Ниво оставрености за овај стандард је 2,2 , тј,ниво 2. 
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1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 
мећупредметних и предметних компетенција- НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 2 

1.3.1. Наставници користе међупредметне  и предметне компетенције и стандарде за глобално 
планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе 

 Индикатор смо вредновали на основу упитника за наставнике (20 наставника, 40%); Табела за 
стручна већа у оквиру којих су наставници оцењивали своје оперативне, глобалне планове. Већа 
која су учествовала у вредновању су: 

 Веће српског језика и књижевности 
 Веће страних језика 
 Веће природних наука 
 Веће друштвених наука 
 Веће математике рачунарства и информатике 
 Веће вештина 
 Веће економске групе предмета 
 Веће машинске групе предмета 

Веће електро струке 

Анализирајући добијене податке утврдили смо следеће податке: 

На основу анализе података које су доставили координатори стручних већа који се односе на 
глобалне планове, дошло се до закључка да предмети не садрже међупредметне компетенције и 
да немају приложен листинг стандарда, изузев у случају предмета Српски језик и књижевност, али 
само за друштвено-језички смер где се наводе међупредметне компетенције али нема 
приложеног листинга стандарда. За оперативне планове, показатељ који се односи на исходе није 
присутан код машинске и електро струке, у мањој мери је присутан код економске струке, док је у 
потпуности присутан код математике,  рачунарства и информатике, природних и друштвених 
наука , страних језика и српског језика и књижевности. На основу ивештаја која су доставила 
стручна већа примећено је да исходе у настави  користе наставници који предају наставне 
предмете у првом разреду гимназије ( српски језик и књижевност, страни језици, географија, 
математика, рачунарство и информатика, биологија, хемија, историја, физичко васпитање, 
изборни предмети, а недостаје код музичке културе). Пошто се међупредметне компетенције и 
исходи само реализују у првом разреду гимназије и не примењују се у осталим разредима, исти 
нису вредновани код осталих разреда. Стандарди нису присутни.  Од следеће школске године 
електротехничар рачунара ради по новом наставном плану и програму који предвиђа исходе, као 
и други разред гимназије, тако да ће бити обухваћен већи број наставних предмета . Нису 
предвиђени стандарди и постигнућа ученика. Нико од колега није прошао обуку и због тога исхода 
у плановима нема. Пријављени смо за наредни циклус обуке професора. У трећем и четвртом 
разреду се ради по старом наставном плану и програму који не обухвата исходе.  
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Анализирајући упитник од 20 анкетираних наставника 14 наставника је одговорило да ништа од 
наведеног не користи, 3 наставника користе компетенције, а исходе не, а за први разред 
гимназије 3 наставника користе и међупредметне компетенције и исходе. 

У школској 2017/18. наставници општеобразовних предмета похађали су онлајн семинар за 
примену стандарда али нико од наставника их не примењује у настави. 

Обрадом упитника примећено је да седам наставника операционализује исходе,  а 13 не. Такође, 
од 20 анкетираних наставника њих 14 у својим дневним припремама пишу задатке (васпитни, 
функционални и образовни) а њих 6 у својим припремама   пишу исходе (  односи се на први 
разред гимназије). 

Током посете часова од стране педагога и директора примећено је да сви наставници пишу 
задатке часа,  а на само два часа (физичко и математика у првом разреду гимназије) наставници 
пишу операционализоване по нивоима. 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ: 1 

Мере:  

- недостају међупредметне компетенције у свим годишњим плановима, планирати исходе у 
оперативном планирању, у дневним припремама операционализовати исходе по нивоима. 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су 
методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

Индикатор смо вредновали на основу самосталне процене наставника кроз стручна већа ,увидом 
у оперативне планове и припреме наставника, кроз упитнике (20 наставника, што је 40% од 
укупног броја)где су опет сами себе вредновали и кроз разговоре са ученицима фокус групе и кроз 
протоколе о посети часова (35 наставника-70%), прегледање оперативних планова рада 
наставника ( 24 наставника-48%) 

Анализирајући податке које смо добили кроз упитнике,  резултат је следећи: 

- на питање да ли у настави користе облике рада активног учења, наставници су одговорили НЕ-3, 
/-4, ДА-13, 2- за вежбе и за 1. разред гимназије, на питање да ли користе методе рада за активно 
учешће ученика у настави, одговорили су /- 4, НЕ-2, ДА-14. Од тога, на питање да наведу које 
облике, методе, технике рада користе да би допринели већем учешћу ученика, наставници су 
одговорили да у оквиру припреме њих 9 пише, НЕ-4, /-7; дискусија, слободан разговор, изношење 
мишљења, дебате, презентације, демонстративна метода, решавање задатака, извођење 
закључака, стално испитивање и решавање проблема, групни рад, рад у пару, певање, свирање 
музике, метод оријентације и непосредне демонстрације, вербалне, ИКТ методе, методе 
лабараторијских радова, пројектна настава; одговарали су да не знају које су то методе, да нису 
обавештени, упућени. Код 63% наставника је присутан индикатор. 
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У разговору са ученицима дошли смо до следећих одговора:  

- питали смо их на које све начине наставници активирају ученике да учествују у раду на часу, 
ученици су одговорили: суво предавање, фронтални облик рада углавном, индивидуални, ређе 
групни и рад у пару, презентације, пројекат на енглеском, мало је наставника који користе 
различите облике- методе рада да активирају  ученике, углавном се сведе на диктирање, али на 
неким часовима имамо групни рад, рад у пару, константно прозивање по редним бројевима, 
ученици предају лекције, вежбе ко спартанци, примери из свакодневног живота, индивидуални 
рад, наставни материјали, индивидуална задужења, предавања, неки наставници само диктирају, 
не дају повратну информацију ученицима, има доста учења напамет, небитних информација, 
различити задаци, квизови историја, зависи који час, али  наставници углавном предају лекције, 
„ми слушамо па буде досадно“, групне презентације, похвали ученика, дају задатке, али лошији 
ученици не добијају шансу да га ураде, раде бољи ученици, на математици наставник пита све 
редом.  

И кроз посету часова примећено је да наставници у мањем броју користе методе и технике које 
доприносе већем активирању ученика, примећени су часови дискусије ( филозофија, логика, 
енглески језик- пројектна настава, српски језик, енглески језик, хемија -угледни час у гиманзијским 
одељењима; машински елементи, рачунари, дигитална електроника, куварство- повезивање са 
примерима из праксе и примена у пракси, кооперативно учење), у већем броју часова примећен 
је фронтални облик рада, дијалошко-монолошка и предавања према средњем ученику. 
Наставници предају и кроз постављање питања и тражењем одговора активирају ученике. Код 
наставника почетника примећено је диктирање и пасивност ученика. Поједини наставници не 
усклађују методе које планирају у припреми и које користе на часу. У оперативним плановима 
углавном су примећени све исте методе и облици рада ( дијалошка, монолошка, вербална, 
текстуална, koмбинована) за сваки час. Из приложеног се види да наставници не прилазе 
објективно оперативном и дневном планирању и не усклађују оперативне планове са припремом 
за час. 

Анализу смо извршили и увидом у спољашње вредновање обе школе, које је спроведено 2013/14. 
године. Повратна информација коју смо добили од њих је да је на већини часова доминирала 
традиционлна настава. Најприсутнији су били фронтални облик рада и дијалошко-монолошка 
метода. Овакви начини рада нису давали велике могућности да се планирани садржаји 
занимљиво и ефикасно реализују. Само на појединим часовима су били заступљени другачији 
начини рада, при чему су ученици били активни учесници у процесу учења. На мањем броју 
посећених часова уочено је да наставници поступно постављају све сложенија 
питања/задатке/захтеве. Начини презентовања наставних садржаја и темпо рада углавном су 
били прилагођени просечним могућностима ученика. Недовољно времена се посвећивало 
ученицима којима је потребна додатна помоћ, већ је рад углавном прилагођен просечним 
могућностима одељења. Такође, наставни материјал се врло ретко прилагођавао потребама 
ученика. На већини часова ученици су били заинтересовани за рад и учествовали у активностима 
које су организоване. Њихове активности су се манифестовале углавном кроз одговарање на 
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постављена питања наставника.  Такође, примећено је да већина наставника користи различите 
поступке за мотивисање и подстицање ученика, мада код 43% наставника то није примећено. 
Већина ученика својом активношћу и целокупним радом на часовима показују да су непрекидно 
активно укључени и да разумеју предмет учења. У оперативним плановима наставника наведено 
је којим садржајима ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду. Наставници 
углавном планирају исте традиционалне облике рада, наставне методе и наставна средства. 
Иновативне технике се ретко и формално планирају. 

Увидом у извештаје стручних већа где су они вредновали своје планове и дневне припреме 
примећено је следеће: 

-анализирани су оперативни планови за месеце октобар, децембар и март, што је унапред било 
прецизирано а требало је проверити да ли садрже методе и технике за активно учешће ученика. 
Оцена којом су наставници у оквиру стручних већа проценили своје планове је 3.5 Позитивни 
резултати су добијени на основу присутности вербалних метода, метода оријентације и 
непосредне демонстрације, углавном је преовладавала дијалошка метода, а такође и метода рада 
са текстом, излагања ученика, демонстрација-презентација, дискусија, дебата и визуелна метода, 
пројекат, кооперативна метода, наставе на вежбама где ученици сами или у пару самостално или 
у сарадњи са предметним наставком решавају од једноставних до сложенијих задатака или 
проблема, а технике за активно учешће су посматране кроз облике рада и присутност фронталног, 
индивидуалног и групног рада. Разматрани су методи и облици рада и закључено је да сви 
наставници примењују технике за активно учешће ученика у раду, јер комбинована метода, која 
постоји у неким плановима, управо то и подразумева. 

На основу анализе оперативних планова рада и присуства метода и техника којима се постиже 
активно учешће ученика у настави стручна већа су проценила да углавном сви планирају методе и 
технике које поспешују активно учешће ученика, стручно веће вештина, машинске групе 
предмета,српског и страног  језика и електро струка су проценили своје планове највећом оценом, 
остали са једном ниже.  

У дневним припремама наставници су приметили исте методе као и у оперативним плановима. 
Највећом оценом своје дневне припреме су оценили стручна већа српског и страног језика и 
електро струка. Друштвене, природне науке и економска струка су оценили дневне припреме и 
присутност метода и техника активног учешћа средњом оценом, док су веће вештина и машинске 
групе навеле да пишу у припремама у мањој мери. Примећено је да постоје осцилације код 
оперативног и дневног планирања. У оперативним се планирају методе и технике,а у дневним 
припремама се не види присутност метода и техника које доприносе активном учешћу ученика.  

На основу прикупљене документације, утврђено је да има непоклапања између наставника, 
ученика и обрађене документације, па је у складу са тим ниво остварености 2. 
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Мере: 

- потребно је бити прецизнији у навођењу у писању оперативних планова и дневних 
припрема ( планирати методе и технике за сваки час, а не за сваки час наводити исте облике, 
методе рада); 

- потребно је уклопити оперативне планове, дневне припреме и сам рад на часу ( јер се 
једне методе раде на часу, друге пишу у припреме, а треће у оперативним плановима); 

- потребно је користити разноврсније методе и облике рада на часу ( предлог семинар : 
Оцењивање у функцији развоја и учења); 

- практиковати планирање, праћење и анализу иновација у настави; 

- мере које су ученици предложили: више комуникације, мања обимност градива, више 
праксе, расправе, квизова, песми, санкције за ученике који не читају, дефинисани критеријуми за 
оцене, групни рад, рада у пару, не одвајати ученике, јасније ,гласније да наставник говори, да не 
буде тих, повезивање других садржаја, похвалити ученике, другачије опхођење наставника према 
предмету, да прати рад, помаже, више практичног рада, дискусије, дебата, повезивања са 
праксом, да ослобађају ученике да се јављају на часу, више ученици да раде на часу,.... 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу 
постигнућа ученика 

Индикатор смо вредновали на основу разговора са ученицима-фокус групе, по три ученика из 
сваког одељења -51 ученик, упитник за наставнике, радни састанак са председницима стручних 
већа, увид у остале облике образовно васпитног рада, одељењска већа, активности ученика у 
електронском дневнику.  

Кроз разговоре са ученицима на који начин их наставници бирају за часове допунског и додатног 
рада и које садржаје обрађују на тим часовима, добили смо следеће одговоре: 

 „Професор пита ко хоће на допунску, додатну, на основу оцена, некад је обавезно за све када је 
контролни, иду чак и бољи ђаци на допунску ако није схватио на часу, слободан избор ученика,  ко 
жели, наставници не притискају никог да иде, ученици не долазе, незаинтересовани су, мрзе их да 
устану. Додатна из српског на основу оцене и јављања на часу, математика, историја, 
француски...“ 

 „Садржај на овим часовима прати углавном текуће градиво или ако нам није нешто јасно, 
наставник нам објасни, додатна мало опширнији садржаји.“ 

На основу којих критеријума бирате ученике за допунски и додатни рад, наставници су 
одговорили: 
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Допунска- ученици који спорије усвајају знања или њихово одсуство, лош успех, оцене,  остварени 
исходи, иницијални тест, на основу усвојености градива и њихових потреба, амбиција, изостајања, 
на основу показаних резултата, активност на часу, знања наставних јединица, интересовања 
потенцијала и мотивације, ученици који нису способни да самостално савладају поједине 
наставне садржаје. Додатна - продубљивање знања, жеље ученика, могућности и сл. 

Методе, облике рада и садржаје које користе су : индивидуални, комбиновани рад, 
демонстративне и практичне радове, садржаје обухваћене планом и програмом, методе и облике 
рада исте као за редовну наставу, за додатну наставу само, методе које ће побољшати знање 
ученика, садржаје које ученици нису схватили, методе излагања, разговора, показивања, 
илустративна, демонстративна, групни рад, индивидуални; садржаји за додатну- шири списак 
литературе ,тестови са такмишења, садржаји, продубљивање градива; садржаји за допунску- 
садржаји наставних јединица, садржаје по нивоима, садржај који нису савладали, шта им није 
јасно; 

Увидом у записнике са одељењских већа, примећено је да је слаб одзив ученика на часовима 
допунског и додатног рада, на крају трећег класификационог периода( од почетка године) број 
посећених часова допунског и додатног рада је 588 и 198. Одељењске старешине су као мере за 
побољшање успеха наводили допунски и додатни рад, али не и избор ученика који је предложен, 
као ни начин праћења спровођења активности. 

Увидом у извештај спољашњег вредновања примећено је да се на састанцима стручних органа, на 
основу успеха и резултата предлажу мере подршке у учењу, и то најчешће кроз упућивање 
ученика на допунски и додатни рад, али није уочљиво када се те мере и реализују. Евидентно је 
да је слаб одзив ученика за понуђене облике рада, посебно за допунску наставу. Примећено је и 
да реализација допунске наставе одступа од оне предвиђене решењима којима се прецизирају 
задужења наставника.  

На основу увида у Књигу осталих облика образовног рада примећено је да су ученици  похађали 
допунску наставу  за предмете: енглески, француски, руски језик, српски језик и књижевност, 
хемија, историја, биологија, психологија, математика, физика, механика, практична настава, 
организација рада, машинска група предмета, устав и право грађана,основе електротехнике, 
економика и организација предузећа, агенцијско и хотелијерско пословање, програмирање, 
рачунарство и информатика, туристичка географија, финансијско пословање, маркетинг у туризму, 
куварство. Додатн у наставу су похађали на предметима: енглески, француски, руски језик, српски 
језик и књижевност, хемија, историја, биологија, психологија, математика, физика,устав и право 
грађана, географија, филозофија, социологија, експлатација и одржавање моторних возила, 
дигитална електроника електроника 2, агенцијско и хотелијерско пословање. 

И допунска и додатна настава је евидентирана и кроз папирне и електронске дневнике. 
Примећено је да мали број ученика долази на допунску наставу. Нема ученика који редовно 
долазе на овај облик рада. 
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На основу увида у е-дневник  примећено је да поједине наставне старешине нису у своја одељења 
унеле часове додатног и допунског рада за све предмете. Уобичајена је појава да  предметни 
наставници наводе све ученике у одељењу за додатну и допунску наставу а да при том мали број 
ученика долази на ове часове. Потребно је бирати ученике за неки облик рада на основу 
критеријума који су донели на седницама стручних већа. Не виде  се критеријуми на основу којих 
су предметни наставници вршили избор ученика за додатни и  допунски рад. Такође, тај избор се 
не види кроз записнике седница одељенских већа, као ни праћење постигнућа тих ученика..  

На основу поређења активности ученика у оквиру електронског дневника и избору ученика за 
додатни и допунски рад примећено је да ученици који имају слабије вредноване активности на 
часу не долазе на часове допунског рада. Доста је ученика који на појединим часовима показују 
незнање и пасивност. Ученици који показују боље резултате, они и присуствују часовима додатног 
рада. То су већином ученици гимназијског смера. Додатну наставу углавном посећују ученици који 
се спремају за такмичења. Ученици су знатно мотивисанији за за похађање додатне наставе, 
нарочито за сегменте који за циљ имају припрему ученика за такмичење 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ: 2 

Мере: 

- на одељењским већима предложити ученике са којима треба радити допунску наставу или 
додатни рад; 

- пратити долазак ученика и обавештавати одељењско веће/ одељењског старешину; 

- обавештавати родитеље о доласку предложених ученика на допунску наставу( 
организовати групне родитељске састанке, позивати родитеље код одељењског старешине и 
стручног сарадника); 

- пратити постигнућа ученика који долазе на допунску наставу и додатни рад; 

- евидентирати садржај и ученике који долазе на неки облик рада; 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања 
ученика 

Индикатор смо вредновали на основу разговора са ученицима-фокус групе, упитника за 
наставнике, увида у годишњи план рада, извештај о спољашњем вредновању 

На питање на који начин се опредељујете да учествујете у некој слободној активности и на који 
начин  наставници праве избор ученика, ученици су одговорили : 

 „Нико нас није обавештавао о секцијама, не знамо ни које имају , знају само да има можда 
библиотичка, лингвистичка...“ 
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На који начин бирате ученике да учествују у слободним активностима одговорено је: оцена, 
интересовања, излагање, слободно изјашњавање, залагање на настави, жеље ученика. 

Да ли се у школи спроводи анкета о интересовању ученика након које се планирају слободне 
активности,  Не-20 наставника 

Предлози наставника су: музика, шах, интересовања ученика, нема предлога... 

Годишњим планом рада предвиђено је 13 секција. Ниједна секција се не реализује, а у мањој 
мери функционише библиотичка, спортска, лингвистичка, рецитаторска, историјска.  

У извештају спољашњег вредновања, наведено је да се ваннаставне активности у Школи реализује 
према постојећим ресурсима, без посебних испитивања потреба и интересовања. У Годишњем 
плану рада понуђено је укупно петнаест секција, али већина не функционише. 

Ниво оставрености: 1 

Мера: 

- предлози ученика:  упитник о секцијама које постоје и наши предлози за неке нове, да 
будемо обавештени од стране одељењског стрешине и на огласној табли школе. Предлози: 
сликање-ликовна, музичка секција, не хор, спортска, драмска, хемијска, биолошка, машинска, 
електро, језичарење. 

- направити упитник за испитивање интересовања ученика у оквиру наставних предмета и 
области за које постоји интересовање у школи;  

- на седницама стручних већа предложити секције које ће функционисати; 

- одељењске старешине у сарадњи са педагогом школе да упознају ученике са 
предложеним секцијама наставника и ученика. 

1.3.5.Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким 
подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења 

Индикатор  проверили смо на основу увида у докуметнацију одељењских већа, одељењског 
старешине, педагога,  разговора са одељењским старешинама, истраживања у школи-
социоекономски статус ученика, адаптација ученика првог разреда, присутност насиља у школи 

Кроз анализу записника са седница одељењских већа (17 одељења), приметили смо да све 
одељењске старешине  на првим седницама упознају одељењско веће са социјаланим, 
економским, породичним условима. Са ученицима првог разреда је урађена анкета о социо-
економском статусу ученика. Одељењска већа су од стране одељењског старешине упознати са 
ученицима који су корисници Центра за социјални рад, који немају једног или оба родитеља, чији 
су родитељи разведени, ученици путници у циљу прилагођавања тим ученицима. На часовима 



58 Средња школа Нова Варош - Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/19. годину 
 

одељењског старешине, обрађују се теме које прате тренутне потребе. Са ученицима се разговара  
о проблемима у похађању наставе, изостајању, проблеми прилагођавања, рад наставника, 
правила понашања, безбедност ученика, уређење школског простора, здрави стилови живота, 
коришћење слободног времена, развијање хуманости, патриотизма, неговање потребе за 
културом...на седницама одељењског већа расправља се о награђивању и похваљивању ученика, 
организације допунског и додатног рада, секција,...одељењске старешине у сарадњи са педагогом 
и родитељима учествују у друштевно корисном и појачаном васпитном раду са ученицима. Кроз 
планиране активности, ученици раде на себи, прате свој рад. Одељењска већа се баве и 
појединачним проблемима, као и проналажењем начина за развијање уочених способности и 
склоности, пример ученице која дужи временски период не иде на наставу због компликације око 
операције, ученици који имају породичне проблеме. Одељењске старешине координирају 
одељењима, прате ученике и сарађују са другим наставницима, педагогом, родитељима. Па услед 
примећених проблема обавештавају остале службе. Примећена је добра сарадња одељењског 
старешине са родитељима, наставницима и педагогом школе. На време примећују ученике са 
евентуалним проблемима.  

Ученици у сарадњи са педагогом и ученичким парламентом реализују радионице на тему 
ненасиља, ненасилне комуникације, превентивној злоупотреби алкохола, дрога, учествују у 
снимању кратких филмова о проблемима у нашем граду. Педагог школе је обављао 
индивидулане и групне разговоре са ученицима, родитељима. Учестовао је у обављању 
саветодавних разговора, у појачаном васпитном раду, друштвено-корисном раду.  Кроз ЧОС 
решавао предвиђене активности које су се тицале актуелних потреба. Кроз посету часова педагог 
је пратио остваривање циљева и задатака које наставици планирају за наставни час, који у великој 
мери доприносе изграђивању ученика као здраве и моралне личности.  

Васпитни рад се реализовао и кроз секције, библиотичка, лингвистичка, рецитаторска, хорска, 
спортска, историјска,еколошка.... Али је потребно  укључити већи број ученика у рад секција, 
упознати их са постојећим, дати могућност да и они дају своје предлоге.  Кроз рад секција 
обухваћене су културне, хигијенске и здравствене навике деце, одржавање кабинета, школског 
простора, кроз редовне часове планирана је посета Музеја(српски језик и књижевност) , 
оснаживање ученика за формирање бенда и учешће у културним дешавањима у нашем граду,  
обележавање датума у нашој школи,: Дана словенске писмености,  Светски дан здравља, Дан 
поезије, здрави стилови живота у сарадњи са Домом здравља, . У сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, ученици трећег –четвртог разреда раде тест професионалне 
орјентације. Сарадња са Културно уметничким друштвом, где су наши ученици учесници многих 
такмичења, организованих екскурзија, дешавања. 

У сарадњи са локалном самоуправом, установе које су допринеле вапитном раду школе јесу Дом 
здравља кроз систематске прегледе ученика првог и трећег разреда, санитарне прегледе за 
образовни профил кувар, предавања на тему здрави стилови зивота, алкохол, пушење, 
психоативне супстанце, поред њих остварена је васпитна улога и на предавањима од стране МУП-
а безбедност на матурској вечери, вожња у алкохолисаном стању, превентивно деловање на 
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насиље, алкохол и дрогу . Сарадња са Црвеним крстом добровољним давањем крви ученика 
четвртог разреда.  Обука запослених при пружању прве помоћи. Остварена је и сарадња са 
Центром за социјални рад због ученика који су из ризичних средина, мада је био мали број 
ученика где је Центар за социјални рад   узео учешће ( ученица 1.разреда која је због породичних, 
а после здравствених разлога прешла на ванредно школовање, ученица 1. разреда која је имала 
породичних и љубавних проблема, ученици за које нам редовно траже да шаљемо извештај о 
успеху и дисциплини ученика, који су на праћењу понашања од стране ЦЗСР) .  

Истраживања која су рађена у школи и на основу којих је рађен акциони план јесте: анализа 
адаптације ученика првог разреда на ново школско окружење, акциони план за превенцију 
насиља на основу података добијених анкетом, анкета о социо-економском статусу ученика и 
прилагођавање приступа тим ученицима, анализа успеха ученика и мере за побољшање. Кроз 
анализу успеха ученика примећено је да ученици имају велики број изостанака . Примећено је да 
успех ученика буде најлошији на првом класификационом периоду, а после се поправља. 

Током анализе документације примећено је да школа остварује васпитни рад са ученицима, да су 
у плановима обухваћени сви актери на свим нивоима, у плановима рада планирали су активности 
које нису реализовали, где је потребно више водити рачуна о праћењу реализације планираних 
активности, а самим тим и већег ангажовања свих носиоца. Потребно је након урађених акционих 
планова пратити реализацију истих. Потребно је више обратити пажњу при планирању и 
кориговању и усаглашавати Годишњи план рада са оперативним плановима. 

Ниво остварености: 2 

   Мере:                                  

-  потребно је планирати превентивне активности из области заштите од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања;  

- превентивне мере ради смањена броја изостанака ученика; 

-  пратити адаптацију ученика првог разреда; 

- пружати подршку ученицима који имају породичних проблема, лош социо-економски статус, 
проблема у учењу, дисциплини; 

- омогућити сарадњу на свим нивоима и са свим ресурсима; 

- пружити подршку ученицима да учествују   у што већем број слободних и ваннаставних  
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1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 
реализацији планираних активности 

Индикатор смо проверили увидом у припреме наставника, кроз попуњавање табела, где су 
наставници на стручном већу анализирали своје припреме, кроз упитнике за наставнике и 
протоколе о посети часова и оперативне планове рада. 

Наставници на питање да ли пишете самоевалуацију часа/анализу рада на часу, одговорили су: ; 
НЕ-8, /-3, ДА-9, понекад, за неки час, у мањој мери,али после сваког часа направим преглед кроз 
размишљање о часу, на плановима, некада забележим коментар ,45% присутан индикатор. 

Кроз посету часова, само 5 наставника је планирало самоевалуацију часа и наставници не пишу 
самоевалуацију о планираним активностима. У оперативним плановима није забележено да 
наставници пишу напомену о реализацији часа и ако постоји рубрика за самоевалуацију/ 
корекцију. У извештају о спољашњем вредновању наведено је да је квалитет припреме за час 
неуједначен: самоевалуација није елемент припреме за рад. 

На основу извештаја стручних већа примећено је да мали број наставника пише самоевалуацију о 
планираним активностима.  Средња оцена је 2.4. Стручно веће које је навело да у припремама 
пише анализу часа је веће електро групе предмета, веће друштвених наука и економске групе су 
оценили себе средњом оценом, док сва остала стручна већа кажу да то раде у мањој мери. 

Пошто је потребно да сви наставници планирају самоевалуацију, а да је само мало број пише 
прати, оцена за овај индикатор је НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 1. 

МЕРА:  

- у дневним припремама планирати и пратити самоевалуацију/анализу рада на часу; 

- у оперативним плановима рада уносити и пратити оцену оставрености за протекли месец 
и самоевалуацију и корекцију планова, . 

Средњи ниво за 1.3 стандард  је 1.5, тј.ниво оставрености 2. 

Председник тима за самовредновање  

                                                                   Стана Матовић Цупара 
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2.1.5.4. Извештај  тима за каријерно вођење и саветовање (КВИС) 

Тим за КВИС је формиран почетком другог полугодишта школске 2018/19 године, због тога што је 
Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу тима за КВИС („Сл.гласник 
РС“, бр. 2/2019), изашао тек почетком 2019.године. 

Овим правилником утврђују се ближи услови о начину рада, активностима и саставу  тима за 
каријерно вођење и саветовање у средњој школи која образује образовне профиле у дуалном 
образовању. 

Средња школа у Новој Вароши је школске 2018/19.године, уписала у први разред по дуалном 
систему образовања једно одељење кувара.На почетку школске године ученици овог профила су 
на основу Правилника о  начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Сл.гласник РС“, бр. 
102/2018), распоређени на учење кроз рад код више послодаваца. 

На почетку школске године извршено је интервјуисање ученика код којих послодаваца желе да 
реализују учење кроз рад, као и интервју  ученика од стране послодаваца код којих се реализује 
учење кроз рад.. 

Школа је закључила  уговоре о дуалном образовању  са свим послодавцима код којих се реализује 
учење кроз рад. Такође Уговор о учењу кроз рад  закључили су сви послодавци и сви ученици 
односно родитељи ученика у писаној форми. 

Послодавци са којима је школа и ученици закључили Уговор о учењу кроз рад су:  хотел 
„Панорама“ –уговор потписало 9 ученика, хотел „Златарски златник“- уговор потписало 6 ученика 
и хотел „Златарски бисери“- уговор потписало 4 ученика. 

      Председник тима за КВИС 

            Миливоје Ћировић 

2.1.5.5. Извештај о раду тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је у текућој школској години 
одржао - у складу са планом - четири седнице.  

На првој седници је усвојен план рада Тима и подељене одговорности и задужења међу 
члановима. 

На другој седници је договорена реализација првог пројекта који јача међупредметне 
компетенције и предузетнички дух код ученика: „производња“ козметичких производа у хемијској 
лабораторији и њихова дистрибуција. 
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На трећем састанку је анализирана реализација првог и дати су предлози за рад на другом 
планираном пројекту. Констатовано је да је првобитна идеја за реализацију пројекта напуштена 
(недовољна заинтересованост ученика) и замењена пројектом под називом: „Одлагање 
неискоришћених лекова – фармацеутског отпада“ који је успешно спроведен. (Детаљи о пројекту 
се саставни део Документације Тима). 

На четвртом састанку је анализиран рад на другом пројекту: „Здрави стилови живота“ који је 
успешно реализован (као алтернатива замишљеном: “Демографска слика Нове Вароши“) а о чему 
постоји евиденција у документацији Тима. На овом састанку је анализиран и рад Тима у целини 
што је резултирало договором о изради јединственог извештаја. Генерални закључак Тима је да је 
неопходно унапредити планирање рада овог Тима у наредној школској години, будући да се то 
показало највећим недостатком у досадашњем раду. 

2.1.5.6. Извештај о раду Актива за школски развојни план 

 Ђорђе Василић, председник тима 
 Далида Мусић-Авдић 
 Милунка Чакаревић, записничар 
 Снежана Јаџић 
 Стана Матовић-Цупара, педагог 
 Бранка Ракоњац, директор 
 Јадранка Чворо, представник ШО 
 Глигорије Поповић, представник УП 

На првом састанку Актива, поред избора председника и записничара Актива и избора једног члана 
за педагошки колегијум (Снежана Јаџић), расправљало се и о изради новог Школског развојног 
плана. Чланови Актива су упознати са законским оквирима и са новим Правилником о 
стандардима квалитета рада установе, који представља основу за израду новог Школског 
развојног плана.  

У оквиру стандарда је шест области и то:  

1. Планирање, припремање и извештавање 

2. Настава и учење 

3. Образовна постигнућа ученика 

4. Подршка ученицима 

5. Етос 

6. Организација рада школе, управљање материјалним и људским ресурсима школе 
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На овом састанку су такође подељена задужења и испланиране активности везане за израду 
Школског развојног плана, а договорено је да се даља комуникација одвија путем интернета, ради 
што боље ефикасности. 

На другом састанку Актива су размењена мишљења, искуства и предлози и прецизиране 
активности којима ће се отклонити уочени недостаци у изради Школског развојног плана. Поред 
тога, на овом састанку је разматрана сарадња са институцијама за пружање подршке ученицима, 
као и социјална структура ученика. 

На трећем састанку је предложен нови Школски развојни план, који је једногласно усвојен за 
период од 5 година. На основу усвојеног Школског развојног плана је израђен Акциони план, који 
ће бити саставни део Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину. 

Кључна тачка дневног реда на четвртом састанку Актива је био план уписа за школску 2019/20. 
школску годину.  Актив је предложио следећи план: 

• Гимназија друштвено-језички смер (30 ученика) 

• Гимназија природно-математички смер (30 ученика) 

• Електротехничар рачунара (30 ученика) 

• Туристички техничар (30 ученика) 

• Једно одељење у трогодишњем трајању (30 ученика) 

На петом састанку Актива је разматран дневни ред који је обухватао обележавање Дана школе, 
реализацију образовно-васпитног рада, стручно усавршавање и доношење анекса ШРП. Анекс 
ШРП је био неопходан због верификације образовних профила и смерова. 

На шестом састанку су анализирана такмичења ученика, промоција школе и професионална 
оријентација ученика,  док су теме седмог састанка Актива биле припреме за матурске испите, као 
и учешће у процесу самовредновања школе. 

У складу са планираним активностима Актива за  развојни план у току школске 2018/2019. године 
реализовано је следеће:  

1. Област: Програмирање, планирање и извештавање 

У оквиру кључне области Програмирање, планирање и извештавање један од задатака је био 
усклађеност школских докумената уз уважавање узрасних, развојних и специфичних потреба 
ученика, који је делимично реализован. У оквиру овог задатка наставници су упознати са 
усклађивањем школских докумената са функцијом Школског развојног плана и процесом његове 
израде.  
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Урађено је усклађивање планова рада стручних већа за област предмета и секција, уз уважавање 
узрасних, развојних и специфичних потреба ученика. 

Утврђено је да је потребно усагласити годишњи план рада са развојним планом и школским 
програмом, планове рада стручних већа са наставничким већем, одељенским већима и 
педагошким колегијумом, а такође, потребно је и континуирано извештавање тимова током 
школске године. 

Један од циљева у оквиру прве области јесте побољшати планирање образовно-васпитног рада, 
које је праћено кроз планирање образовно-васпитног рада усмереног на развој и остваривање 
циљева образовања и васпитања, исходе и компетенције. И овај циљ је делимично реализован. 
Урађена је анализа годишњих и оперативних планова наставника, као и припрема за час, допунске 
и додатне наставе и васпитног рада где је примећено да нико од наставника не користи 
стандарде, исходе, осим у првом разреду гимназије. Примећено је да већина наставника не 
користи различите методе и технике које доприносе већој активности ученика. Мали број 
наставника самовреднује свој рад и на основу тога коригује наредне активности. Скоро сви 
наставници организују допунски и додатни рад у складу са постигнућима ученика, али је 
примећено да мали број ученика долази на ове часове.  

2. Област: Настава и учење 

У оквиру друге области Настава и учење један од циљева је био унапређење наставног процеса 
који се пратио кроз оперативно планирање и припремање који је реализован у мањој мери. Мали 
број наставника је знање стечено на семинарима примењивао у настави. Наиме, садржаји са 
стручног усавршавања су презентовани на седницама наставничког већа и стручних већа. 
Одржана су само три угледна часа и пројектна настава је примећена само на часовима енглеског 
језика и здравље и спорт. 

Други циљ у оквиру ове области јесте наставни процес заснован на стандардима квалитета који је 
требало реализовати кроз праћење наставног процеса заснованог на комуникацији и сарадњи, 
подстицању ученика и корелацији и примени знања, као и кроз развијање личне одговорности 
ученика за сопствено напредовање и постигнуте резултате. Овај циљ је реализован у већој мери, и 
праћен је кроз остваривање следећих активности:  

• Наставници су охрабривали и подстицали ученике да слободно износе своје мишљење, 
давали им повратну информацију о њиховим постигнућима и износили похвале за њихов рад као 
мотивацију за даље напредовање; 

• Наставници су се у организацији часа руководили планираним циљевима и задацима, 
рационално су користили време, простор и наставна средства; 

• Наставници су давали повратну информацију ученицима о постигнућима као и 
препорукама за даљи рад, анализирали напредак ученика и континуирано их пратили; 
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• Примећено је међусобно уважавање наставника и ученика; 

• Примећено је да ученици учествују и дају мишење о свом оцењивању и оцењивању других 
ученика. 

3. Област: Образовна постигнућа ученика 

Област Образовна постигнућа ученика реализована је кроз оствареност образовних стандарда на 
свим нивоима и усклађености постигнућа и оцењивања, као и кроз бољу организацију 
посећености и квалитет допунске и додатне наставе. Ова област је реализована у већој мери кроз 
континуирано вођење евиденције, праћење успеха ученика и наставника на разним 
такмичењима, конкурсима, као и на матурским испитима. Реализована је и кроз континуирано 
праћење ученика кроз педагошку евиденцију наставника. Ученици који су похађали додатну 
наставу постигли су одличне резултате на такмичењима из математике, српског језика, енглеског 
језика, руског језика, француског језика, биологије. Оно што је примећено је мали одзив ученика 
на часовима допунске наставе. 

4. Подршка ученицима 

Циљ ове области је био сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније 
међусобне односе у циљу стварања подстицајне радне атмосфере и активног учествовања свих у 
образовно-васпитном процесу. Ова кључна област је реализована у већој мери. Током школске 
године ученици, родитељи и запослени су информисани и едуковани о облицима насиља, 
злостављања и занемаривања у циљу развијања одговорности за властите поступке, као и бригу о 
другима и сараднички однос. Реализоване су радионице које се односе на превенцију вршњачког 
насиља у школама, предавања од стране МУП-а. Одељенске старешине су утврдиле социјални 
статус ученика о чему су обавестиле одељенско веће. Са ученицима који су се слабије 
прилагодили новој средини одељенски старешина и педагог су обављали разговоре, као и на 
часовима одељенског старешине кроз неговање демократског духа и развијање осећања 
припадности колективу. Подршка личном и социјалном развоју ученика реализована је кроз 
укључивање ученика у живот и интересе школе, кроз сарадњу са релевантим установама и 
стручњацима који раде на промоцији репродуктивног здравља, равноправности полова и хуманих 
односа. Подршка и помоћ ученицима је пружена и при организацији различитих врста културних, 
музичких, спортских и осталих манифестација. Ученицима трећег и четвртог разреда пружена је 
подршка и помоћ у избору даљег занимања кроз организацију професионалне оријентације, 
омогућивање сарадње са факултетима и вишим школама, као и са националном службом за 
запошљавање.  

5. Област: Етос 

Кроз област Етос циљ нам је био да обезбедимо препознатљив статусни углед школе, ученика и 
свих запослених, истицањем њених основних и посебних обележја, промоцијом ученичких 
достигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања. Овај циљ је 
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реализован кроз успешну комуникацију на свим нивоима, кроз редовно извештавање о учешћу 
чланова колектива и ученика у активностима значајним за одвијање школског живота, као и 
организовањем дружења и екскурзија за чланове колектива. У сврхе промоције школе креиран је 
и школски сајт (https://srednjanv.edu.rs). У циљу развијања безбедне школске средине и стварања 
пријантог школског амбијента организоване су превентивне активности које доприносе 
безбедности школске заједнице. Мрежа за решавање проблема насиља је континуирано пратила 
сваки облик насиља. 

6. Област: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

Ова област реализована је кроз праведно, транспарентно и демократично руковођење, 
континуирано спровођење самовредновања рада, савремен, стручан и мотивисан кадар. Овај 
циљ је реализован кроз континуирану реализацију, координацију стручним већима, школским 
тимовима, развијање сарадње са родитељима кроз родитељске састанке, савет родитеља и 
индивидуалне разговоре и развијање сарадње са локалном заједницом. Сви наставници су 
направили свој лични план стручног усавршавања, али је мали број наставника реализовао свој 
план унутар установе. Што се тиче стручног усавршавања ван школе, ишао је велики број 
наставника који су стечено знање презентовали на седницама наставничког већа и стручних већа. 
Нико од наставника није показао мотивисаност да стекне знање саветника и вешег педагошког 
саветника, па тако није било ни израде плана за напредовање и професионални развој. У току 
школске године имали смо само једног наставника ментора и наставника приправника (Винка 
Поповић као приправник и Бојана Меловић као ментор). У току школске године набављени су 
лаптопови за електронске дневнике, стручна литература и књиге за библиотеку. Потребно је 
учествовати у реализацији пројеката који доприносе развоју међупредметних и предметних 
компетенција, укључивати родитеље и ученике у разне активности и подстицати међународну 
сарадњу. 

Ђорђе Василић 

2.1.5.7. Извештај о раду тима за развој школског програма 

Школским програмом се обезбеђује остваривање наставних планова и програма, потребa ученика 
и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе, а заснован је на реалним потенцијалима 
школе. 

Ради постизања што бољих квантитативних резултата, најважније је постављање циљева и како 
њих реализовати. Оно што мислимо да даје добре резултате је наставниково проналажење 
активних и иновативних метода и облика наставног рада, који доводе до боље мотивације за 
учење и на тај начин ствара могућност да свако дете учи и буде успешно. 

Повезивање различитих наставних предмета у целину, оспособљава ученике за учење, учи их како 
учити и помаже им у учењу оних знања која ће им бити потребна за обављање различитих улога у 
одраслом животном добу. 
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Поштовањем индивидуалних разлика међу ученицима, ученике треба подучити вредностима 
достојних човека, односно васпитно- образовни рад у школи треба усмерити на целовит развој 
ученика. 

Када је реч о оцењивању ученика треба радити на уједначавању критеријума оцењивања на 
нивоу стручних већа, јер се од школе очекује да ученике научи учити. 

Тим за развој школског програма, којег чине: 

1. Бранка Ракоњац-директор школе 

2. Стана Матовић Цупара педагог школе 

3. Елвира Хаџић-професор групе предмета електро струке-председник тима 

4. Срећко Гујаничић-професор филозофије 

5. Станко Никачевић-професор ликовне културе 

6. Никола Коњокрад- професор историје 

7. Алексанра Мандић-професор економске групе предмета 

је у овој школској години,  радио по донетом плану и програму који је саставни део Годишњег 
плана рада школе. 

На састанцима тима(записници са састанака се налазе у свесци евиденције код педагога школе) 
разматрана су питања битна за функционисање школе, а везана за Школски програм рада. 
Утврђиване су битне компоненте за развој Школског програма, као и подела послова на 
наставнике чланове тима око израде Школског програма, с обзиром да смо у овој школској 
години почели као нова школа. Поред тога, одељења гимназије, оба смера, од ове школске 
године раде по новом плану и програму, а такође, смер електротехничар рачунара од ове школске 
године ради по потпуно измењеном плану и програму. Све ово је већим делом урађено у августу 
2018. године, а након што је завршена верификација школе, као и неке измене у плановима рада 
одељенских старешина четвртог разреда промењене од стране Министарства просвете, урађен је 
и Анекс Школског програма, тако да је након тога  Школски програм био комплетан. 

На крају сваког класификационог периода, анализирана је реализација планираних садржаја, као 
и припреме за почетак наредног класификационог периода. Формулисани су циљеви и задаци 
који су приоритетни за развој у наредном периоду. Анализиране ситуације везане за упис у 
наредну школску годину, а тичу се и Школског програма. Детаљнији преглед рада се налази у 
поменутој свесци евиденције. 
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Већина планираних активности овог тима је реализована кроз рад стручних и одељењских већа, 
као и Педагошког колегијума. Годишњи планови рада наведених стручних тела садржали су 
активности које су подразумевале праћење и анализу реализације Школског програма (обавезних 
и изборних предмета, слободних активности, допунске и додатне наставе).  

С обзиром да је у школи спроведен поступак самовредновања квалитета рада школе, своја 
задужења су имали и чланови овог тима. Оцењивали смо, према утврђеним критеријумима, свој 
рад и сви уочени недостаци биће исправљени у наредном периоду. 

Елвира Хаџић 

2.1.5.8. Извештај о раду тима за развој школског сајта 

Тим за развој школског сајта у школској 2018/19. години је функционисао у следећем саставу: 

 Бранка Ракоњац, директор 
 Срећко Гујаничић, професор филозофије 
 Ђорђе Василић, професор програмирања 

С обзиром на ликвидирање Гимназије „Пиво Караматијевић“ и Техничке школе у Новој Вароши, и 
формирањем Средње школе Нова Варош, појавила се потреба за креирањем сајта за новонасталу 
школу.  

Тим је функционисао континуирано током целе године, а због ефикасности чланови тима су 
комуницирали углавном путем електронске поште. 

Школски сајт се налази на адреси http://srednjanv.edu.rs и од октобра месеца 2018. тим се бавио 
следећим активностима: 

 Регистрација домена и закуп хостинга  
 Израда визуелног идентитета сајта, укључујући креирање логотипа школе 
 Инсталација и прилагођавање система за управљање садржајем 
 Креирање текстуалних садржаја 
 Објављивање свих релевантних докумената 
 Континуирано објављивање актуелности и обавештења  
 Инсталација и прилагођавање система за електронско учење 

(http://srednjanv.edu.rs/eucenje/) и постављање садржаја у сарадњи са предметним 
наставницима 
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2.1.5.9. Извештај о раду тима за инклузивно образовање 

Тим за инклузивно образовање чинили су следећи чланови:  

 Алекса Никачевић,  
 Небојша Ранђеловић,  
 Стана М. Цупара,  
 Марина Шапоњић,  
 Фехима Ибишбеговић-родитељ, 
 Грбовић Милован- ученик 

На почетку године тим је конституисан, изабран је председник и записничар. Наставничко веће и 
одељенска већа су обавештена од стране тима да је потребно да доставе податке о ученицима 
којима је потребна додатна подршка. Констатовано је да није било ученика за рад по ИОП-у. 

Алекса Никачевић 

2.1.6. Извештај о раду стручних сарадника школе 

2.1.6.1. Извештај о раду библиотекара 

Пошто су,одлуком Владе Републике Србије од  09.08. 2018. год.,укинуте Гимназија ''Пиво 
Караматијевић'' и Техничка школа, у Новој Вароши, формирана је једна школа –Средња школа у 
Новој Вароши. Сходно томе формирана је библиотека Средње школе, која је уписана у Регистар 
библиотека, решењем од 25.12. 2018 год. 

У библиотеци раде Ћировић Миливоје,са  38,89%, ОбућинаГина, са 30%, Чакаревић Милунка, са 
20% и Башовић Садија,са 11,11% норме. 

На почетку школске године урађен је план рада, који је постао део Годишњег плана рада школе. 
Формирана је и библиотечка секција која броји 15 чланова. 

Укупан фонд библиотеке Средње школе , на почетку школске године је био 9 198 књижних 
јединица, а на крају их је 9249. Школа је купила 17, док су остале поклони СрећкаГујаничића, 
Милосава Обућине, Владимира Дулановића, Мирка Мелентијевића, као и колега  ,библиотекара 
Основне школе ''ЖивкоЉујић'',  Нова Варош. 

Укупан број посета је 1040 током ове школске године. 

На почетку школске године су у библиотеку уписани ученици првог разреда, спроведене 
активности  на популаризацији библиотеке и љубави према читању. 
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Током октобра школу је посетио др. Мирко Мелентијевић и даровао нам 4 књиге. Библиотечка 
секција је урадила пано за промоцију Сајма књига, који је изложен у холу школе. Није било 
организованог одласка на Сајам књига. 

02.11.2018 год. сви библиотекари су присуствовали акредитованом семинару у Народној 
библиотеци у Ужицу, са темом  '' Стручни библиотечко- информациони рад у библиотекама – 
вођење библиотечке статистике  у складу са националном законском регулативом и 
међународним ИСО стандардима за библиотечку статистику ''. Чланови библиотечке секције су 
урадили пано за обележавање Данапросветних радника,  11.11. 

Током новембра и децембра чланови библиотчке секције су, уз помоћ библиотекара и колега 
,наставника историје наше школе, урадили паное у част обележавања сто година од завршетка 
Првог светског рата, који се налазе у обема зградама наше школе.Чланови библиотечке секције су 
обележили и 01.12. – Светски дан борбе против AIDS –а. 06.12. школу је посетио Илија Смиљанић, 
из Народне библиотеке, Ужице, и дао библиотекарима смернице за даљи рад, с обзиром да се 
спајају библиотечки фондови, и препоручио, поново, дигитализацију рада библиотеке. На 
званичном сајту Друштва школских библиотекара Златиборског округа објављене су активности 
наше библиотечке секције. 

У јануару је завршен попис, започет током децембра, библиотечког фонда библиотеке некадашње 
Техничке школе, и тиме добијено коначно стање књижног фонда наше библиотеке. 

Током фебруара ученици наше школе обележили су 28.2. Национални дан књиге, читањем пасуса 
из књига, наглас - у холу, библиотеци, зборници, школском дворишту, а фотографије ових 
активности су објављене и на сајту школе и на сајту Друштва школских библиотекара Златиборског 
округа. 

Током марта обележен је Март- месец франкофоније, израдом пригодних паноа, који су били 
изложени у холу школе.Обележен је и 21.3 - Светски дан поезије, програмом  у библиотеци 

''Ни реч, ни стих, ни глас'', у организацији наставнице Српског језика и књижевности, Бојане 
Меловић ,уз сарадњу са библиотекарима, у ком су учествовали чланови библиотечке и 
рецитаторске секције, као и други ученици наше школе, а такође су наши ученици учествовали и у 
музичком делу програма. Говорени су стихови домаћих и страних аутора, на српском,  руском и 
француском језику. Гости су поред дирекотрке школе и наших драгих колега били и наши локални 
писци, наставник Енглеског језика, у пензији, Ивица Стојановић, и наставник Философије, Срећко 
Гујаничић. Програм је и био својеврсно одавање захвалности И. Стојановићу, за сав рад и труд 
уложен у организацију културног живота наше школе. 

23.4. Светски дан књиге и ауторских права обележен је израдом пригодног паноа. 
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27.4.школу и нашу библиотеку је посетио Енес Халиловић, разговарао са библиотекарима на 
организовању креативне радионице за даровите ученике као и о будућој сарадњи у креативним 
радионицама и организацији књижевних вечери. 

Током маја прављен је преглед задужених књига ученика завршних разреда и остварена је 
сарадња са одељенским старешинама на њиховом благовременом враћању. 

Током целе школске године , у просторијама библиотеке, ученици наше школе су се припремали 
за такмичења, свих нивоа, и библиотекари су им били све време на располагању што се тиче 
неопходне литературе и свих потребних информација. Такође, у библиотеци су обављани и 
разговри са ученицима као и састанци неких Тимова и Стручних већа. 

Остварена је и сарадња са Градском библиотеком, јер су чланови библиотеке и библиотекари 
били посетиоци и учесници више програма, промоција, представа и књижевних вечери. 

Очекујемо почетак рада на електронском вођењу рада библиотеке. 

Садија Башовић,  

        Ћировић Миливоје, 

        Гина Обућина, 

        Милунка Чакаревић 

2.1.6.2. Извештај о раду педагога 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада: 

У августу, септембру учествовала сам у комисији за прављење Годишњег извештаја за обе школе. 
Такође сам била члан и учествовала у изради Годишњег плана рада новоосноване школе. Пошто 
је Средња школа тек основана, било је потребно урадти и нови развојни план установе, као и 
Школски програм. Учествовала сам у изради оба документа. Развојни план установе усвојен је на 
период од 5 година, а Школски програм на 4. Поред тога, учестовала сам у изради прогрма 
Ученичког парламента, програма из Школског програма. Потребно је било правити програм и 
план за нове тимове који су постали обавезни по Закону о основама система образовања и 
васпитања. Након посећених часова, давала сам предлоге наставницима о могућности уношења 
новина у наставу. Учестовала сам у планирању сарадње са институцијама, нарочито са Домом 
здравља и МУП, око спровођења новог програма везаног за превентивно деловање употребе 
психоактивних супстанци. Учествовала сам у кориговању и давања смерница за израду плана за 
самовредновање од стране Школске управе. 
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II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

У току школске године пратила сам напредовање ученика. Праћење се огледало у прилагођавању 
ученика првог разреда кроз разговоре са одељењским стрешинама, са ученицима којима је 
требала подршка у прилагођавању, односно адаптацији. Такође сам напредовање ученика 
пратила и кроз појачан васпитни рад, кроз индивидулане разговоре које са водила на иницијативу 
самих ученика и родитеља, кроз друштвено-користан рад, као и кроз план праћења напредовања 
ученика у оквиру тима за заштиту од дискриминације, насиља и злостављања. Праћење успеха 
сам такође пратила кроз упоредно поређење по класификационим периодима, кроз давање мера 
и предлога за поправљање. Пратила сам периодично реализацију наставе, како редовне тако и 
осталих облика образовно-васпитног рада и о томе извештавала Наставничко веће, Педагошки 
колегијум, Школски одбор. Пратила сам и реализацију стручног усавршавања ван установе и томе 
обавештавала Педагошки колегијум. Пратила сам и реализацију оставрених сарадња са Домом 
здравња и МУП-ом, ЦЗСР, Националном службом за запошљавање и о томе обавештавала 
Педагошки колегијум. Пратила сам остваривање реализованих активности тимова, стручних већа 
и обавештавала их о редовном држању састанака и о томе обавештавала Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе. Учестовала сам у праћењу акционог плана развојног планирања 
школе и о томе обавештавала Савет родитеља и Школски одбор. Пошто нисмо имали акциони 
план из самовредновања, учестовала сам само у његовој изради. Учестовала сам у извршавању 
предложених мера након добијеног извештаја о извршеном инспекцијском надзору у нашој 
школи и из мог домена, пратила остваривање предложених мера и рока, организовала састанке и 
подносила извештаје. За потребе самовредновања рада школе, учестовала сам у изради и 
примени инструмената за вредновање прве бласти квалитета Програмирање, палнирање и 
извештавање. Учестововала сам у прављењу инструмента за стручно усавршавање наставника које 
је требало да нам послужи у сврху ефикаснијег планирања личних планова. Правила и обрађивала 
упитнике за ученике на теме: процена присутности наиља у нашој школи, информисаност ученика 
о злоупотреби психоактивних супстанци, социоеконосмски статус ученика. Нико од ученика није 
радио по ИОП-у нити је било индивидуализације. Пратила сам само ученике који су имали већи 
број недовољних оцена. Учествовала сам у изради оба Годишња извештаја угашених школа.  
Пратила сам постигнућа ученика и о томе водила евиденцију. Пратила сам постигнуће ученика на 
матурском испиту и о томе извештавала Наставничко веће, Школски одбор, Савет родитеља . 
Пратила сам и упис матураната на факултете и високе школе. Пратила сам и водила евиденцију са 
поправних испита и о томе обавестила Наставничко веће, Савет родитеља, Школски одбор, 
Ученички парламент. Кроз периодично праћење водила сам евиденцију и о ванаставним 
активносима ученика. Учествовала сам у у праћењу неуспеха код ученика и предлагање мера за 
побољшање. Кроз прегледање дневника и посету часова (увид у евиденцију наставника о 
постигнућима ученика) такође је праћено напредовање ученика.  

III Рад са наставницима 

Кроз посету часова, упућивала сам наставнике на формулисање циљева, задатака, исхода. 
Пратила да ли их добро формулишу и давала повратну информацију. При посети часова упућивала 
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на употребу различитих метода и облика рада, планирање иновација. Припремала сам за 
наставнике упитнике, материјал, извештај и упућивала их да што квалитетније одраде своје 
планове стручног усавршавања. Упићивала их шта све треба да узму у обзир приликом прављења 
планова, планирања компетенција. Учествовала у изради плана тима за професионлани развој. 
Посетила сам 25 часова , о чему је сачињен извештај и прочитан на Педагошком колегијуму. 
Навела сам препоруке које би било пожељно имплементирати, ради квалитетнијег наставног 
процеса. Помагала сам наставницима при планирању угледних часова, пружала им помоћ и 
предлагала актвивности за програмирање и планирање рада стручних већа, секција, одељењског 
стрешине. На седници Наставничког већа их упознала кроз извештај о самовредновању и могућим 
корекцијама. Помагала и давала материјал одељењским старешинама на тему везана за 
толеранцију, насиље, злоупотребу дрога. Помагала сам и учествовала у заједничким састанцима 
са родитељима, нарочито код одељења где је примећено непоштовање дисциплине. Упућивала 
их на различите начине и поступке самоевалуације. Како кроз оперативно планирање, тако и кроз 
дневно.  

IV Непосредан рад са ученицима 

У сарадњи са одељским старешинама анкетирали смо ученике на тему социоекономског статуса. 
Током целе године обављала сам саветодавне разговоре са ученицима. Са некима сам обављала 
разговор на иницијативу одељењског старешине, са некима на иницијативу родитеља. Неки 
ученици су и самостално долазили. Углавном су проблеми били неуспех и неоправдано 
изостајање. Било је и других проблема, породичних, здравствених, немотивисаност за учење 
итд,...Разговарала сам и са ученицима који су се по процени одељењског старешине слабије 
прилагодили новој средини, али је у питању мали број ученика. Пратила сам ученике и учестовла 
у појачаном васпитном раду, друштвено-корисном раду. Подстицала сам рад ученичког 
парламента, обрађивали смо теме превенције насиља и злоупотребе дрога кроз радионичарски 
рад , кроз упитнике. Учествовали смо у хуманитарној акцији за породицу Попадић, где су ученици 
I2 одељења покренули акцију. Са члановима Ученичког парламента учествовали смо у Пројекту 
Слободне зоне јуниор, где су наши ученици снимали кратак филм о проблемима у нашем граду. 
Учествовали су са филмом „Прихвати ме,...“ и „Слободан град“. Ушли смо у ужи избор, где смо 
ишли на презентовање свих филмова који су ушли у ужи избор. Као што сам навела, са ученицима 
сам радила на превенцији насиља и злоупотрби дрога. Одржали смо три радионице, спровели 
упитнике о присутности насиља и злоупотреби дрога. На ученичком парламенту их упознала са 
Протоколом , мерама интервенције, нивоима насиља, информисала их о присутности нове 
психоактивне супстанце, упознала их на штетно дејство дрога и њихову злоупотребу. Помагала им 
у реализацији идеја пројекта, радионица. Анализирали успех ученика и давали предлоге за 
побољшање. 

V Сарадња са родитељима 

Сарађивала сам са Саветом родитеља, извештавала их о успеху ученика, извештај са поправних, 
матурских, извештај о реализованим активностима из акционог плана развојног планирања, 
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извештај о самовредновању. Обављала сам индивидулане разговоре и са једним и оба родитеља, 
са групом родитеља. Родитељи су долазили на разговор због појачаног васпитног рада, због неких 
личних и здравствених проблема који су приметили код своје деце. Са родитељима сам пратила и 
прилагођавање ученика, тј.пребацивање у нови образовни профил. 

VI Рад са директором и стручним сарадницима 

Са директором сам остварила сарадњу при предлагању чланова за тимове, стручне активе, 
комисије за израду Годишњег плана и извештаја. Договарале смо се о актуелним потребама и 
активностима које треба спровести да би функционисање школе било ефикасније. Учествовала 
сам у отклањању мера које су наложене приликом посете просветног инспектора. Сарађивала сам 
приликом прављења Развојног плана установе и спровођења самовредновања. Договарале смо се 
о подели одељењских старешинстава. Сарађивале смо на тему везано за стручно усавршавање 
наставника, вођењу појачаног рада ученика, друштвено-корисног рада, непоштовања правила 
понашања, вођењу евиденције, Годишњег плана рада, уписа ученика, спровођењу семинара 
СЕЛФИ. 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

Током целе године учествовала сам у раду Наставничког већа кроз периодично анализирање 
успеха, упознавање наставника са Развојним планом, извештаја о самовредновању, присутности 
насиља у школи и злоупотреби психоактивних супастанци, стручно усавршавање нмаставника, 
извештај о постигнућима на матурском испиту,поправним испитима, упису на факулетет и високе 
школе.Учестовала сам у раду свих тимова у школи, оба стручна актива и у комисији сам за израду 
Годишњег плана рада за наредну годину, као и Годишњег извештаја, била сам у комисији за избор 
ученика генерације. Учествовала сам и у раду Педагошког колегијума, подносила сам извештаје о 
успеху ученика, реализацији часова, успеху ученика по предметима, стручном усавршавању, 
посети часова, сарадњи са локалном самоуправом,..радила сам са осталим члановима Развојни 
план установе који је донет на период од 5 година, акциони план, као и Школски програм. Давала 
сам предлоге појединачно за свако стручно веће, актива, тимова, органа мере за унапређење 
рада. Мере се могу видети и у акционом плану за самовредновање , јер је рађена прва област 
квалитета. 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе  

Током године сарађивала сам са Домом здравља у циљу предавања –здрави стилови живота, 
превенција употребе алкохола, безбедност на матурској вечери, систематски прегледи; МУП- 
предавања на тему безбедне вожње, насиља, злоупотреба алкохола и дрога; ЦЗСР- давање 
повратне информације о успеху и дисциплини ученика који су ѕбог кривичних пријава, а 
малолетни под контролом Центра, разговор и због породичних проблема појединих ученика; 
Национална служба за запошљавање- сарадња са саветником за планирање каријере и тестирању 
ученика за професионалну орјентацију; дечијом заштитом око давање повратне информације око 
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редовног школовања ученика који користе њихове услуге, Црвени крст и акција добровољног 
давања крви, Основне школе- упис, праћење ученика из тих школа, договарање око 
самовредновања и актуелних проблема; Општином Нова Варош и учешће у прављењу Плана 
јавног здравља за наш град. 

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

На почетку године израдила сам годишњи план рада, а потом планирала оперативне планове на 
месечном нивоу и водила евиденцију на дневном нивоу. Припремала сам табеле за праћење 
успеха, протокол за праћење часа, реализацију наставе. Припремала се за рад на основу плана. 
Стручно се усавршавала ван установе кроз семинаре Усавршавање комуникацијске 
компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима“-К4-8 сати, Елвира Хаџић, 
Бранка Ракоњац и Стана Матовић Цупара- Обука запослених у основним и средњим школама за 
примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи, март-
април 2019.г - 8 сати. На основу добијених података урадиле смо акциони план који ће бити 
саставни део Годишњег плана рада за наредну школску годину. У оквиру установе држала сам 
радионице и присуствовала излагању наставника са стручних семинара, дискутовала угледне 
часове, учествовала у пројекту Општине. 

                                                                                                       Педагог школе 

Стана Матовић Цупара 

2.1.7. Извештај о реализацији практичне наставе у привредним 
организацијама 

Практична настава, блок настава и професионална пракса за ученике образовног профила  
туристички техничар и кувар одвијала се  у угоститељским објектимa:  

 хотел ''Панорама'' , 
 хотел ''Златарски бисери'' , 
 хотел ''Златарски златник'' . 

 У одељњу II4 одржано је: 

 практичне наставе  - 192 часа, 
 блок наставе  –  120 часова, 
 професионалне праксе  –  30  часова. 

У одељњу III4  одржано је:  

 блок наставе – 120 часова, 
 професионалне праксе – 60 часова. 
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У одељењу I5 одржано је: 

 практичне наставе  - 408 часова, 
 блок  наставе  - 60 часова, 
 професионалне праксе 30 – часова.  

Ученици су током године ротирани по угоститељским објектима тако да су обављали праксу у сва 
три угоститељска објекта. Сарадња је била одлична.  

Практична настава и блок настава за ученике образовног профила машински техничар моторних 
возила одвијала се у следећим предузећима и сервисима: 

 ''Јелика''  , 
 ''Аблендер'' , 
 ауто-сревис ''Нешо'' , 
 ауто-сревис ''Буљуга'' , 
 СЗТР ''Даниловић'' . 

У одељењу II3 одржано је практичне наставе   666 часова, у одељењу IV3 одржано је практичне 
наставе 642 часа и блок наставе 210 часова.  

Ученици су током године  обављали практичну наставу у свим наведеним ауто-сервисима. 
Сарадња са привредним субјектима  била је одлична.  

Стручна већа машинске и економске струке 

2.2. Извештај о раду директора за школску 2018/19.годину 

Одлуком Владе Републике Србије Средња школа у Новој Вароши основана је 1.септембра 
2018.године, као ново правно лице и правни следбеник двеју укинутих школа Гимназије и 
Техничке школе. 

С тим у вези, директор је обављао следеће послове : упис у  регистар Привредног суда у Ужицу, 
завод за статистику, пореска управа, тзрезор, отварање нових текућих рачуна, израда печата 

Израда Елабората о верификацији установе. Утврђивање испуњености услова за почетак рада од 
стране републичког инспектора Радоја Стопића и општинског просветног инспектора Мелихе 
Бегић. 

Премна Одлуци Владе РС , Статут Средње школе, Школски програм, Годишњи план рада су 
морали бити донети 1.септембра, тако да се приступило изради аката пре овог датума. 

Школска година је почела 3.септембра 2018.године. Насатава се одвијха у две зграде у једној, 
првој смени. 
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У новој школској години није било технолошких вишкова.  

Потписани су уговори са послодавцима за обављање практичне наставеученика у образовним 
профилима кувар, туристички техничар и машински техничар моторних возила. 

Одржане су седнице Савета родитеља ( конституисање Савета, осигурање ученика) и Привременог 
Школског одбора. 

Одржани су састанци Актива директора општине Нова Варо, као и састанци у Школској управи у 
Ужицу. 

Присуствовала сам састанку на тему Превенција наркоманије у основним и средњим школама, 
које је организаво Завод за јавно здравље у Ужицу. Такође, одржан је састанак у школској управи 
Ужице везано за план уписа и предстојећа такмичења. 

Присуствовала сам састанцима у Београду у организацији Министарства просвете, а везано за 
Пројекат државне матуре и реформе гимназија, затим модернизација образовних профила и 
други циклус спољашњег вредновања школа. бЗатим је одржан састанак у Дому војске у Ужицу на 
тему одржавања часова одељењских старешина а тиче се војне обуке средњошколаца.  

Састанак Заједнице гимназија одржан је на Златибору у трајању од два дана, тема је актуелна 
проблематика реформе гимназија и државне матуре као и полагања испита за лиценцу 
директора. 

Донета је одлука о вођењу евиденције у електронском обликун од другог полугодишта. 

У школи је одржан семинар „ Комуникација са ученицима, запосленима и родитељима“, 
наставницима је омогућено да се стручно усавршавају у у области К3, 8 сати. 

Запослени и ученици су прошли онлајн обуку за примену инструмената за самовредновање и 
процену дигиталних  капацитета школе – „ СЕЛФИ“ – 16 сати. 

Библиотекарима школе ( четворо запослених ) је омогућен одлазак на стручно усавршавање кад 
год је организован семинар. 

На зимске републичке семинаре отишли су сви заинтересовани наставници8 наставника). 

Уплаћена је онлајн обука за наставнике енглеског језика, 32 сата, к1( за три наставника). 

Обука за наставнике физичког и здравственог васпитања за наставнике, 8 сати.  

Два наставника електро струке и директор су присуствовали тродневној обуци „ Да нам школе 
буду боље“, три дана. 

На обуку програма Пејтон су ишла два наставника информатике. 
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Факултет Техничких наука донирао школи апарат за физику. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело одлуку о донацији вредној 
500.000,00 динара за опремање кабинета хемије и биологије. 

Од наставних средстава са рачуна школе купљено је 8 преносивих лап топ рачунара, један 
рачунар, пројектор и штампач. Купљене су књиге за библиотеку.  

Школа има своју званичну интернет страницу.  

Школа је имала два редовна инспекцијска надзора установе ( верификација установе и контролне 
листе) и један ванредни по приговору Ћировић Миливоја. 

Школа је имала добру сарадњу са представницима МУПа, Дома здравља, Центром за социјални 
рад, Црвеним крстом, КЗМ, Градском библиотеком, Домом културе. 

Директор је у сарадњи са секретарима радио на изради и изменама општих и појединачних 
аката.У току школске 2018/19.године, у месецу септембру донети су нови Статут Средње школе и 
сви пратећи правилници, а затим поново у августу због измена Закона о основама система 
образовања и васпитања, наново су усаглашавана сва акта.  

Директор је нарочито водио рачуна и радио на пољу стручног усавршавања запослених, 
омогућивши 8 сати у организовањем семинара у школи, онлајн обуке, одласци на зимске 
републичке семинаре и обуке за стандарде. О остварености плана стручног усавршавања може се 
видети у извештају о стручном усавршавању запослених. 

На почетку школске године формирана су одељења од уписаних ученика, 17 одељења, извршена 
је подела предмета на наставнике, урађен распоред часова, обавезних и ваннаставних активности. 
Уручена су решења о 40-часовној радној недељи, сарадња са предузећима за обављање ученичке 
праксе. Извршен санитарни преглед ученика. 

Достављена неопходна документа, планови и извештаји школској управи у Ужицу. 

Извршена контрола противпожарних апарата и хидрантне мреже у обе зграде и радионици. 
Замењени дотрајали и купљени нови апарати. Извршена контрола паник расвете.  

Инспекцијским надзором Сектора за ванредне ситуације утвршђене неисправности на 
електричним инсталацијама у згради Гимназије. Директор сарађивао са представницима локалне 
самоуправе на отклањању недостатака, али с обзиром на то да је у току реконструкција основне 
школе „ Живко Љујић“, општина није у могућности да нађе решење за зграду гимназије, јер у том 
случају ученици не би имали где да иду у школу. 
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Директор је вршио педагошко-инструктивни рад посећујућу часове наставника и дајућу савете и 
мере за унапређење рада. Директор је обилазио практичну наставу ученика у 
предузећима.Организовао је ванредне, поправне, допунске и матурске испите.  

Организовао је прославу школске славе, Савиндана, у просторијама школе, уз свечани програм и 
ручак. Био је организатор Светосавског бала за све просветне раднике у хотелу „ Панорама“. 

Омогућио је ученицима и наставницима превоз и смештај за многобројна такмичења. 

Заказивао и председавао седницама наставничког већа и педагошког колегијума. Доносио одлуке 
и давао предлоге , набављао наставна средства, уређивао школски простор, сарађивао и 
присуствовао седницама Савета родитеља и Школског одбора, сарађивао са школским 
парламентом и давао одобрења за ученичке акције ( снимање филма, помоћ угроженим 
породицама). 

Осигурање ученика,- Савет родитеља једногласно изабрао осигуравајућу кућу „ Дунав осигурање“. 

Извршен предлог плана уписа за наредну школску годину. Предложено 5 одељења. 

Извршен попис, усвајање финансијског извештаја и донет предлог финансијског плана за 
календарску 2019.годину. 

Расписан конкурс за директора. Спроведен поступак избора директора. 

Формиран Школски одбор и именован од стране Скупштине општине Нова Варош. 

Организовао матурско вече у хотелу Панорама, свечану шетњу од Градске библиотеке до Дома 
културе. 

Организовао свечану доделу диплома. 

Сарађивао са представницима полиције, центра за социјални рад, Домом здравља у циљу 
превенције ризичних понашања у школи. Одржана су предавања на тему безбедности, 
превенције болести завеснисти, здравих стилова живота. 

Директор је радио на промоцији школе, у основним школама на територији општине Нова Варош, 
као и путем сајта, медија, постигнућа ученика и наставника. 

Омогућена је и презентација високих и виших школа и факултета у просторијама школе 
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2.3. Извештај о раду школског одбора 

Школски одбор Средње школе у Новој Вароши у школској 2018/2019 години одржао је укупно 12 
(дванаест) седница и то:  

5 (пет) седница Привременог Школског одбора. Привремени Школски одбор је именован актом – 
Одлуком Владе о оснивању Средње школе у Новој Вароши и укидању Гимназија „Пиво 
Караматијевић“ и Техничке школе у Новој Вароши, број 05 број 022-7672/2018 од 9. августа 2018. 
године (Службени гласник РС бр. 62/2018.године од 9. августа 2018. године)  у саставу: Јадранка 
Чворо, Мухарем Салихбеговић, Љиљана Мариновић, Зорица Чакаревић, Аднан Ибровић. 

На  овим  седницама  привремени  Школски одбор је: 

- донео одлуку о покретању захтева о верификацији Средње школе 

- усвојио Статут Средње школе 

-усвојио план Стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

-разматрао и усвојио Извештај о раду школе за школску  2017/2018 годину; 

-разматрао и донео Годишњи план рада школе за школску 2018/2019 годину; 

-усвојио ШП и ШРП за период од 2018/19 до 2022/23 

-донео одлуку о расписивању конкурса за избор директора Средње школе и именовао комисију за 
избор директора 

-донео одлуку о избору директора Средње школе 

Решењем  СО Нова Варош број: 06-90/7/2018-02 од 23.11.2018. године у Школски одбор Средње 
школе именовани су: Миливоје Арсић, Љиљана Мариновић и Аднан Ибровић из реда локалне 
самоуправе; Горан Друловић, Драган Грбовић и Мирослав Чкоњевић из реда Савета родитеља и 
Елвира Хаџић, Далида Мусић Авдић и Срећко Гујаничић из реда запослених. 

У наведеном саставу Школски одбор је одржао 7 (седам) седница на којима је: 

- верификовао мандат именованим члановима Школског одбора 

- донео одлуку о усвајању предлога плана уписа у први разред за школску 2019/2020 годину; 

- разматрао формирање комисија за попис; 

- разматрао анализу успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода; 
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- разматрао извођење практичне наставе (решавање текуће проблематике) 

- разматрао и донео све неопходне правилнике као и њихове допуне у складу са променама и 
допунама Закона о основама система образовања и васпитања 

- разматрао организацију прославе Дана школе 27.  јануара; 

- разматрао и донео Анекс на Годишњи план рада за школску 2018/2019 годину 

- разматрао и донео Анекс  Школског развојног плана  и Школског  програма 

- разматрао и усвојио Извештај о попису за 2018 годину; 

- разматрао и усвојио Финансијски извештај за 2018. и Финансијски план за  план за 2019 годину; 

- усвојио план јавних набавки за 2019. годину 

- разматрао анализу успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта; 

- разматрао вођење евиденције о образовно-васпином раду у електронском облику од другог 
полугодишта 

- разматрао и усвојио критеријуме о вредновању стручног усавршавања у Средњој школи 

- разматрао извештај о редовном инспекцијском надзору у Средњој школи 

- разматрао и усвојио Извештај о раду директора за претходни шестомесечни период; 

- разматрао и усвојио измене и допуне Статута Средње школе 

-разматрао анализу успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта; 

-разматрао извештаје са матурских испита; 

-донео одлуку о именовању комисије за утврђивање предлога за запослене за чијим је радом 
престала потреба са пуним или непуним радним временом 

- разматрао и усвојио извештај о раду директора школе за 2018/2019 годину 

- разматрао и усвојио извештај о раду Школског одбора за 2018/2019 и план рада Школског 
одбора за 2019/2020 годину 

                                                                                                                       Председник Школског одбора: 

                                                                                                                             Далида Мусић Авдић   
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2.4. Извештај о раду савета родитеља 

На почетку школске 2018 / 2019 године конституисан је Савет родитеља Средње школе у Новој 
Вароши и радио је у следећем саставу : Љиљана Батаковић, Весна Бјелић, Сузана Палић, Бранкица 
Гордић, Љуба Стојић, Фехима Ибишбеговић, Исак Дудић, Мијо Рвовић, Славица Стојић, Ермедин 
Хасовић, Горан Друловић, Жељко Томовић, Драган Грбовић, Мирослав Чкоњевић, Радомир 
Матовић, Данка Дивац и Радојка Марјановић.  

Током школске 2018 / 2019 године одржано је седам седница Савета родитеља, којима су ,осим 
чланова, присуствовали директорка Средње школе, Бранка Ракоњац, и секретар Средње школе, 
Перо Виторовић. 

На првој седници је конституисан Савет родитеља, изабран је председник Савета родитеља, 
јавним гласањем, Фехима Ибишбеговић. За заменика председника Савета родитеља, јавним 
гласањем, изабран је Горан Друловић. За записничара је изабрана Весна Бјелић. За представнике 
у школским тимовима изабрани су, јавним гласањем, Љуба Стојић, Љиљана Батаковић и Исак 
Дудић. У општински Савет родитеља изабрани су Бранка Гордић и Мијо Рвовић. Разматране су 
четири приспеле понуде за осигурање ученика и једногласано је одабрано Дунав осигурање. 
Чланови Савета су упознати са Пословником о раду Савета родитеља и исти је усвојен. Чланови 
Савета су упознати са Годишњим планом рада школе и исти је усвојен. 

На другој седници су бирани представници Савета за Школски одбор. Избор је вршен тајним 
гласањем, формирана је трочлана комисија за спровођење избора. Гласало је 17 чланова Савета, и 
изабрани су : Горан Друловић, Мирослав Чкоњевић и Драган Грбовић. 

Најзначајнија тачка треће седнице је био успех ученика на крају првог класификационог периода, 
мере за побољшање успеха и дисциплине, проблеми у раду школе и набавка нових учила. Са 
статистичким подацима о успеху упзнала нас је директорка Школе, Б. Ракоњац. 

На четвртој седници смо се бавили успехом ученика на крају првог полугодишта, мерама за 
побољшање успеха и дисциплине, могућностима за извођење ђачке екскурзије, применом 
електронског дневника у Средњој школи, за чију употребу је сагласност већ дало Наставничко 
веће Средње школе. Извршен је избор представника Савета у следеће Тимове школе: Тим за 
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – С. Палић, Тим за 
професионални развој – Р. Марјановић, Тим за самовредновање и вредновање рада школе – И. 
Дудић, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва –  Љ. Батаковић, Тим за 
обезбеђивање квалитета рада установе – Љ. Стојић, Тим за инклузивно образовање – Ф. 
Ибишбеговић, Тим за каријерно вођење и саветовање – Ж. Томовић, Актив за школско развојно 
планирање – Р. Матовић. 

На петој седници чланови су упознати са реформом наставног плана и програма за други разред, 
подручје рада гимназија, као и са чињеницом да ће се реформе наставити на сличан начин и у 
осталим разредима,наредних година. На основу резултата спроведене анкете, везано за 
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дестинацију ђачке екскурзије, изабрана је Северна Италија. Изабрани су чланови за комисију за 
избор најповољније понуде за спровођење екскурзије и то су С. Стојић, М. Рвовић и Р. Матовић. 
Савет родитеља усвојио је предлог уџбеника предметних наставника. Изабран је и представник 
Савета за комисију за избор ђака генерације и то је Б. Гордић. Разматран је проблем превоза 
ученика и упућен је захтев Локалном савету родитеља да размотри проблем настао изменом реда 
вожње. 

На шестој седници смо се бавили  новонасталим проблемом организације ђачке екскурзије, а који 
је последица измена Правилника о извођењу екскурзије, од 25.4.2019.године. Пошто се мења 
начин спровођења екскурзије путем јавних набавки, дошло је до проблема у организацији ђачке 
екскурзије. Предложено је да се поново одрже родитељски састанци, да би се родитељи и ђаци 
поново изјаснили о могућности спровођења екскурзије у новонасталим околностима.  Донета је 
одлука да се матурско вече организује у хотелу Панорама, после традиционалне шетње 
матураната од Градске библиотеке до Дома културе. Одлучено је да ће се део наставе за ученике 
Основне школе '' Живко Љујић'', због реконструкције, одвијати у просторијама Средње школе, у 
другој смени. 

На седмој седници разматрана је реализација свих облика образовно – васпитног рада и упсех 
ученика на крају другог полугодишта. Сви облици образовно – васпитног рада су реализовани. 
Усвојена је одлука о уџбеницима одобреним од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Разматран је и усвојен извештај о самовредновању рада школе, а у процесу 
самовредновања је учествовао и Савет родитеља, о чему постоје извештаји у докуменатацији 
Савета родитеља. 

     председник Савета родитеља 

    Фехима Ибишбеговић 

2.5. Извештај о раду координатора практичне наставе 

Као координатор практичне наставе у првом и другом полугодишту школске 2018/2019 године, 
свој рад сам прилагодио према годишњем плану рада школе. Од првог септембра 2018.године, 
Одлуком Владе Републике Србије укинуте су Гимназија и Техничка школа у Новој Вароши и 
основана Средља школа.Заједно са наставницима који су чинили уписну комисију активно сам 
учествовао у упису ученика у први разред. Након завршеног уписа формирано је пет одељења 
првог разреда и то: два одељења гимназије друштвено језичког и природно математичког смера, 
једно одељење електротехничара рачунара, једно одељење машински техничар мотиорних 
возила и једно одељење кувара по дуалном систему образовања. Извршена је подела одељења 
на групе за вежбе, вежбе у блоку и практичну наставу у зависности од изборног предмета и 
страног језика који ученици слушају. 

На почетку школске године у сарадњи са директорком школе склопили смо уговоре са 
предузећима на територији општине Нова Варош у којима ученици обављају практичну наставу. 
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Ученици су подељени по групама у складу са образовним профилима и распоређени по 
предузећима за извођење практичне наставе. Са наставницима практичне наставе обавио сам 
консултације, о потребама набавке алата и опреме за школску радионицу, као и о уређењу саме 
радионице а све са циљем побољшања услова за извођење практичне наставе. 

Урадио сам распоред извођења блок наставе за текућу школску годину, који је усаглашен са 
предметним наставницима.  

Током школске године обилазио сам часове практичне наставе како  у школској радионици тако и 
у производним предузећима и угоститељским објектима што је и евидентирано у књизи 
евиденције ученика. Са предметним наставницима током школске године радио сам на 
корелацији практичне и теоријске наставе. 

Од почетка школске године свакодневно сам радио на педагошко-инструктивном раду са свим 
наставницима практичне наставе а посебно са наставницом куварства која је приправник. 

Заједно са директорком школе радио сам решења о четрдесеточасовном радном времену као и 
решења о преквалификацији и доквалификацији за ванредне ученике, као и распоред полагања 
ванредних испита. Пратио сам реализацију часова редовне настава као и часова допунске и 
додатне наставе. Активно сам учестовао у раду стручних већа, као и у припремању седница 
Одељенског и Наставничког већа. У току школске године свакодневно сам имао сарадњу са 
родитељима ученика. Са челницима локалне самоуправе имали смо низ састанака око 
обезбеђења срадстава за обуку ученика четвортог разреда образовног профила Машински 
техничар моторних возила за полага возачког испита „Б“ категорије. 

Током другог полугодишта пратио сам припрене ученика за полагање матурских испита.Такође 
сам израдио предлог комисија за матурске испите. 

Током маја месеца заједно са директорко школе обишли смо све ученике осмог разреда у 
Основним  школама  општине Нова Варош, где смо промовисали средњу школу за упис ученика у 
први разред за школску 2019/20 годину. 

Током читаве школске године радио сам на разним административним пословима за потребе 
школе. 

Координатор практичне наставе 

Миливоје Ћировић                                                                                                             
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2.6. Извештај о раду педагошког колегијума 

У току школске 2018/19.године одржано је укупно 6 седница са планом и програмом рада: 

 Реализација часова наставе и успех по предметима у првом класификационом периоду, 
затим у првом полугодишту, у трећем класификационом периоду, као и на крају другог 
полугодишта 

 О организацији допунске и додатне наставе, раду секција, такмичењима и постигнутим 
резултатима у оквиру сваког стручног већа 

 О стручном усавршавању наставника у току школске године 
 О набавци материјала, наставних средстава и опреме за наредну школску годину 
 Извештај о раду директора и педагога 

Записничар 

Музафера Халиловић 

2.7. Извештај о сарадњи са родитељима 

У току школске године сарадња са родитељима се реализовала кроз континуирану сарадњу са 
одељењским старешина кроз родитељске састанке, групне и индивидуалне развоворе. Кроз 
појединачне извештаје родитеља, запажено је да су организована по 4 родитељска састанка за 
свако одељење. На родитељскимм састанцима расправљало се углавном о правилима понашања, 
социо-економском статусу ученика, упознавање са безбедности ученика и Протоколом у одговору 
на насиље, злостављање и занемаривање, родитељи су редовно обавештавани о успеху ученику и 
предузетим мерама, ту су избор уџбеника, могућност извођења ексурзије за трећи, тј. четврти 
разред, дисциплини ученика, васпитним мерама, матурским испитима, изостајање ученика, као и 
пребацивање школе са папирног на електрнско вођење дневника... Кроз групне разговоре 
решавани су тренутни проблеми у одељењу кроз заједничко учешће и предлагање мера за 
решавање новонастале ситуације.  Индивидуални разговори су углавном били са циљем 
информисања родитеља о успеху, постигнућима ученика, правдању изостанака, као и 
обавештавање родитеља о учешћу ученика у друштврно-корисном раду, васпитним мерама и 
покретању васпитно-дисциплинског поступка.  

Сарадња са родитељима остварена је и преко Савета родитеља кроз редовно информисање 
родитеља о успеху и дисциплини ученика од стране педагога школе и директора, где су родитељи 
предлагали мере за побољшање успеха и дисциплине, матурских испита, информисани су о 
безбедности ученика, осигурању. Остварена је и сарадња учешћем родитеља у тимовима. Јесте да 
је запажена мања присутност родитеља на састанцима тимова, али ћемо се трудити да се 
присутност поправи. Разговоре је индивидуално и групно обављао и педагог и директор школе, а 
тицале су се адаптације ученика на нову школску средину, пребацивање у друге образовне 
профиле, болести ученика, васпитне мере, праћење друштвено- корисног рада, самоиницијативно 
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долажење родитеља на саветодавне разговоре у циљу превентивног решавања проблема који су 
родитељи запазили код своје деце. 

3. Извештај о реализацији слободних активности 

3.1. Извештај о слободним активностима (раду секција) 

3.1.1. Извештај о раду еколошке секције 

Чланови секције:  Голубовић Никола, Трмчић Илија, Зечевић Сашка,Васиљевић Татјана, Јелић Јана, 
Шапоњић Тамара, Долмагић Харис 

Током првог полугодишта школске 2018/2019. године одржано је 10 часова еколошке секције. У 
току септембра и октобра на часовима секције ученици су најпре  упознати са планом и 
програмом рада који је уз њихове сугестије нешто измењен. Затим смо се бавили уређењем 
школског простора сређивали цвеће , садили ново... Разговарали смо на тему «Млади и 
екологија», проблемима отпада и могућностима рециклаже.  У новембру  смо разговарали о 
проблемима у исхрани , колико се здраво и правилно хранимо и које су последице неправилне 
исхране. Један час је посвећен уређењу школских  просторија, а на следећем смо разговарали о 
томе колико је битно очување животне средине: ваздуха , воде и земљишта.  У децембру смо  
били учесници радионице у О.ш. «Живко Љујић». Новинарке Славица Панић и Биљана 
Кузмановић  , оснивачи сајта Užička republika press,  бележе догађаје са подручја златиборског 
округа на тему екологија, образовање, предузетништво... Чланове секције су обучиле  да 
препознају  еколошке проблеме у свом месту  и да о томе напишу вест, обавештење, репортажу, 
блог... То би оне уз евентуалну дораду објављивале на горе наведеном  сајту. У јануару смо 
разговарали о здрављу као еколошком фактору и шта све може нарушити здравље.        

У другом полугодишту на часовима еколошке секције смо разговарали о значају воде и њеном 
утицају на квалитет живота . Обележили смо 31.март- Дан борбе против пушења и истакли 
штетност никотина по здравље. Бавили смо се уређењем школског простора и биолошког 
кабинета.    Обележили смо и 5.јул-Дан планете Земље и покушали да скренемо пажњу на штетан 
утицај човека кроз  слике  уништених и  загађених екосистема.                                      

                                                                                       Предметни наставник  

                                                                                         Снежана Јаџић 
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3.1.2. Извештај о раду литерарне секције  

У току школске 2018/19. године одржала сам 20 часова литерарне секције чији су чланови ученици 
другог, трећег и четвртог разреда. На часовима секције ученици су се бавили следећим 
садржајима : 

-Израдом самосталних литерарних радова, а као најзначајније издвајам : Савиндански конкурс 
под називом ,,Светосавље у 21. веку''. 

-Припреме за прославу школске славе- увежбавање рецитовања духовне и патриотске поезије и 
читање литерарних радова. У програму су учествовали матуранти, чланови секције. 

-Израда паноа поводом стогодишњице завршетка Великог рата са тематиком о животу и 
стваралаштву велике српске сликарке и хероине Надежде Петровић на коме су приказана њена 
најзначајнија дела, догађаји из њеног живота и друштвена збивања под називом : ,,Надежда 
Петровић и њено доба''. 

Организована је посета Завичајном музеју и Спомен – соби војводе Петра Бојовића и у 
аутентичном читање припремљених есеја о солунцима из нашег краја. 

Анализирали смо естетичке и етичке вредности модерне и међуратне европске и српске поезије. 

Секција је сарађивала са рецитаторском, ликовном и историјском секцијом, школском и градском 
библиотеком. 

                                                                                           Руководилац секције 

                                                                                 Милана Перошевић Мартиновић 

3.1.3. Извештај о раду библиотечке  секције 

На почетку школске године формирана је библиотечка секција, а урађен је и план рада секције. 

Колегиница С. Башовић је урадила ,са ученицом Тамаром Шапоњић ,одељење  IV 1,  пано 
посвећен овогодишњем Сајму књига; пано је постављен у холу зграде некадашње Гимназије, 

29.10. са колегама , наставницима историје А. Савићем, А. Ремовић и Н. Коњокарадом започета 
сарадња на припреми паноа поводом просалве 100 година од краја Великог рата. Договорен је 
начин рада, које тематске области да буду обухваћене, одабир литературе у сарадњи са Градском 
библиотеком. 

У раду ће учествовати следећи ученици: М. Шапоњић, Д. Ковачевић, К. Куртић, А. Хасовић, Ф. 
Дробњаковић - IV 2, Ј. Јелић, Л. Јелић - II 2, Е. Василић ,А. Остојић , А. Буљугић  и И. Батаковић - II 4, 
В. Мандић,Б.  Дробњаковић IV 4, Ј. Стојић, Е. Смиљанић, Е. Софтић, Е. Софтић, III 2. 



88 Средња школа Нова Варош - Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/19. годину 
 

Урађени панои, са фотографијама и текстовима, изложени су у  холовима школе. 

23.11. Теодора Мишевић, III 1. учествовала у програму промоције нове књиге Милосава Миша 
Обућине, у Градској библиотеци. 

 Урађен пано поводом 1. Децембра – Светкси дан борбе против AIDS –а, Е. Софтић и С. Томашевић 
, III 2. 

На званичном сајту Друштва школских библиотекара Златиборског округа објављене су активности 
Библиотечке секције, односно фотографије паноа и саме израде истих. 

Током фебруара ученици наше школе обележили су 28.2. Национални дан књиге, читањем пасуса 
из књига, наглас - у холу, библиотеци, зборници, школском дворишту, а фотографије ових 
активности су објављене и на сајту школе и на сајту Друштва школских библиотекара Златиборског 
округа. 

Током марта обележен је Март- месец франкофоније, израдом пригодних паноа, који су били 
изложени у холу школе.Обележен је и 21.3 - Светски дан поезије, програмом  у библиотеци  ''Ни 
реч, ни стих, ни глас'', у организацији наставнице Српског језика и књижевности, Бојане Меловић 
,уз сарадњу са библиотекарима, у ком су учествовали чланови библиотечке и рецитаторске 
секције, као и други ученици наше школе, а такође су наши ученици учествовали и у музичком 
делу програма. Говорени су стихови домаћих и страних аутора, на српском,  руском и француском 
језику. Гости су поред дирекотрке школе и наших драгих колега били и наши локални писци, 
наставник Енглеског језика, у пензији, Ивица Стојановић, и наставник Философије, Срећко 
Гујаничић. Програм је и био својеврсно одавање захвалности И. Стојановићу, за сав рад и труд 
уложен у организацију културног живота наше школе. 

23.4. Светски дан књиге и ауторских права обележен је пригодним  паноом који су урадили 
чланови секције. 

Током маја месеца , Катарина Куртић је учествовала у програму Градске библиотеке у Новој 
Вароши, а поводом стопедест  година од рођења академика Јована Томића. 

Библиотекари 

С. Башовић 

М. Ћировић 

Г. Обућина 

М. Чакаревић 
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3.1.4. Извештај о раду историјске секције 

Циљеви и задаци рада историјске секције су: 

- популаризација историје као науке 

- упознавање са развојем људског друштва 

- развијање интересовања код ученика различите периоде људске прошлости  

- развијање маште и креативности 

Секција окупља ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда. На часовима секције прикупљају 
се слике и чланци о важнијим темама из историје, дискутује се, израђују се тематски панои, цртају 
се историјске карте, поправљају постојеће, изводе се пројекције документарних и играних 
филмова и серија са историјском тематиком, актуелни догађаји су често тема састанака чиме се 
ученици припремају за живот у савременом свету.   

У току школске 2018/2019. године одржанo je осамнаест часова историјске секције, којима су 
присуствовали ученици одељења II1 (Адила Ноговић и Андреј Бјелић), II2 (Јана Јелић) II4 (Анђела 
Буљугић, Ивона Вјетровић и Емилија Василић), III2 (Ена Софтић, и Јелена Стојић), IV2 (Катарина 
Куртић, Драгослава Ковачевић, Милица Шапоњић и Филип Дробњаковић), IV4 (Вуле Мандић и 
Бошко Дробњаковић). У склопу обележавања стогодишњице Првог светског рата ученици су 
израдили временску ленту учешћа Србије у Првом светском рату, као и паное са истом тематиком, 
који су изложени у холу обе зграде Средње школе. 

Aнђелка Ремовић  
Александар Савић 
Никола Коњокрад  

3.1.5. Извештај спортске секције 

Реализација плана и програма спортске секције спроводи се у складу са хронологијом такмичења. 
У септембру месецу ученици су обавештени и упознати са радом секције, када им је представљен 
план и програм. У октобру су ученици упознати са календаром такмичења. Структура плана и 
програма конципирана је у складу са календаром спортског такмичења и у складу са наставним 
средствима и могућностима са којима располаже школа. 

1) Прво учешће у овој школској години било је 17.10. 2018. године на окружном такмичењу у 
Чајетини, у стоном тенису. Ученик Џановић Јусо освојио је треће место у појединачној 
конкуренцији.  
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2) Следеће одржано такмичење било је у Бајној Башти, на коме је такође наша школа узела 
учешће. Такмичење је одржано 20.11. 2018. године у малом фудбалу. Ученици су освојили треће 
место на поменутом такмичењу. 

Друго полугодиште је такође обележила динамичка спортска активност, од појединачних до 
колективних спортских дисциплина. Од појединачних спотрских такмичења, школа је узела 
учешће у џудоу. Ученик Никола Голубовић на такмичењу у Краљеву остварио је пласман на 
Републичко такмичење у Београду, освојивши прво место у категорији до 81кг.  На Републичком 
такмичењу је био без пласмана. Од колективних спортова први је био рукомет одржан 12.3 у 
спортској дворани у Пријепољу. Ученици су освојили прво место и пласирали се на међуокружно у 
Чачку где су завршили учешће. Кошарка је одржана 13.3 у Пожези, где су ишли мушка и женска 
екипа. Женска екипа је освојила друго место, амушка екипа је остала без медаље. Последње 
окружно такмичење за ову школску годину одржано је одбојци, а град домаћин био је Прибој. 
Ученице нису узеле медаљу. План такмичења и пласмана за ову школску годину  је испуњен. 

Алекса Никачевић 

                                                                                      Милош Рвовић 

3.1.6. Извештај о раду лингвистичке секције 

Лингвистичка секција је ове године   одржала  десет  часова и  бројала је девет ђака. 

Почетни часови послужили су за упознавање са радом и осмишљавање зидних новина. Ученици 
обе школе су крајем октобра имали прилику да одаберу истраживачке задатке којима ће се 
бавити током године.   

Група која је изабрала истраживање Речници данас (А. Јовановић, А.Маринковић и Н.Цупарић), у 
мају је  донела и приказ свог рада . Договорили смо се да ово истраживање  током идуће године 
представимо на неком од часова редовне наставе лексикологије у настави друштвено-језичког 
смера. Друго истраживање Имена житеља нововарошког краја ове године је завршено и 
представљено такође у мају . Планиран је занимљив пано са резултатима овог истраживања у 
септембру. Трећа група се бавила народним називима за мере и лексемом ПАС у српском језику.  
Стални чланови ове групе били су  Ј.Стојић, А. Крџовић, а повремено су учествовали и Е.Софтић и 
Е.Смиљанић.   Током последња два часа, ученици обе школе учествовали су у презентацији свог 
рада. 

Пригодним плакатом Секција је обележила Дан словенске писмености (24.мај) , а неколицина 
ђака учествовала је и на калиграфском конкурсу.  Неки од чланова секције похађали су и 
радионицу калиграфије у Тршићу ( Ј.Стојић). 

Ученици су током године откривали нове изворе знања (стручне часописе, студије, језичка 
истраживања, инернет сајтове и групе...) Сарађивали су са ђацима осталих секција (литерарне и 
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библиотечке). Развијали су интересовање и љубав према матерњем јеѕику, али и стекли свест о 
уважавању језичких различитости. Били су истрајни у самосталном и заједничком раду. 
Навикaвaли су се на тимски рад и задатке у оквиру групе. 

Надамо се да ћемо идуће године наставити два истраживања и укључити већи број ђака осталих 
разреда у новим истраживачким подухватима. 

                                                                                           Бојана Меловић 

3.2. Извештај о раду Ученичког парламента 

Ученички парламент Средње школе Нова Варош у протеклој школској години је одржао седам 
редовних седница које су забележене у записнику. Поред тога, Уп је одржао и једну ванредну 
седницу која није забележена у записнику, а тицала се хитних питања и договора чланова Уп, коју 
није било неопходно забележити. 

Према Програму рада Уп, на првој седници одржаној 14.9. 2018. Конституисан је парламент који 
броји 34 ученика, тј. 17 одељења по 2 ученика. На предлог чланова Уп, Николина Матијевић, 
ученица III-1 одељења, је изабрана за председника парламента. Исти је једногласно усвојен. За 
записничара је предложена Анђела Пурић, ученица II-2 одељења. Предлог је једногласно 
усвојиен. За заменика председника предложена је ученица III-1 одељења, Данка Ранитовић. 
Предлог е једногласно усвојен. На предлог чланова парламента, да један ученик буде из 
Гимназије, а други из Техничке школе, за чланове Школског одбора изабрани су ученици: 

 Ален Хасовић ,одељење IV-2 
 Бојан Бјелић ,одељење IV-4 

За тимове и стручни актив изабрани су следећи ученици: 

- тим за самовредновање и вредновање рада школе – Сашка Зечевић, II-1 

-тим за обезбеђивање рада школе – Николина Цупарић, I-1 

-стручни актив за школско развојно планирање – Глигорије Поповић, III-3 

-тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања- Николина Матијевић 

Предложени ученици су једногласно изабрани. 

Током године дошло је до промене представника за Школски одбор. Ученик IV-2 одељења, Ален 
Хасовић, поднео је оставку са места представника парламента у ШО. Гласањем је одлучено да 
нови представник Парламента у ШО буде ученик IV-2 одељења, Ђорђе Минић. 

Парламент је током године дискутовао о следећим тачкама: 
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1*Генерална скупштина УНСС-а  на којој су изостали представници наше школе ове године. Без 
обзира на спајање Гимназије и Техничке школе у Новој Вароши, Средња школа у Новој Вароши је 
јиш увек члан УНСС-а. 

2* Конкурс  ,,Слободна зона'' је успешно реализован у октобру 2018. године. Ученици наше школе 
послали су два филма на овај конкурс.  И филм ,,Прихвати ме'' и филм ,,Бољи град'' ушли су у ужи 
избор. Оба филма су добила добре оцене и похвале публике. 

3* Постављање огласне табле у Гимназији. Пројекат није реализован. 

4* Упознавање ученика са Правилником о обављању друштвено-корисног рада. 

5* Програм школског спорта који није реализован. 

6*Оснивање еколошке секције, такође нереализовано. 

7* Избор ученика за избор ученика генерације (гласањем је одлучено да то буду Харис Долмагић , 
II-2 и Јелена Стојић, III-2) 

8*Реализација радионице ,,Дрога и насиље'' 

Ученице трећег разреда, Николина Матијевић и Данка Ранитовић и ученица првог разреда Ана 
Јовановић, добиле су задатак да припреме радионицу на тему ,,Дрога и насиље'' .Прву радионицу 
одржану 14. маја 2019. године, водила је Николина Матијевић уз помоћ школског педагога и 
ученица Ане Јовановић и Данке Ранитовић, која је трајала два сата. О дроги и насиљу предавале су 
ученицима првог разреда. Друга радионица  је одржана 21. маја, а њу је водила ученица Данка 
Ранитовић уз помоћ школског педагога, а предавале су ученицима другог разреда, која је такође 
трајала два сата. Обе радионице су добиле позитине оцене и коментаре. Ученицима првог и 
другог разреда се свидела тема, презентација, предавање и филм ,,Прихвати ме''.  

На последњој седници УП , чланови су дискутовали о протеклој школској 2018/19. години и о раду 
школе  и УП током исте. Чланови и руководство УП су изнели мишљење да је УП задовољавајуће 
обавио задатке планиране за ову школску годину, али да нови чланови и руководство за наредну  
школску годину треба да пораде на проблемима рада УП. Приликом  рада и реализације 
активностипредвижених уа ову школску годину , чланови и руководство УП су се придржавали 
Пословника о раду УП и Програму рада УП, што чини општи утисак још квалитетнијим. Чланови и 
руководство УП се захваљују ученицима и запосленима школе на помоћи коју су пружали у раду 
Ученичког парламента. 

Председник УП                                                                                                                     Записничар 

Николина Матијевић                                                                                                        Анђела Пурић   
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3.3. Извештај о изложбама и смотрама  

У школској 2018-19. години постављена је изложба ученичких радова у холу школе и учионицама.  
Поводом Савиндана одржан је програм који је садржао учешће школског хора и оркестра и 
рецитатора. Програм су са ученицима организовали и припремили наставници: 

 Срђан Брзаковић - музичка култура, 
 Станко Никачевић - ликовна култура,  
 Милана Перошевић - српски језик и књижевност,  
 Садија Башовић - француски језик  
 Бојана Меловић - српски језик и књижевност.    

3.4. Извештај са кроса 

 У школској 2018/2019 години одржан је традиционални крос РТС-а према наставном плану и 
програму. Спортска манифестација успешно је реализована уз надзор  предметних наставника. 

Спортски догађај је организован за све школе у Србији 10.5.2019 године са почетком у 10 часова, 
када су кренули најмлађи учесници, а средњошколци у 11 часова. Такмичење је организовано по 
разредима, тако што је један предметни наставник загревао и пустао ученике са старта, а други 
вршио преузимање ученика на циљу (прва три места). Учешће на овогодишњем кросу узело је 98 
ученика, а највећа конкуренција је била међу ученицима I и II разреда. Укупно је подељено 12 
диплома за дечаке и 12 диплома за девојчице. Сви ученици су успешно завршили трку. Догађај је 
био омасовљен и посећен како од стране ученика и родитеља тако и од већине колектива.   

3.5. Културна и јавна делатност школе 

Школска 2018/19. година је почела 03.09.2018.године. 

Школа је поред редовних обавештавања свих заинтересованих страна (запослених, ученика и 
родитеља) путем званичне интернет странице, локалних медија, књиге обавештења и 
родитељских састанака, сарадњом са родитељима, локалном самоуправом и школском управом, 
обављала и значајне културне и јавне активности. 

У октобру је обележен Међународни дан језика, а ученици су израдили пригодне паное који су 
изложени у холу школе и у школској библиотеци. 

16.11.2018. године је на препоруку Министарства просвете обележен Међународни дан 
толеранције као дан који све људе у свету треба да подсети на поштовање и уважавање других и 
другачијих. Наставници су прве часове посветили разговору са ученицима о овој теми. 

1. децембра је обележен Дан борбе против аидс-а. Ученици су израдили паное а наставници са 
њима разговарали о превенцији  и борби против ове болести. 
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4.децембра 2018.године "Путујући школски биоскоп слободна зона јуниор"  

Ученици су снимили два краткометражна филма "Бољи град" и "Прихвати ме" који су ушли у ужи 
избор на изложби која се одржала 10.децембра 2018. године у Београду. Ученици су са педагогом 
посетили Београд, учествовали у манифестацији, и имали плаћен боравак у Београду. 

14.12.2018. године одржан је угледни час српског језика и књижевности у одељењу 3/2, код 
професорке Бојане Меловић. Угледном часу су присуствовале колеге и стручни сарадници. Тема 
часа је годишња скупштина Друштва писаца, а посвећена је актуелној теми стогодишњице Великог 
рата. 

Библиотечка секција је обележила стогодишњицу Великог рата низом активности - израда паноа, 
текстова и прилога на ову тему, обележавање значајних датума, постављање ленте у холу школе. 

Школа је свечано прославила школску славу – Светог Саву 27.јануара 2019. године. Школски 
програм – приредба је одржана у холу школе. Учествовале су хорска, рецитаторска, литерарна, и 
ликовна секција. 

Професори Бојана Меловић, Винка Поповић, Милана Перошевић Мартиновић, Милица Рековић, 
Садија Башовић, Станко Никачевић и Срђан Брзаковић су руководили овим секцијама и својим 
залагањем допринели овој светковини. 

Уручени су пригодни поклони пензионерима (Ивица Стојановић и Србољуб Лаковић) – слике, а 
ученицима и професорима књиге за успешан рад и резултате на такмичењима. 

За све запослене и госте школа је приредила коктел и свечани ручак. 

Средња школа је 2019.године била организатор Светосавског бала за све просветне раднике у 
хотелу панорама. Свечаном балу је присуствовало 100 гостију.  

Професорка енглеског језика Салида Мусић Авдић је одржала угледни час енглеског језика у 
одељењу 4/3. Час је био иновативан уз примену бројних наставних метода и средстава. 

28.фебруара 2019. године је обележен Национални дан књиге акцијом "Читајмо гласно". Ученици 
су читали одломке књига у зборници професорима за време великог и малих одмора, у школском 
дворишту и холу школе. 

21.марта 2019. године обележен је Светски дан поезије у школској библиотеци. Ученици су 
говорили стихове домаћих и страних песника на српском, руском и француском језику. Програм је 
употпуњен музичким композицијама школског оркестра. 

Овај догађај је пропратила бројна публика. 



95 Средња школа Нова Варош - Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/19. годину 
 

12.априла 2019. године је обележен Светски дан здравља у сарадљи са Канцеларијом за младе и 
Домом здравља. Ученицима је одржано предавање на тему здравих стилова живота, а 
наставницима су радници Дома здравља урадили лабораторијске анализе. 

27.априла је нашу школу посетио писац Енес Халиловић, добитник многих књижевних награда. 

3.јуна 2019.године у школи је одржано предавање на тему злоупотребе дрога и алкохола. 
Предавање су одржали представници МУП-а. 

13.јуна 2019.године одржано је матурско вече. Матуранти су се окупили испред Градске 
библиотеке и прошетали градом, уз пратњу својих суграђана, до Дома културе. Матурско вече је 
организовано у хотелу Панорама. 

Свечана додела диплома је организована у холу школе 14.јуна 2019. године, обраћањем 
директорке школе, уручењем диплома и награда одличним ученицима, носиоцима Вукове 
дипломе и ученику генерације. Овај догађај је употпунила музичка пратња школског оркестра. 

Ученици и професори средње школе су током целе године промовисали школу на такмичењима и 
конкурсима. Освојили смо бројне награде.   

Извршена је промоција рада школе и уписне политике за школску 2019/20. годину у свим сеоским 
основним школама и у градској основној школи. 

Рад школе је промовисан на званичној интернет страници и у Варошким новинама. 

Ученици и наставници су, осим активности у школи, узели учешћа и у бројним градским 
догађајима: радничке спортске игре, крос, годишњи концерти КУД-а, плесна школа, Златарфест, 
Канцеларија за младе, хуманитарна акција добровољног давања крви, многобројне хуманитарне 
акције помоћи угроженима и сиромашнима, волонтирање у многим градским акцијама, 
учествовање на Сајму спорта.  
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4. Извештај о реализацији наставе и образовним 
постигнућима ученика 

4.1. Реализација наставе 

Укупан број часова допунске наставе је 486, а додатне 232. Укупан број одржаних часова 
одељењског старешине је 585. Укупан број нереализованих часова је 88. Број неоодржаних часова 
по предметима и одељењима дат је у табели. 

Укупан број часова допунске наставе је 486, а додатне 232. Укупан број одржаних часова 
одељењског старешине је 585. Укупан број нереализованих часова је 88. 

Часови 
који 
нису 
реализо
вани 

I1 I2 I3 I4 I5 II1 II2 II3 II4 
III
1 

III
2 

III
3 

III
4 

IV
1 

IV
2 

IV
3 

IV
4 

 

Укупно  18 18 0 2 0 6 12 0 0 11 2 6 3 5 0 1 4 88 

Српски 
језик и 
књ. 

2  -  -   - -      -   2 

Енглеск
и језик 

  -  -   - - 3    2 -   5 

Латинск
и језик 

1 1 -  -   - -      -   2 

Руски 
језик 

1 1 -  -   - -      -   2 

Францус
ки језик 

  -  -   - - 1   2  -   3 

Физика  1 -  - 1 2 - - - 1    -   5 

Хемија    2 -   - -      -   2 

Историј
а  

1 2 -  -  1 - -      -   4 
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Географ
ија  

2 2 -  - 1 2 - - 2     -   9 

Матема
тика 

4 2 -  -  4 - -   1   - -  11 

Рачунар
ство и 
информ
атика 

 4 -  -   - -      -   4 

Музичка 
култура 

3  -  -   - - 3     -   6 

Ликовна 
култура 

2  -  - 1  - -      -   3 

Физичко 
вапитањ
е 

2  -  - 2  - - 1 1    -   6 

Психоло
гија у 
туризму 

            1  -   1 

Филозо
фија  

         1    3 -   4 

Језик, 
медији 
и 
култура 

 1 - - -   - -      -   1 

Здрављ
е и 
спорт 

 2 - - -   - -      -   2 

Верска 
настава 

 1 - - -   - -      -  1 2 

Грађанс
ко 
васпита
ње 

 1 - - - 1 3 - -   1   -  1 7 
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Експлат
ација и 
одржав
ање 
моторн
их 
возила 

               1  1 

Рачунар
ске 
мреже и 
комуник
ација 

                1 1 

Програ
мирање 

           3     1 4 

Мерења 
у 
електро
ници 

           1      1 

4.2. Извештај са полагања матурских испита 

Матурски испит у јунском року полагало је 90 ученика, од чега је 89 ученика матурирало, а 1 
ученик није положио испит у целости, збо непојављивања ученика на одбрани матурског рада. 
Успех који су ученици постигли је врло добар 4.14. Укупно је 30 одличних, 35 врло добрих, 23 
добра и 1 довољан  ученик. Успех који су ученици постигли на српском језику и књижевности је  
врло добар 3.72, од чега је 28 одличних, 20 врло добрих, 31 добар, 11 довољних ученика. Успех 
који су ученици постигли на изборним предметима је врло добар 3.83, што је 39 одличних, 29 врло 
добрих и 22 добрих. Успех на одбрани матурског рада је 4.40. од тога 59 ученика је са одличним 
успехом, 14 са врло добрим, 8 добрим и 8 са довољним успехом одбранило матурски рад.  

У августовском испитном року полагало је 8 ученика. Од њих 8 један ученик је полагао само део 
испита, а њих седам цео матурски испит. Из српског језика оцену (3) су добила 2 ученика и 5 
ученика оцену довољан (2). На изборним предметима, оцену (4) су добила 3 ученика, а оцену 
добар (3) 4 ученика. Матурски рад су одбранили са оценама одличан (5) 1 ученика, врло добар (4) 
2 ученика, добар (3) 5 ученика. Матурски испит су завршили са следећим успехом: вр.добар-3, 
добар- 5 ученика. Тако да укупан број ученика који је матурирао у нашој школи је 97. Од тог броја 
одличних је 30, врло добрих- 38, добрих-28 и довољан-1. Укупан успех је вр.добар 4.01. 
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Назив наставног 
предмета 

одличних 
Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно просек 

Српски језик 28 20 33 16 97 3.61 

Изборни наставни 
предмет 

одличних 
Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно  

 39 32 26  97 4.13 

Укупно        

Матурски рад Одличних 
Врло 
добрих 

Добрих Довољних укупно  

Укупно  60 16 12 9 97 4.30 

Успех-Укупно  30 38 28 1 97 4.01 

Најбољи успех је оставрило одељење IV2 са средњом оценом 4.42.  

Након положених матурских испита, 8 ученика су постали носици Вукове дипломе, а то су: 

 Филип Дробњаковић IV2 
 Милица Шапоњић IV2 
 Милица Томашевић IV2 
 Драгослава Ковачевић IV2 
 Игњат Крџавац IV2 
 Ален Хасовић IV2 
 Сенид Паљевац IV3 
 Вуле Мандић IV4 

Ученик генерације је Филип Дробњаковић IV2. 
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4.3. Извештај са полагања поправних и разредног испита 

На крају четвртог класификационог периода са недовољним оценама било је 34 ученика, што 
28.4%. Од тога 11 ученика у првом разреду, 5 ученика у другом разреду, 11 у трећем и 7 у 
четвртом разреду. 

Са 1 недовољном је 18 ученика 

-у првом разреду 8 ученика 

- у другом разреду 2 ученика 

- у трећем разреду 6 ученика 

-у четвртом разреду 2 ученика 

Са 2 недовољне је 16 ученика . 

-у првом разреду 3 ученика 

- у другом разреду 3 ученика 

- у трећем разреду 5 ученика 

-у четвртом разреду 5 ученика 

Укупан број недовољних оцена је 50, што је 0.12 недовољна оцена по ученику. 

Недовољне оцене по предметима: 

- Српски језик и књижевност: 3 

- Енглески језик : 24 

- Математика:19 

- Електроника 2-1 

- Дигитална електроника: 2 

- Практична настава машинци: 1 

Сви ученици су положили поправни испит и са позитивним успехом завршили разред. Од 34 
ученика њих 22 су завршили разред са добрим и 12 са довољним успехом.  
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Једна ученица из трећег разреда друштвено-језичког упућен је на полагање разредних испита за 
све наставне предмете. У питању је Гордић Валентина. Ученица је из оправданих разлога 
одсуствовала из школе. Она је положила све испите и са одличним успехом завршила разред. 
Поред ове ученице, још два ученика су полагала разредни испит из немачког језика и 
књижевности, а то су Никола Голубовић II1 и Максић Марта III1. Оба ученика су положила испит. 

                                                                                                                  Педагог школе 

                                                                                                                   Стана Матовић Цупара 

4.4. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају 
четвртог класификационог  периода 

На почетку школске године у Средњу школу уписано је 393 ученика. У току године  исписало се 10 
ученика, од чега су се 4 ученика  пребацила у други образовни профил. Укупан број ученика на 
крају класификационог периода је 387. 

Сви ученици су завршили разред. Ученици су постигли следећи успех: 

 Одличних -123 ученика 
o у првом разреду 26 ученика 
o у другом разреду 32 ученика 
o у трећем разреду 30 ученика 
o у четвртом разреду 35 ученика 

 Вр. добрих - 132 ученика 
o у првом разреду 45 ученика 
o у другом разреду 30 ученика 
o у трећем разреду 25 ученика 
o у четвртом разреду 33 ученика 

 Добрих – 111 ученика 
o у првом разреду 34 ученика 
o у другом разреду 24 ученика 
o у трећем разреду 27 ученик 
o у четвртом разреду 26 ученика 

 Довољних -21 ученик 
o у првом разреду 5 ученика 
o у другом разреду 3 ученика 
o у трећем разреду 10 ученика 
o у четвртом разреду 3 ученика 

Са недовољним оценама је било 34 ученика, 28.4%. од тога 11 учениак у првом разреду, 5 учениак 
у другом разреду, 11 у трећем и 7 у четвртом разреду. Сви ученици су положили поправни испит. 
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Укупан број недовољних оцена био је 50, што је 0.12 недовољна оцена по ученику. 

Недовољне оцене по предметима: 

 Српски језик и књижевност: 3  
 Енглески језик : 24 
 Математика:19 
 Електроника 2-1 
 Дигитална електроника: 2 
 Практична настава машинци: 1 

Одељења која су била без недовољних оцена су одељења I1,I2, II1,II2,III1,III2, IV1 и IV2. Можемо 
приметити да су у гимназијским одељењима ученици без недовољних оцена. Одељење са 
највећим бројем недовољних оцена је IV3- 12 недовољних оценa, што је 0.42 по ученику.А 
одељење са највећим бројем недовољних ученика је I5-6 ученика, што је 31% од укупног броја. 
Након поправних испита нема ученика са недовољним успехом. Одељење са најбољим успехом је 
I2, где од 16, 14 ученика има одличан успех. 

Укупан број изостанака је 45206, што је 116.8 изостанака по ученику. Укупан број оправданих је 
43750 и 1456 неоправданих. Одељење са најмањим бројем изостанака је I2-990 , што је 61.9 
изостанка по ученику. Одељење које има највећи број изостанака је IV1-3399, што је 178.9 
изостанака по ученику. 

Укупан број ученика којима је смањена оцена из владања је 79 . Од тога, за 45 ученика је оцена из 
владања смањена на врло добро 4, 30 на добро 3 и и 4 ученика су добили смањене оцена из 
владања на задовољавајуће 2. Ученицима су оцене смањене због неоправданих изостанака. 
Пошто нису показали напредак након појачаног васпитног рада васпитна мера и описна оцена им 
је повукла смањене оцене из владања. 

Укупан број часова допунске наставе је 486, а додатне 232. Укупан број одржаних часова 
одељењског старешине је 585. Укупан број нереализованих часова је 88. Табела по одељењима  је 
у прилогу. 

Педагог школе,  Стана Матовић Цупара 

4.5. Извештаји са такмичења 

Српски језик и књижевност 

"Књижевна олимпијада"  

Пласман на окружно такмичење остварили су : Бјелановић Андријана, Вићовић Марко, 
Маринковић Андреа, Јовановић Ана, Рабреновић Тамара, Даница Новаковић, Пурић Анђела. 
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Окружно такмичење је одржано у Ужицу 30.03.2019.године. Марко Вићовић, 1/1 је освојио 3. 
место, а Тамара Рабреновић 2. место, али се ученици нису пласирали на виши ранг такмичења. 

Ученике су припремале Бојана Меловић, Винка Поповић и Милица Рековић. 

Школски литерарни конкурс поводом школске славе Светог Саве 27.јануара 2019.године на тему 
"Симболи светосавља" расписао је актив српског језика, а победила је ученица четвртог разреда 
Милица Шапоњић. 

Општинска смотра рецитатора 

На смотри која је одржана 30.03.2019.године у градској библиотеци у Новој Вароши наша ученица 
Катарина Куртић, 4/2 је освојила 1. место, а Петар Колашинац 1/1 је освојио 2. место. 

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе 

13.04.2019.године у Пожеги одржано је окружно такмичење, а наше три ученице су освојиле прва 
три места и то: Јана Јелић, 2/2, 2. место, Јелена Стојић 3/2, 2. место и Јована Чоловић 1/2, 3. место.  

Пласман на републичко такмичење су оствариле Јана Јелић и Јелена Стојић. 

Ученице су припремале професорке Милица Рековић и Бојана Меловић. 

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе је одржано 25.5.2019.године у Тршићу. 
Учествовала је Јелена Стојић, ментор Бојана Меловић. 

Конкурс на тему "Војник - понос Србије", који је расписало министарство просвете са 
министарством одбране је наградило нашу ученицу Милицу Шапоњић, првом наградом 
(тродневни боравак у Београду са обиласцима културно-историјских знаменитости). 

Окружно такмичење из историје 

14.04.2019.године у Ариљу одржано је окружно такмичење из историје. Учествовали су Давид 
Крџавац, Лука Главоњић, Вук Поповић, Желимир Ћировић, Николина Матијевић и Абдулах 
Крџовић. 

Ученици нису остварили пласман на виши ниво такмичења. 

Окружно такмичење из биологије 

Окружно такмичење из биологије је одржано у недељу 24.03.2019. године у Медицинској школи у 
Ужицу. 

Прво место на окружном такмичењу освојио је ученик 3/2 природно-математичког смера средње 
школе Абдулах Крџовић, и остварио директан пласман на републичко такмичење.  
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Републичко такмичење из биологије је одржано 25.05.2019.године у Београду. 

Ученике је припремала професорка биологије Снежана Јаџић. 

Окружно такмичење из математике 

Окружно такмичење из математике у организацији Друштва математичара Србије одржано је 
23.02.2019. године у Пожешкој гимназији. 

Средња школа у Новој Цароши је имала десет учесника, ученика од првог до четвртог разреда, 
који су на општинском такмичењу освојили потребан број бодова за пласман на окружно 
такмичење. 

Прво место на окружном такмичењу из математике освојио је ученик четвртог разреда природно 
математичког смера, Филип Дробњаковић, а друго место Јана Јелић, ученица другог разреда 
природно математичког смера. 

Професор који је припремао ученике за такмичење је Милан Рајић, професор математике. 

Државно такмичење из математике 

Такмичење је одржано 16.03.2019. године у Новом Саду. Филип Дробњаковић и Јана Јелић су 
добили похвалнице за учешће.  

Математички турнир 2019.године 

На 41. математичком турниру су учествовали Радован Гордић 1/2, Јана Јелић 2/2, Јелена Стојић 3/2 
и Филип Дробњаковић 4/2. 

Радован Гордић и Јана Јелић су освојили 3.награду, а Филип Дробњаковић 2.награду.  

У конкуренцији 51 школе Средња школа у Новој Вароши  је освојила 3. награду, а руководилац и 
ментор екипе професор Милан Рајић 3. награду. 

Спортска такмичења 

Такмичење у стоном тенису 

Јусо Џановић 4/1, освоио је треће место на окружном такмичењу у стоном тенису. 

Окружно такмичење у рукомету 

Дана 12.03.2019. године у Пријепољу је одржано окружно такмичење у рукомету. 

Екипа Средње школе из Нове Вароши освојила је прво место и обезбедила пласман на 
међуокружно такмичење. 
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Рукометаши: Миљан Рајић(4/3), Јездимир Обућина(4/3), Никола Пауновић(4/3), Ђорђе 
Џоковић(4/3), Бојан Ракоњац(4/3), Ђорђе Поповић(4/2), Марко Маринковић(4/2), Ненад 
Пуцаревић(3/3), Никола Зечевић(2/3) и Симо Јовановић(2/3). Наставник физичког васпитања 
Милош Рвовић. 

Окружно такмичење у кошарци 

Такмичење је одржано 13.03.2019.године у Пожеги. Екипа наше школе је освојила друго место, 
без даљег пласмана. 

Мушка екипа: Јован Тртовић, Стефан Бошковић, Никола Лазовић, Синиша Мишевић, Ђорђе 
Милић, Игор Сретковић, Урош Бјелић, Благота Секулић. 

Женска екипа: Лејла Каришик, Санија Рибић, Теодора Мишевић, Аделиса Ганихоџић, Љубица 
Матовић, Ајла Рибић, Андријана Петаковић. 

Вођа екипе је професор физичког васпитања Милош Рвовић. 

Такмичење у џудоу 

Никола Голубовић, ученик 3/1  је освојио 1. место на централном првенству Србије за ученике 
основних и средњих школа у џудоу, у категорији до 81 кг. Такмичење је одржано у Краљеву, 
14.03.2019.године. 

Ученика је пратио професор физичког васпитања Алекса Никачевић. 

Такмичења из страних језика 

Окружно такмичење из француског језика је одржано 17.03.2019.године у Пожеги. Драгослава 
Ковачевић, ученица 4/2 је освојила 2. место и остварила пласман на републичко такмичење. 

Републичко такмичење из француског језика је одржано 7.4.2019.године у Београду.  

Ученицу је припремала професорка француског језика Садија Башовић. 

Нисова олимпијада 

На 7. Нисовој олимпијада из руског језика, која је одржана 25.05.2019. године у Новом Саду, 
учествовале су Јана Јелић и Теодора Мишевић.  

Јана Јелић је освојила 1. место у другој категорији и 2. место у апсолутној категорији. Теодора 
Мишевић је добила похвалницу за учешће. 

Ученице је припремала професорка руског језика Марина Шапоњић. 



106 Средња школа Нова Варош - Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/19. годину 
 

18. маја 2019. године одржано је 7. међународно такмичење у знању енглеског језика. 
Учествовали су Емилија Василић, Ана Остојић и Андреј Ђенадић. Ученике је припремала 
професорка Далида Мусић Авдић. 

5. Извештај о реализацији посебних  планова и 
програма образовно-васпитног рада 

5.1. Професионална оријентација ученика 

У сарадњи са Саветником за планирање каријере Националне службе за запошљавање (филијала 
Пријепоље), реализовано је тестирање ученика четвртог разреда у сврху њихове професионалне 
оријентације стандардизованим мерним инструментима током jуна месеца 2018. године, а током 
месеца новембра-децембра и индивидуални саветодавни рад са њима како би добили адекватне 
и правовремене повратне информације са циљем планирања будуће каријере. Такође је и са 
трећим разредом у јуну месу организовано тестирање стандардизованим тестовима, а 
индивидуални разговори ће бити обављени на почетку следеће школске године. 

Са појединим ученицима саветодавни рад у сврху њиховог избора будућег тока школовања 
обавили су и школски педагог, одељењски старешина и предметни наставници на њихову 
иницијативу индивидуалним разговорима. Теме око будућег тока школовања, реализоване су и 
кроз часове грађанског васпитања, одељењског старешине. 

Бројне више и високе школе, односно факултети су свој рад, као и свих претходних школских 
година, имали прилику да представе ученицима  и на тај начин им помогну у избору будућег 
позива. 

5.2. Извештај о реализацији програма здравствене заштите 
ученика 

У току школске године са ученицима првог и трећег разреда урађена је анкета о присутности и 
обавештености ученика о злоупотреби дрога. Резултати анкете су показали су следеће:  

Од око подељени 60 упитника, 37 упитника смо обрадили који су озбиљно приступили 
попуњавању упитника. Од 37 анкетираних ученика 65% су биле девојчице и 35% дечаци. 
Предавања о болести зависности проширала су твоја знања о ПАС : довољно-47.2%,донекле 
33.3%, никако 11.1% и много 8.3%;Мишљења су да оваква предавања треба организовати 
редовно- 29.7, повремено-56.8 и нема потребе-13.5; истине о болестима зависности највише 
добијаш од обучених вршњака за ову област – 65.6%, наставника-31.3%, не знам.3.1%;о ПАС 
сматраш да знаш све-25%, довољно-75%; главни извори информација су ти- тв и филм-47.2%, 
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другови 22.2%, друго нешто-27.8%; Твој став о психоактивним супстанцама је најприближнији-
добро за опуштање-5.4%, могу се пробати само пар пута-27%, треба их избегавати-67.6%; 83.3% 
њих има овакав став од раније, а остали од прошле године; Да формираш свој став о 
психоактивним супстанцама највише су утицали- родитељи-61,8%, ТВ и филмови-23.5%,друштво и 
радозналост у мањој мери; да ли си до сада пробао неку супстанцу- нисам 81.1%, јесам-8.1%, 
јесам,више пута-10.8%; Када би ти неко понудио било коју супстанцу (траву, хеорин, екстази, ...) 
одговор би био-да, што да не-8.1%,не, ја то нећу-67.6%,потребно је да размислим-24.3%; Нема 
"лаких" и "тешких" дрога- тачно-48.6%, нетачно-35.1%,не знам-16.2%; када има затреба помоћ 
најчешће је добијају од родитеља-62.2% и другова -37.8%; да ли си пушач- не-66.7%, повременео, 
кутију недељно-22.2%, свакодневно- 11.1%; прву цигарету је већина њих запалила између 15 и 18 
године-81.8%; алкохолна пића (жестока, пиво, вино, ликере) пијеш : никад 13.5%  , повремено( 1 
месечно) -48.6%, често (1 недељно)- 37.8%; алкохолна пића најчешће пију на журци- 83.8% и у 
кафићу -13.5%; твој став о употреби марихуане (траве): то је лоше због здравља 36.1%, добро за 
машту и концентрацију-11.1%; опасно због навикавања 36.1%, добро за опуштање-16.1%; да ли си 
до сада пробао марихуану: не- 85.7%, да (1-5 пута)-11.4% да ( више од 6 пута)-2.9%; да ли си до 
сада пробао екстази: не- 97,1%, да( више од 6 пута)- 2.9%; да ли си до сада пробао хероин: не -
100%; да ли о свему што те интересује можеш да разговараш са родитељима? Ако не, са ким?- да, 
не са пријатељима, не са пријатељима, могу, не сам са собом, са родитељима не, са психологом 
да, не са пријатељима и сестром. Може се извести закључак да је један не тако занемарљив број 
ученика и на малом узорку дошао у додир са психоактивном супстанцом и дошао у искушење да 
је проба. Опет скоро повина ученика не зна да не постоје  „лаке и тешке“ дроге. Примећено је да 
не тако мали број ученика користи жестока пића и цигарете. А при том доста ученика каже да не 
може да прича са родитељима све што га интересује. Све су нам ово питања за рамишљања за 
следећу школску годину и много веће превентивно деловање у овој области. 

Са ученицима првог разреда педагог школе је у сарадњи са члановима Ученичког парламента и 
ученицима који су обављали друштвено користан рад реализовали радионице на тему превенција 
злоупотреба дрога. Чланове Ученичког парламента педагог школе је упознао са новом 
психоактивном супстанцом, њеним изгледом и нежељеним дејствима. Са ученицима трећег 
разреда МУП је одржао предавање на тему.....Од стране Дома здравља и МУП-а одржана су 
предавања на тему „Здрави стилови живота“ за ученике. 

5.3. Извештај о раду приправника и ментора 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности Средње школе у Новој Вароши на седници 
одржаној 11. децембра 2018. године, дало је мишљење да се за ментора приправнику Винки 
Поповић одреди професор српског језика и књижевности Бојана Меловић. 

У току школске 2018/19. године, почевши од 11. децембра 2018. године, приправник и ментор су 
узајамно посећивали часове. Укупан број посећених часова је 16. 
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Ментор је био на 8 часова код приправника (углавном сваког месеца по један час). Часови су 
одржани у одељењима I2, II1, IV1. То су била три часа обраде из књижевности (обрада романа 
„Чича Горио“, „Злочин и казна“, Хазарски речник“), један час провере (писмени задатак), један час 
обраде из граматике (Бројеви и бројне именице), два часа утврђивања и један час 
систематизације (Реализам. Битне одлике на обрађеним делима). Ментор је бележио своја 
запажања и дао одговарајуће савете и сугестије приправнику. 

Приправник је био на 8 часова код ментора (сваког месеца по један час). Часови су одржани у 
одељењима I1, III2. То су била три часа обраде из књижевности (обрада Јефимијине „Похвале  
кнезу Лазару“, бугарштице „Марко Краљевић и брат му Андријаш“ и романа „Доротеј“ Добрила 
Ненадића), један угледни час (Увод у међуратну књижевност), један час провере (писмени 
задатак), један час вежбања (правописно вежбање) и два часа утврђивања. 

Преосталих 8 часова ментор и приправник ће посетити у току школске 2019/20. године, до 11. 
децембра 2019. године.Запажања о свим посећеним часовима налазе се код ментора и 
приправника. 

5.4. Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој 
установе 

У школској 2018/2019. години тим је одржао пет седница. Тим је током школске године пратио 
рад свих тимова у школи,стручних органа (наставничког већа, одељењских већа, стручних већа, 
стручних актива), и педагошког колегијума. Сви тимови и стручни органи су редовно одржавали 
седнице и разматрали сва питања из њиховог домена. 

Констатовано је да је донет Школски програм и Школски развојни план и акциони план за ШРП и 
да су усвојени на седници Школског одбора. 

Тим за самовредновање је изабрао област „Програмирање, планирање и извештавање“. Тим има 
свој план и вредновање је вршено на основу индикатора који су дати у Правилнику о стандардима 
квалитета рада установе. На основу уочених слабости током процеса самовредновања, израђен је 
акциони план за следећу школску годину.  

Праћење напредовања ученика спроводи се кроз анализу успеха на класификационим периодима 
и полугодишту. Школски програм је реализован по плану. Програм и активности којима се 
развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и 
подстицање предузетничког духа, реализују се кроз активности стручних већа, одељењских 
заједница и сарадњом са родитељима. 

Програм каријерног вођења и саветовања реализован је кроз посете предузећима у којима су 
ученици обављали практичну наставу, саветодавни рад са ученицима  од стране наставника, 
одељењског старешине и саветника за планирање каријере.Остварена је и сарадња са 
националном службом за запошљавање кроз професионалну оријентацију. Остварен је програм 
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сарадње са локалном самоуправом, центром за социјални рад, Домом здравља, МУП-ом, 
градском бииблиотеком, Домом културе и канцеларијом за младе. Програм сарадње са 
породицом, остварен је кроз родитељске састанке, индивидуалне и групне разговоре и кроз савет 
родитеља.   

Миливоје Ћировић 


