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1. Материјално – технички услови рада 

Настава се изводи у згради бивше Гимназије "Пиво Караматијевић" укупне 

површине1600м2 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. 

  



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 шеснаест седница у току 

школске 2020/2021. године. 

Прва седница одржана је 11. септембра 2020. године. На овој седници Наставничко веће је 

изабрало записничара за текућу школску годину (Винка Поповић). Говорило се о 

организацији наставе у отежаним условима рада услед епидемије Ковид 19. Школа је 

припремила све услове за безбедан рад, набављени су сви материјали, дезинфикациона 

средства. Ученицима је прочитано обавештење о мерама заштите којих се морамо 

придржавати. Одређено је лице задужено за поштовање мера, а то је педагог школе Стана 

Матовић Цупара. Усвојен је распоред часова редовне наставе, блок-наставе, практичне 

наставе и осталих облика образовно-васпитног рада. Разматран је и усвојен Годишњи 

извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину. Такође, разматран је и усвојен 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину. Одређен је састав комисије за 

разлику предмета доквалификације и преквалификације. 

Друга седница одржана је 17. новембра 2020. године. Анализиран је, разматран и усвојен 

успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода. Анализирана је и 

реализација свих облика образовно-васпитног рада. За све ученике са недовољним 

оценама мора се организовати допунска настава, евидентирати ученике који долазе на 

часове. Ученицима који имају опомене одељењског старешине одредити друштвено-

користан рад у складу са прекршајем који је ученик направио. Критеријуми оцењивања 

морају бити тачни и прецизни на нивоу стручних већа,све материјале и активности 

постављати на платформи Мајкрософт Тимс. Разговарало се о припремама за обележавање 

школске славе и о припремама за упис ученика у наредну школску годину. На седницама 



стручних већа размотрити шта да се понуди ученицима, па ће Наставничко веће донети 

одлуку. 

Трећа седница одржана је 30. новембра 2020. године. Основна тачка дневног реда ове 

седнице била је реализација наставе на даљину према Упутству МПНТР од 27.11.2020. 

године. Прослеђено је и обавештење о раду наше школе. Договорено је да се часови 

одржавају и уписују према утврђеном распореду, редовно да се поставља материјал, могу 

се користити часови и са РТС-а. Што се тиче оцењивања оцена мора бити јавна и 

образложена, да би ученици могли да дођу у школу да поправе оцену уколико нису 

задовољни. За ученике који имају слаб интернет потребно је доставити штампани 

материјал. Одељењске старешине да буду у контакту са ученицима и родитељима, морамо 

имати информације о броју ученика позитивних на Ковид, јер се ти подаци шаљу 

Школској управи. Због тога што је дошло до измене у календару, мора да се уради Анекс 

Годишњем плану. Посебно је дошло до измена што се тиче практичне наставе, јер ће се ти 

часови који су планирани код послодаваца реализовати у другом полугодишту. 

Формиране су комисије за извршење пописа за календарску 2020. годину. 

Четврта седница одржана је 11. децембра 2020. године. Основна тачка дневног реда је 

утврђивање предлога плана уписа за школску 2021/22. годину. Директорка је истакла да је 

свима прослеђена детаљна и опширна анализа о броји ученика који завршавају осми 

разред. Председници стручних већа су изнели предлоге плана уписа. Гласало се за два 

предлога (један предлог је био да се упишу 4, а други да се упишу 5 одељења). 

Наставничко веће је предложило и усвојило план уписа за наредну школску годину: 5 

одељења (друштвено-језички смер, природно-математички смер, машински техничар 

моторних возила, електротехничар рачунара и трговац).  

Пета седница одржана је 21. децембра 2020. године. Анализиран је и усвојен успех и 

дисциплина ученика на крају првог полугодишта, као и реализација наставе у првом 

полугодишту. Похваљени су сви ученици који су показали висок ниво одговорности и у 

овим условима, који су поред разних потешкоћа успели да одговоре на постављене 

захтеве наставе, ученици који су учествовали на разним конкурсима, такмичењима и 

нашој школи доносили награде. Договорено је да се интезивирају часови додатне и 



допунске наставе. Направљен је распоред поделе ђачких књижица, разговарало се о 

припремама за матурске испите, теме ће бити усвојене у јануару. Што се тиче 

обележавања школске славе објављен је литерарни конкурс, за Савиндан ћемо наградити 

ученике који су све четири године учествовали у програму за школску славу, који прошле 

године нису имали изостанке и који су учествовали и освојили награде на такмичењима. 

Одељењске старешине су предложиле ученике из својих одељења. 

Шеста седница одржана је 21. јануара 2021. године. Из Школске управе је тражено да 

ревидирамо план уписа од 5 одељења јер они не могу да бране тај план. Предложено је да 

три актива (машинске, економске и електро струке) одрже састанак и покушају да изађу са 

заједничким предлогом. Донета је одлука да одложимо доношење ове тачке дневног реда. 

Усвојене су теме за матурски и завршни испит. Теме су постављене на платформи 

Мајкрософт Тимс. 

Седма седница одржана је 22. јануара 2021. године. Заједнички предлог плана уписа за 

школску 2021/22. годину три стручна већа (машинске, економске и електро струке) је 4 

одељења: природно-математички смер, друштвено-језички смер, електротехничар 

рачунара и економски техничар. Овај предлог је једногласно усвојен. Донета је одлука 

Наставничког већа да се предложе ова четири одељења. Свима је прослеђен мејл за 

прославу Савиндана. На сајту школе ће бити постављен материјал који ће припремити 

ученици литерарне и рецитаторске секције. 

Осма седница одржана је 2. априла 2021. године. Директорка је информисала Наставничко 

веће о објављеном конкурсу за упис у први разред средње школе у школској 2021/22. 

години. За упис у нашу школу предвиђена су 4 одељења (друштвено-језички, природно-

математички, машински техничар моторних возила и електротехничар рачунара). 

Министарство просвете је добило петицију родитеља, како нам не би смањили број 

одељења, отишао је тај предлог са изменом, на основу дописа родитеља који је стигао 

директно у Министарство. Сви заједно морамо радити на томе да се упишу ова четири 

одељења. Што се тиче дописа за оцењивање ученика, сва стручна већа су се изјаснила да 

долазака у школу неће бити.  



Девета седница одржана је 16. 4. 2021. године. На овој седници анализирани су и усвојени 

успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода. Похваљена су 

одељења која нису направила велики број изостанака. Мере за побољшање успеха и 

дисциплине: реализација допунске и додатне наставе, одржавање родитељског састанка. 

Предложени су и усвојени чланови Комисије за избор ученика генерације из реда 

наставника. Наставници су били јединствени у томе да ће се реализовати сви писмени 

задаци и да нема разлога за одступање. Предлог уџбеника за наредну школску годину је 

једногласно усвојен. Педагог школе је свим одељењским стрешинама проследио допис 

који се односи на прву националну платформу за превенцију насиља. Реализована је 

акција Кутак за активизам „По – крени“. 

Десета седница одржана је 25. маја 2021. године. Утврђен је успех и дисциплина ученика 

гимназијских смерова четвртог разреда на крају другог полугодишта. Наставничко веће 

похваљује све ученике, посебно оне који су школи донели велики број награда и 

признања. Испитни одбор за матурски испит је једногласно усвојен. Динамика 

пријављивања и полагања матурског испита истакнута је на огласној табли. Директорка је 

према Правилнику о избору ученика генерације именовала комисију. Предлог Комисије за 

бодовање технолошког вишка од стране Синдиката усвојен је на Школском одбору. 

Усвојене су измене распореда часова за одељења IV3, IV4 и III5. 

Једанаеста седница одржана је 1. јуна 2021. године. Усвојени су успех и дисциплина 

ученика четвртог разреда на крају другог полугодишта. Анализирана је реализација свих 

облика образовно-васпитног рада. Сви ученици су завршили школовање што је велики 

успех.Што се тиче полагања матурског и завршног испита истакнута је динамика рада, 

припремљени су сви обрасци, формиране све комисије. 

Дванаеста седница одржана је 17. јуна 2021. године.  На овој седници донета је одлука о 

избору ученика генерације. Комисија за избор ученика генерације је извршила бодовање 

ученика који су се пријавили. Предлог комисије је да за ученика генерације буде изабрана 

Јана Јелић, која је освојила 520 бодова на основу мерила која обухватају такмичарске 

резултате.  Једногласно је донета одлука да ученик генерације буде Јана Јелић, ученица 

одељења IV/2. 



Тринаеста седница одржана је 22. јуна 2021. године. Анализиран је и усвојен успех и 

дисциплина ученика од првог до трећег разреда, а извршена је и анализа свих облика 

образовно-васпитног рада на крају другог полугодишта. Сви ученици су успешно 

завршили ову школску годину с обзиром да је реализована у ванредним условима, 

похваљени су сви ученици који имају одличан успех, нарочито они који имају 5.00, 

ученици који су успели да се припреме за такмичења. Што се тиче реализације часова, 

констатује се да није реализован велики број часова, али су околности објективне, 

изгубили смо неколико дана због измене календара. Нема ученика на поправном испиту за 

август. Донета је одлука о изборним пакетима за гимназију за први, други и трећи разред, 

у четвртом разреду остају исти као у трећем. 

Четрнаеста седница одржана је 30. јуна 2021. године. Разматрани су и усвојени извештаји 

о раду стручних већа, секција, тимова. Разматран је и усвојен извештај Тима за 

самовредновање рада школе. Именоване су комисије за упис, за израду годишњег 

извештаја о раду школе и за израду плана рада школе за школску 2021/22. годину. 

Петнаеста седница одржана је 23. августа 2021. године. На овој седници извршена је 

подела часова и одређена су одељењска старешинства за школску 2021/2022. годину, 

Говорило се о изради распореда часова, подељена су задужења пред почетак наредне 

школске године (тимови, активи, планови рада наставника, план стручног усавршавања, ес 

дневник и друга задужења).Именована је Kомисија за контролу забране пушења. 

Шеснаеста седница одржана је 31. 8. 2021. године. На овој седници се разговарало о 

организацији рада школе према Упутству Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, дежурству наставника, изради распореда часова, организовању практичне наставе. 

У нашој школи ће настава почети по комбинованом моделу, школски простор је 

припремљен и сређен за почетак школске године, поштовати све мере. Договорено је да се 

одрже родитељски састанци, пре свега за ученике првог разреда (упознавање са начином 

рада, избор у Савет родитеља и друго). Правила понашања и Препоруке за заштиту од 

ширења вируса Ковид 19 постављени су на сајту школе. 

Записничар 
Винка Поповић 



2.1.2. Извештај о раду одељењских већа 

2.1.2.1. Извештај о раду одељењских већа првог разреда 

У току школске 2020 /2021 године одржано је пет седница Одељењског већа у одељењима 

I2 и  I3 и по једна више седница у одељењима I1 и  I4.  

На првој седници констатовано је да већа чине наставници који изводе васпитно-

образовни рад у одељењима првог разреда, да ће већа функционисати у облику седница на 

којима ће се одлуке доносити већином гласова, а да је програм рада Одељењских већа 

саставни део годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину. Чланови већа су 

обавештени о одржаним родитељским састанцима и упознати са материјално-социјалном 

ситуацијом ученика. На предлог предметних наставника усвојен је распоред писмених и 

контролних задатака.Oрганизација образовно васпитног рада у отежаним условима 

спроводи се по комбинованом моделу тако што часови трају 30 минута и 15 минута је 

предвиђено за онлајн наставу.Одељења су подељена у две групе које наизменично сваке 

друге недеље прате наставу у школи.Упутство Министарства просвете о мерама заштите 

здравља ученика и запослених у школи током трајања пандемије Соvid-19 се поштује у 

потпуности.Хигијена се одржава свакодневно према упутству. 

На седници за одељење I1 дискутовало  се о модификованом плану транзиције за ученицу 

Јојић Бојану који је школа добила од основне школе.Педагог школе је истакла да овој 

ученици писане провере морамо прилагодити у погледу фонта слова као и обима 

задатака.Потребно је уредно водити документацију за рад са овом ученицом, методе и 

технике прилагодити како би ученица могла пратити наставу.Формиран је и тим за 

додатну подршку ученици.У истом одељењу је и ученица са озбиљним здравственим 

проблемима на болничком лечењу Весна Петровић која ће пратити наставу на даљину. 

На седници за одељење I4 чланови већа су упознати са посебним потребама ученика 

Палић Давида.Наиме, ученик ће пратити наставу по ИОП 2.Формиран је тим за додатну 

подршку и помоћ овом ученику. 

Друга седница, на крају првог класификационог периода одржана је преко платформе 

Мicrosoft teams. На њој су анализирани успех и дисциплина ученика. Извршена је анализа 



свих облика образовно-васпитног рада. Веће је информисано о укупном броју изостанака, 

броју часова додатне и допунске наставе, као и часова одељењског старешине. 

Предложене су мере за побољшање успеха и дисциплине: интезивирати часове додатне и 

допунске наставе, сарадња одељењског старешине са родитељима, предметним 

наставницима, педагогом. 

На трећој седници разматран је и усвојен успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта. Одељењске старешине су упознале чланове већа са постигнутим успехом 

сваког ученика појединачно. Највећи број часова одржан је према плану и програму. 

Предложене су мере којима се може побољшати успех и дисциплина ученика. 

Четврта седница одржана је након трећег класификационог периода.У оквиру анализе 

успеха и дисциплине чланови већа су упознати са општим подацима за сва одељења. Тема 

седнице је била и реализација наставе и постигнућа ученика за време учења на даљину. Са 

ученицима су се користили различити начини комуникације, а највећи број ученика 

учествује у активностима и редовно извршава обавезе, одговара на постављене задатке, 

мање или више успешно. Договорено је да активирамо ученике који нередовно извршавају 

своје обавезе. 

Пета седница одржана је на крају другог полугодишта у редовним условима. Анализирани 

су и усвојени успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта. Нема ученика са 

недовољним успехом. Сви одлични ученици су похваљени од стране Наставничког већа. 

Комуникација и сарадња са ученицима и њиховим родитељима је за време школске године 

била веома добра, укључујући и део школске године који је реализован путем наставе на 

даљину. 

Руководилац Одељењских већа првог разреда 
Драгана Обућина 

  



2.1.2.2. Извештај о раду одељењских већа другог разреда 

У току школске 2020/21. године одржано је по шест седница Одељењског већа у 

одељењима II/1 и II/5 и по пет седница у одељењима II/2, II/3 и II/4. 

11. 09. 2020. 

На првим седницама одељењских већа констатовано је да већа чине наставници који који 

изводе васпитно-образовни рад у одељењима другог разреда, а већа су функционисала у 

облику седница на којима су се одлуке доносиле већином гласова. Одељењска већа 

организују и координирају радом одељења, усклађују рад наставника у одељењу, утврђују 

успех ученика и одељења у целини, предлажу похвале, награде и васпитно-дисциплинске 

мере, идентификују ученике за додатни и допунски рад и разредне испите и обављају 

друге послове утврђене законом. Програм рада Одељењских већа је саставни део 

годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину.  

На првој седници су чланови већа обавештени о одржаним родитељским састанцима, на 

предлог предметних наставника усвојен је распоред писмених и контролних задатака, а 

посебна пажња је посвећена организацији образовно васпитног рада у отежаним условима. 

У одељењу II/1 сви ученици су у устој групи, док је у осталим одељењима другог разреда 

настава реализована по комбинованом моделу, при чему се групе смењују у школи сваке 

недеље. Комбинована настава је подразумевала часови од по 30 минута, при чему је 15 

минута предвиђено за онлајн наставу.  

Поред наведеног, на првима седницама одељењских већа се дискутовало и о осигурању и 

превозу ученика. Што се тиче превоза ученика, чланови одељењског већа су обавештени 

од стране директорице да је на нивоу општине расправљано о проблему превоза и да ће тај 

проблем бити решен у интересу ученика који свакодневно путују. 

16. 11. 2020. 

Седница одељењских већа на крају првог класификационог периода је одржана 

коришћењем платформе Мicrosoft teams. На њој су анализирани успех и дисциплина 

ученика и извршена је анализа свих облика образовно-васпитног рада. Чланови већа су 



информисани о броју недовољних оцена, укупном броју изостанака, броју часова додатне 

и допунске наставе, као и часова одељењског старешине. Као мере за побољшање успеха 

усвојен је предлог да се интезивира додатна и допунска настава, да се унапреди сарадња 

одељењског старешине са родитељима, предметним наставницима, педагогом. 

21. 12. 2020. 

На овој седници разматран је и усвојен успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта. Одељењске старешине су упознале чланове већа са постигнутим успехом 

сваког ученика појединачно, а предложене су и мере којима се може побољшати успех и 

дисциплина ученика. 

15. 04. 2021. 

На овој седници разматран је и усвојен успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода. Одељењске старешине су упознале чланове већа са општим 

успехом сваког одељења.  

Тема ове седнице је била и реализација наставе и постигнућа ученика за време учења на 

даљину. Са ученицима су се користили различити начини комуникације, а највећи број 

ученика учествује у активностима и редовно извршава обавезе, одговара на постављене 

задатке, мање или више успешно. Договорено је да активирамо ученике који нередовно 

извршавају своје обавезе. 

22. 06. 2021. 

Ова седница одржана је на крају другог полугодишта. Анализирани су и усвојени успех и 

дисциплина ученика, при чему није било ученика са недовољним успехом. Сви одлични 

ученици су похваљени од стране Наставничког већа, а ученици који нису направили 

ниједан изостанак су предложени за награде за Савиндан у наредној школској години. 

Такође је констатовано да мањи број часова редовне наставе није одржан због промене у 

календару образовно-васпитног рада, и да је током школске године комуникација и 

сарадња са ученицима и њиховим родитељима била веома на задовољавајућем нивоу, 

имајући у виду да је школска година протекла у ванредним околностима. 



Поред наведених седница одељењских већа, у одељењима II/1 и II/5 су одржане још по 

једна седница. 

На седници одељењског већа одељења II/1 у мају месецу одељењски старешина је 

обавестила чланове већа о преласку ученика Ханија Кхоуитара на онлајн наставу. 

Родитељи ученика су поднели захтев да дете прати наставу на даљину због тешке болести 

члана породице и одласка у други град на терапије. 

На седници Одељењског већа одељења II/5 почетком школске године дискутовало се о 

ученици Ђенадић Јовани. Одељењско веће је већ упознато са здравственим проблемом 

који има ученица, али због нових чланова већа поновљено је да ученица има проблем са 

видом, слабовидост и страбизам.  

Руководилац Одељењских већа другог разреда 
Ђорђе Василић 

2.1.2.3. Извештај о раду одељењских већа трећег разреда 

У школској 2020/2021.години одржали смо пет седница Одељењског већа. 

На првој седници усвојили смо План и програм Одељењских већа.Договорили смо се о 

реализацији наставе.Организација образовно-васпитног рада у отежаним условима 

спроводи се по комбинованом моделу тако што часови трају 30 мин и 15 мин за онлајн 

наставу.Одељење је подељено у две групе.За реализацију наставе користи се Мајкрософт 

тимс платформа.Групе наизменично сваке недеље прате наставу у школи.Договорили смо 

се о спровођењу мера заштите од короне.Информисали смо чланове Одељењског већа о 

одржаним родитељским састанцима.Усвојили смо план израде писмених задатака и 

контролних вежби.Упознали смо чланове већа са социјалним ,здравственим и породичним 

условима ученика.Одређени ученици имају проблема са превозом.Што се тиче практичне 

наставе- ученици немају практичну наставу. 

На другој седници смо анализирали све облике образовно-васпитног рада у првом 

класификационом периоду.Предложене су мере којима се може побољшати успех: 

повећана пажња ученика на часовима,већа контрола од стране родитеља, а посебно  



појачан допунски рад.Наставници треба да одреде ученике за допунску и додатну 

наставу.Ученици треба да прате материјал на тимсу. 

На трећој седници анализирали смо и утврдили успех на крају првог 

полугодишта.Анализирали смо реализацију свих облика образовно – васпитног 

рада.Предложили смо мере за побољшање успеха.Мере су исте као и у претходном 

периоду. 

На четвртој седници Одељењског већа анализирали смо успех и дисциплину 

ученика.Обратити посебну пажњу на сарадњу са родитељима јер је она битна за успех 

ученика.Анализирали смо реализацију свих облика образовно- васпитног рада. 

На петој седници утврдили смо успех и дисциплину ученика на крају другог 

полугодишта.Сарадња са родитељима и у отежаним условима је била веома 

добра.Извршили смо анализу реализације свих облика образовно-васпитног рада.Сви 

одлични и вр.добри ученици су похваљени од стране Наставничког већа. 

Руководилац Одељењских већа трећег разреда 
Мевлудин  Башовић 

2.1.2.4. Извештај о раду одељењских већа четвртог разреда 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА -  IV/1 

У току школске 2020/21. године oдржано је пет седница Одељењског већа. 

На првој седници Одељењског већа, одржаној 11.09.2020.год Усвојен је предложени план 

и програм рада Одељенских већа , који ће бити део Годишњег плана рада школе. 

2. Због актуелне епидемиолошке ситуације школа ради по комбинованом моделу. 

Одељење је подељено на две групе, А и Б, са 9 односно 10 ученика који наизменично , на 

седмичном нивоу, имају наставну у школи / онлајн ( настава на даљину). Настава на 

даљину се одвија на платформи Мајкрософт Тимс, коју је школа одабрала. 

3. У школи се спроводе све мере које су предвиђене одлуком Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, а према препорукама Кризног штаба. На улазу у школу је 



дезо баријера и дезинфекција руку, сви ученици су упознати о мерама које морају 

поштовати у школи и школском дворишту и свкодневно се опомињу о истим. У школи су 

истакнуте ове мере на више места. Родитељи су упознати на родитељском састанку о свим 

мерама и потреби поштовања свих мера. У школи је одређено лице за праћење примена 

мера – педагог Стана Матовић Цупара. Кроз обавештења су ученици обавештени у више 

наврата о овим мерама, а и свакодневно од стране дежурних наставника. На ЧОС –у је 

такође пренето све о датим мерама. 

4. Родитељски састанак је одржан 10. 9. 2020. године. Родитељи су изабрали премију 

осигурања изабраног осигурања – Осигурање Миленијум , од 200, 00 динара. 

5. Обавеза је свих предметних наставника да у електронски дневник унесу распоред 

писаних и контролних провера. 

6. Што се тиче социјалних, здравствених и породичних услова ученика, нема значајних 

промена у односу на раније године. Родитељи су обавештени да на дневном нивоу морају 

пријављивати изостанак и зашто је до њега дошло, због благовременог прикупљања 

података. 

7. Два ученика из овог одељења користе превоз до школе,о чему су родитељи 

благовремено доставили потребне потврде. 

8. / 

На другој седници Одељењског већа, одржаној  17.11.2020.год. теме о којима се 

расправљало су: 

1. У школској 2020 / 21. години уписано је 19 ученика у одељење IV 2 и толико их је на 

крају првог класификационог периода. Без недовољних оцена је 14 ученикa, са 

недовољним оценама су 5 ученика и то 5 ученика , са по једном недовољном оценом . 

Укупно је 5 недовољних оцена и то : 1 из Српског језика и књижевности, 4 из Енглеског 

језика . Ученици су направили укупно 310 изостанка и то 304 оправданих и 6 

неоправданих. Неколико ученика нема све оцене у овом тренутку, од једне до три , и то 

углавном због стицаја околности – блок наставе и неочекиваних измена у календару – 



продужетак јесењег распуста , па колеге ученицима групе која је те седмице била у школи 

нису могли уписати оцене. 

2.Нема изречених ни васпитних ни васпитно-дисциплинских мера. 

3. Што се мера за побољшање успеха тиче ту су допунске наставе, разговори са 

родитељима и ученицима. 

4. Предметни наставници ће у наредном периоду предложити ученицима, нарочито онима 

који имају недовљне оцене , допунску наставу а заинтересованим ученицима додатну 

наставу. 

5. Објективне околности - ученици су сваке друге седмице у школи, часови су у трајању 

од 30. минута, мора се објашњавати и градиво које уче онлајн, па се у том смислу не може 

очекивати и максималан број оцена, како би то билу у условима редовног одвијања 

наставе. Све колеге су се заиста потрудиле да имају бар једну оцену за овај 

класификациони период. 

6. Ученицима је тешко да се исконтролишу да уче, током седмице када су онлајн, а и 

скраћени часови не остављају превише простора за објашњавање. То је проблем и код 

оцењивања , јер су ученици сваке друге седмице у школи, и још су скраћени часови.Они 

најбољи међу њима успевају да одрже континуитет, мало је теже то оним, по успеху, 

лошијим ђацима. О овоме сам причои са родитељима, , да им помогну у организацији 

учења , када је заступљена настава на даљину. 

7. Пошто су ученици користили платформу Мајкрософт Тимс и током претходне школске 

године, то нема никаквих проблема везано за рад на овој платформи. Увид имам у већину 

тимова направљених за ово одељене и наставници постављају материјале који су потребни 

за наставу, према њиховим критеријумима. 

8. Што се реализације наставе тиче, једино су неодржана 2 часа Биологије, није било 

могуће организовати замену за одсутну колегиницу. Одржано је 8 часова одељенског 

старешине. Часова допунске и додатне није било, они ће бити у наредном периоду 



одржавани, иако због овакве организације наставе и броја часова, на седмичном нивоу, то 

бива и проблем организовати. 

9. / 

Трећа седница Одељењског већа је одржана 21.12.2020.год., а дневни ред је обухватио 

анализу и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта, анализу 

реализације свих облика образовно-васпитног рада у отежаним условима, мере за 

побољшање успеха и дисциплине, и друга питања. 

1. У школској 2020 / 21. години уписано је 19 ученика у одељење IV 1 и толико их је на 

крају првог полугодишта . Без недовољних оцена су 16 ученика, са недовољним оценама 

су 3 ученика и то са једном недовољном оценом један ученик, са две недовољне оцене два 

ученика. Постигнут је следећи успех: одличан – 8, врло добар -7, добар – 1 и недовољан – 

3 ученика. Укупно недовољних оцена је 5 , из Француског језика и Физике по једна 

недовољна оцена и Енглеског језика 3 недовољне оцене. Ученици су направили укупно 

568 изостанка и то 550 оправданих и 18 неоправданих. Један ученик (Бјелић Андреј),има 

само два оправдана изостанка које је направио у периоду онлајн наставе и вероватно је то 

последица проблема са интернетом.Највећи део изостанака је направила мања група 

ученика који су били болесни, док већина има до 6 -7 изостанака. Сарадња са родитељима 

је задовољавајућа. Нема изречених ни васпитних ни васпитно -дисциплинских мера. 

2. Сви остали часови су реализовани према плану и важећем распореду. Одржано је 1 

1часова одељенског старешине, часова допунске и додатне наставе није било. Пошто смо 

прешли на онлајн наставу и пошто је ово полугодиште краће него што је било планирано, 

број часова додатне и допунске наставе је мањи од очекиваног, оправдано. Што се 

реализације наставе на даљину тиче, проблем је што су ученици мање били активни током 

седмице када нису ишли у школу, просечно гледано. Када је онлајн настава у питању , 

било је појединачних проблема са приступом платформи, са квалитетом интернета и са 

самим уређајима који ученици користе. Један део ових проблема је реалан , један део је 

вероватно и измишљен, али непроверљив . Родитељи су уредно оправдали ове изостанке. 

Није било никаквих примедби ученика на квалитет наставе и мислим да су успешно 

радили, једино је била замерка прелазак са часа од 30 на час од 45 минута. 



3. Као мера за побољшање успеха предложено је интезивирање и допунске и додатне 

наставе, разговори са ученицима и родитељима. 

4. Препоручено је да се ученици подсете на обавезан матурски испит и одлуку о томе из 

ког предмета ће радити матурски рад, о чему је са ученицима већ разговарано а биће и у 

наредном периоду. 

На четвртој седници Одељењског већа, одржаној 16.04.2021.год.,теме су биле анализа 

успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода, реализација свих 

облика образовно-васпитног рада, мере за побољшање успеха и дисциплине и припрема за 

одржавање матурских испита, односно начин одржавања припремне наставе 

1. У школској 2020 / 21. години уписано је 19 ученика у одељење IV 1 и толико их је на 

крају трећег класификационог периода . Без недовољних оцена су 15 ученика, са 

недовољним оценама су 3 ученика и то са једном недовољном оценом два ученика са две 

недовољне оцене један ученик. Постигнут је следећи успех: одличан – 1, врло добар -11, 

добар – 3 и недовољан – 3 ученика. Укупно недовољних оцена је 4 , из Енглеског језика 3 

недовољне оцене и Француског језика једна недовољна оцена . Неоцењени ученика, (3 

ученика),има из физике. То су следећи ученици: Леонарда Крџовић, Нађа 

Лазовић,Виолета Поповић. Из музичке културе неоцењени ученици су: Виолета Поповић 

и Јована Поповић. Предметни професори су изјавили да поменути ученици нису били на 

часовима а самим тим ни доступни за оцењивање. Ученици су направили у овом периоду 

укупно 569 изостанка и то 553 оправданих и 16 неоправданих. .Највећи део изостанака је 

направљен из различитих разлога, болести,немогућност приступа интернету, других 

оправданих разлога полагање возачког испита, припремне наставе за факултет и других 

оправданих разлога. Разредни старешина је истакао да је ова ситуација присуства корона 

вируса и онлајн наставе донекле условила овакву структуру изостанака. Директорица је 

препоручила да се родитељи упозоре на последице да када ученик има велики број 

изостанака а нема оцене мора ићи на разредни испит. Такође је договорено да се број 

изостанака уколико постоје механизми и могућност сведе на најмању могућу меру уз 

сарадњу и договор са ученицима и родитељима.. Нема изречених ни васпитних ни 

васпитно -дисциплинских мера. 



2. Сви остали часови су реализовани према плану и важећем распореду. Одржано је 9 

часова одељенског старешине, 10 часова додатне наставе допунске није било. Пошто смо 

прешли на онлајн наставу и пошто је ово полугодиште краће него што је било планирано, 

број часова додатне и допунске наставе је мањи од очекиваног, оправдано. Што се 

реализације наставе на даљину тиче, проблем је што су ученици мање били активни током 

седмице када нису ишли у школу, просечно гледано. Када је онлајн настава у питању , 

било је појединачних проблема са приступом платформи, са квалитетом интернета и са 

самим уређајима који ученици користе. Један део ових проблема је реалан , један део је 

вероватно и измишљен, али непроверљив . Родитељи су уредно оправдали ове изостанке. 

Није било никаквих примедби ученика на квалитет наставе и мислим да су успешно 

радили, једино је била замерка прелазак са часа од 30 на час од 45 минута. 

3. Као мера за побољшање успеха предложено је интезивирање и допунске и додатне 

наставе, разговори са ученицима и родитељима. 

4. Препоручено је да се ученици подсете на обавезан матурски испит и одлуку о томе из 

ког предмета ће радити матурски рад, о чему је са ученицима већ разговарано а биће и у 

наредном периоду. 

Пета седница Одељењског већа је одржана 01.06.2021.год.,  на којој се разматрао и усвајао 

успех постигнут на крају другог полугодишта, као и реализација свих облика образовно-

васпитног рада и награђивање ученика.  Од 19 ученика одељења IV/4, колико је уписано 

на почетку школске године, сви су завршили разред . 10 ученика је постигло одличан 

успех 9 ученика је постигло врло добар. Сви ученици су имали примерно владање. Укупан 

број изостанака је 1454, од тога 1407 оправданих и 47 неоправданих. 

Реализовано је 10 часова додатне наставе из енглеског језика и 21 часа одељењског 

старешине. Укупан број нереализованих часова је 8: по 2 часа српског и француског 

језика, физичког васпитања и туристичке географије. Одржано је 31 часова припремне 

наставе: информатика - 2 часова, енглески језик - 6 часова, немачки- 7 часова. социлогија 

3 часа,историја-7,физика-2 часа,ликовна култура-2, хемија-2. биологија-2 часа. Сви 

ученици су награђени књигом. 



Шеста седница одељењског већа,је одржана 16. 06. 2021. Тема је биила предлог ученика 

одељења IV 2 за избор ученика генерације 

Одељенски старешина је упознао Одељенско веће да је ученица Шапоњић Маја упозната 

са могућношћу да учествује у конкурсу за ученика генерације јер је одличан ученик са 

свим петицама, носилац дипломе "Вук Караџић" и има такмичења. Ученица се по речима 

одељенског старешине изјаснила да неће предавати документацију јер унапред зна да 

други ученици имају више такмичења а самим тим и више бодова на конкурсу. 

Одељ.старешина: Предраг Томашевић 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА -  IV/2 

На првој седници Одељењског већа, одржаној 11.09.2020.год., бавили смо се следећим 

темама: 

1. Усвојен је предложени план и програм рада Одељенских већа , који ће бити део 

Годишњег плана рада школе. 

2. С'обзиром на епидемиолошку ситуацију, школа ради по комбинованом моделу. 

Одељење је подељено на две групе, А и Б, са 12 односно 13 ученика, и наизменично , на 

седмичном нивоу, имају наставну у школи / онлајн ( настава на даљину). Настава на 

даљину се одвија на платформи Мајкрософт Тимс, коју је школа одабрала. 

3. У школи се спроводе све мере које су предвиђене одлуком Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, а према препорукама Кризног штаба. На улазу у школу је 

дезо баријера и дезинфекција руку, сви ученици су упознати о мерама које морају 

поштовати у школи и школском дворишту и свкодневно се опомињу о истим. У школи су 

истакнуте ове мере на више места. Родитељи су упознати на родитељском састанку о свим 

мерама и потреби поштовања свих мера. У школи је одређено лице за праћење примена 

мера – педагог Стана Матовић Цупара. Кроз обавештења су ученици обавештени у више 

наврата о овим мерама, а и свакодневно од стране дежурних наставника. На ЧОС –у је 

такође пренето све о датим мерама. 



4. Родитељски састанак је одржан 9. 9. 2020. године. Родитељи су изабрали премију 

осигурања изабраног осигурања – Осигурање Миленијум , од 200, 00 динара. 

5. Обвеза је свих предметних наставника да у електронски дневник унесу распоред 

писаних и контролних провера. 

6. Што се тиче социјалних, здравствених и породичних услова ученика, нема значајних 

промена у односу на раније године. Једном ученику је , током ванредног стања, преминуо 

отац о чему је дирекотор школе упознат, као и одељенско веће. За сада нема никаквих 

проблема. Родитељи су обавештени да на дневном нивоу морају пријављивати изостанак и 

зашто је до њега дошло, због благовременог прикупљања података. 

7. Тру ученице из овог одељења користе превоз до школе,о чему су родитељи 

благовремено доставили потребне потврде. Није било никаквих примедби по овом 

питању, до овог Већа. 

На другој седници Одељењског већа, одржаној  17.11.2020.год., теме су биле: 

1. У школској 2020 / 21. години уписано је 25 ученика у одељење IV 2 и толико их је на 

крају првог класификационог периода. Без недовољних оцена је 21 ученик, са 

недовољним оценама су 4 ученика и то 2 , са по једном и 2, са три недовољне оцене. 

Укупно је 8 недовољних оцена и то : 3 из Француског језика, 3 из Математике и 2 из 

Хемије. Ученици су направили укупно 172 изостанка и то 158 оправданих и 14 

неоправданих. Неколико ученика нема све оцене у овом тренутку, од једне до три , и то 

углавном због стицаја околности – блок наставе и неочекиваних измена у календару – 

продужетак јесењег распуста , па колеге ученицима групе која је те седмице била у школи 

нису могли уписати оцене. 

2. Нема изречених ни васпитних ни васпитно-дисциплинских мера. 

3. Што се мера за побољшање успеха тиче ту су допунске наставе, разговори са 

родитељима и ученицима. 



4. Предметни наставници ће у наредном периоду предложити ученицима, нарочито онима 

који имају недовљне оцене , допунску наставу а заинтересованим ученицима додатну 

наставу. 

5. Објективне околности - ученици су сваке друге седмице у школи, часови су у трајању 

од 30. минута, мора се објашњавати и градиво које уче онлајн, па се у том смислу не може 

очекивати и максималан број оцена, како би то билу у условима редовног одвијања 

наставе. Све колеге су се заиста потрудиле да имају бар једну оцену за овај 

класификациони период. 

6. Ученицима је тешко да се исконтролишу да уче, током седмице када су онлајн, а и 

скраћени часови не остављају превише простора за објашњавање. То је проблем и код 

оцењивања , јер су ученици сваке друге седмице у школи, и још су скраћени часови.Они 

најбољи међу њима успевају да одрже континуитет, мало је теже то оним, по успеху, 

лошијим ђацима. О овоме сам причала и са родитељима, на претходном родитељском 

састанку, да им помогну у организацији учења , када је заступљена настава на даљину. 

7. Пошто су ученици користили платформу Мајкрософт Тимс и током претходне школске 

године, то нема никаквих проблема везано за рад на овој платформи. Увид имам у већину 

тимова направљених за ово одељене и наставници постављају материјале који су потребни 

за наставу, према њиховим критеријумима. 

8. Што се реализације наставе тиче, једино су неодржана 2 часа Биологије, није било 

могуће организовати замену за одсутну колегиницу. Одржано је 10 часова одељенског 

старешине. Часова допунске и додатне није било, они ће бити у наредном периоду 

одржавани, иако због овакве организације наставе и броја часова, на седмичном нивоу, то 

бива и проблем организовати. 

Трећа седница Одељењског већа је одржана 21.12.2020.год., а дневни ред је обухватио 

анализу и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

1. У школској 2020 / 21. години уписано је 25 ученика у одељење IV 2 и толико их је на 

крају првог полугодишта . Без недовољних оцена су 24 ученика, са недовољним оценама 

је 1 ученик и то са једном недовољном оценом. Дакле постигнут је следећи успех: одличан 



– 15, врло добар -5, добар – 4 и недовољан – 1 ученик. Укупно је једна недовољна оцена, 

из Физике. Ученици су направили укупно 395 изостанка и то 369 оправданих и 26 

неоправданих. Пет ученица нема ниједан изостанак и то су Ј. Јелић, А. Поповић, М. 

Поповић, Д. Тртовић и Т. Шапоњић. Највећи део изостанака је направила мања група 

ученика, док већина има до 6 -7 изостанака. Сарадња са родитељима је задовољавајућа. 

Нема изречених ни васпитних ни васпитно -дисциплинских мера. 

2. Осим три часа биологије, која нису одржана током првог класификационог периода, сви 

остали часови су реализовани према плану и важећем распореду. Одржано је 14 часова 

одељенског старешине, 4 часа додатне наставе – математика , часова допунске наставе 

није било. Пошто смо прешли на онлајн наставу и пошто је ово полугодиште краће него 

што је било планирано, број часова додатне и допунске наставе је мањи од очекиваног, 

оправдано. Што се реализације наставе на даљину тиче, проблем је што су ученици мање 

били активни током седмице када нису ишли у школу, просечно гледано. Када је онлајн 

настава у питању , било је појединачних проблема са приступом платформи, са 

квалитетом интернета и са самим уређајима који ученици користе. Један део ових 

проблема је реалан , један део је вероватно и измишљен, али непроверљив . Родитељи су 

уредно оправдали ове изостанке. Није било никаквих примедби ученика на квалитет 

наставе и мислим да су успешно радили, једино је била замерка прелазак са часа од 30 на 

час од 45 минута. 

3. Као мера за побољшање успеха предложено је интезивирање и допунске и додатне 

наставе, разговори са ученицима и родитељима. 

4. Препоручено је да се ученици подсете на обавезан матурски испит и одлуку о томе из 

ког предмета ће радити матурски рад, о чему је са ученицима већ разговарано а биће и у 

наредном периоду. 

На четвртој седници Одељењског већа, одржаној 16.04.2021.год.,теме су биле анализа 

успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода, реализација свих 

облика образовно-васпитног рада, мере за побољшање успеха и дисциплине и припрема за 

одржавање матурских испита, односно начин одржавања припремне наставе 



1. У школској 2020 / 21. години уписано је 25 ученика у одељење IV 2 и толико их је на 

крају трећег класификационог периода. Без недовољних оцена су 23 ученика, са 

недовољним оценама су 2 ученика и то 2 , са по једном недовољном оценом. Укупно су 2 

недовољне оцена и то из Биологије. Три ученика у овом тренутку немају оцену из физике 

и то Д. Крџовић, Д. Крџовић и Љ. Виторовић и то зато што , стицајем околности , нису 

били на задњим часовима, што је и колега М. Башовић објаснио на већу. На првом 

наредном часу ће оцене бити унете. Ученици су током овог класификационог периода 

направили укупно 330 изостанка и то 321 оправдан и 9 неоправданих.Од почетка године 

то је укупно 725 и то 690 оправданих и 35 неоправданих изостанака. Изостанци су 

направљени због обавезне изолације - ковид 19, спортских активности, полагања возачког 

испита, припрема за пријемне испите и одласка на пријемне, као и због техничких разлога 

– нестанака струје, проблема са интернетом, уређајима на којима су пратили наставу и 

слично. Ученици А. Поповић, А. Пурић и Х.Башовић су похваљени од стране директорке 

школе Б.Ракоњац, као и од стране предметног проф. С.Башовић и одељенског старешине , 

за сертификат који су добили за превод текста, на такмичењу у организацији 

Универзитета у Новом Саду, Департман за романске језике а у оквиру Месеца 

франкофоније. Похваљен је и ученик Х. Долмагић, од стране директорке школе Б.Ракоњац 

и одељенског старешине, за активно учешће у реализацији пројекта нашег локалног тима 

ФЕНИКС и помоћи при опремању кабинета за активизам „По-крени“. Три ученика имају 

изречену меру опомене одељенског старешине , због 4 неоправдана изостанка и то су С. 

Вуковић, Д. Крџовић, Д. Крџовић. Родитељи су о томе обавештени а друштвено-корисни 

рад ће бити организован по повратку у школу, већ наредне седмице. Са родитељима је 

комуникација била стална, по питању изостајања и наставе уопште. 

2. Током овог класификационог периода одржани су сви часови, према усвојеном 

распореду. Одржан је један час допунске наставе – биологија, једанаест додатне наставе - 

један биологија и десет математика. Одржано је 9 часова одељенског старешине, односно 

25 укупно од почетка школске године. 

3. Што се мера за побољшање успеха тиче ту су допунске наставе, нарочито за ученике 

који имају недовољне оцене. Ученици А. Поповић, А. Пурић и Х.Башовић су похваљени 

од стране директорке школе Б.Ракоњац, као и од стране предметног проф. С.Башовић и 



одељенског старешине , за сертификат који су добили за превод текста, на такмичењу у 

организацији Универзитета у Новом Саду, Департман за романске језике а у оквиру 

Месеца франкофоније. Похваљен је и ученик Х. Долмагић, од стране директорке школе 

Б.Ракоњац и одељенског старешине, за активно учешће у реализацији пројекта нашег 

локалног тима ФЕНИКС и помоћи при опремању кабинета за активизам „По-крени“. 

 

4. Родитељски састанак ће бити организован у наредном периоду у некој онлајн форми, 

због тренутне епидемиолошке ситуације и родитељи ће бити упознати са успехом и 

дисциплином ученика током овог класификационог периода. 

Пета седница Одељењског већа је одржана 01.06.2021.год.,  на којој се разматрао и усвајао 

успех постигнут на крају другог полугодишта, као и реализација свих облика образовно-

васпитног рада и награђивање ученика. 

1. У школској 2020 / 21. години уписано је 25 ученика у одељење IV 2 и толико их је на 

крају другог полугодишта. Без недовољних оцена су свих 25 ученика. На крају другог 

полугодишта ученици су остварили следећи успех: 18 – одличан, 5 – врло добар, 2 – 

добар. Пет ученица су потенцијални кандидати за носиоце Вукове дипломе и то Јана 

Јелић, Софија Мартиновић, Јелена Попадић, Ана Поповић и Анђела Пурић. Ученица Јана 

Јелић је освојила 3. награду на окружном такмичењу из математике, 1. место на окружном 

такмичењу из руског јетика и 2. место на републичком такмичењу из руског језика. 

Можемо бити задовољни успехом овог одељења, иако лично мислим да су појединци 

могли и више постићи. 

На крају другог полугодишта ученици су направили укупно, од почетка године 922 

изостанка и то 882 оправдана и 40 неоправданих. Изречено је пет опомена одељенског 

старешине, од почетка године и све су изречене у другом полугодишту и то због четири 

неоправдана изостанка следећим ученицима: С. Вуковић, Т.Салихбеговић, Љ. Виторовић, 

Д. Крџовић и Д. Крџовић . Сви ученици имају примерно владање. 

2. Нема ученика за поправни испит. 



3. Што се реализације часова тиче,од почетка године нису одржана само два часа 

биологије, због боловања и немогућности стручне замене. Сви остали часови су одржани, 

колико је то било могуће у овим расположивим наставним данима. Међутим, до пуног 

фонда часова недостају часови, по предметима: енглески језик – 2, француски језик – 1, 

руски језик – 1, социологија – 2, филозофија – 1, биологија -2, физика – 4, хемија – 1. 

Напомињем да су сви часови према важећем распореду и наставним данима одржани. 

Одржан је 31 час одељенског старешине, 1 допунске и 11 додатне наставе. Што се 

припремне наставе тиче одржано је , по предметима : социологија – 2, биологија – 4, 

математика – 4, физика – 7, хемија – 3, рачунарство и информатика – 2. 

4. Предлог за наставничко веће је да одлични ученици буду похваљени и награђени 

књигом за одличан успех и примерно владање. 

Шеста седница одељењског већа,је одржана 16. 06. 2021. Тема је биила предлог ученика 

одељења IV 2 за избор ученика генерације 

Одељенски старешина је упознао Одељенско веће да су Јана Јелић, Софија Мартиновић, 

Јелена Попадић, Ана Поповић и Анђела Пурић. , на крају сваког од четири разреда, 

оствариле успех 5,00 , као и да су на матурском испиту оствариле успех 5,00. 

Одељенско веће је утврдило да ове ученице могу бити кандидати за избор ученика 

генерације. 

Сва правила и датуми , везани за овај избор, су већ прослеђени у групи, тако да су сви 

заинтересовани на време могли припремати документацију коју предају ОС, а он 

Комисији за избор ученика генерације. 

Одељ.старешина: Милунка Чакаревић 

  



ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА -  IV/3 

На првој седници Одељењског већа, одржаној 11.09.2020.год., бавили смо се следећим 

темама: 

1.Усвојен је план ОВ за школску 2020/2021 годину. 

2.Васпитно-образовни рад у ванредним околностима изазваним пандемијом Ковид 19 

реализује се у складу са препорукама. 

3.Мере заштите спроводе се по препорукама. 

4.Родитељски састанак одржати током наредне недеље. 

5.Усвојен план израде контролних и писмених адатака. 

6.Одељењко веће упознато са социјалим,здравственим и породичним условима. 

7.Ученици,4/3 изводе Практичну наставу у ауто-сервисима и неопходно је да се осигурају. 

8.Три ученика користе превоз. 

9.Практична настава је организована у складу са ванредним околностима. 

На другој седници Одељењског већа, одржаној  17.11.2020.год., теме су биле анализа свих 

облика образовно-васпитног рада, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, утврђивање 

критеријума за оцењивање ученика, анализа рада по комбинованом моделу наставе, као и 

коришћење платформе Microsoft Teams. 

1.У одељењу 4/3 на почетку школске године уписано је 27 ученика колико их је и на крају 

првог класификационог периода.Без недовољних оцена је 1о а са недовољним оценама је 

17 ученика.Са једном недовољном је 5 ученика са две недовољне 8,са три 7 и са четри 

недовољне оцене 4 ученика. Укупан број недовољних оцена је 38. Највише недовољних 

оцена је из Математике 15, Организације рада 9Српског језика и књижевности и Устав и 

право грађана 6. Ученици су направили 238 изостанака од тога 216 оправданих и 21 

неоправдан изостанак. 



2.Мера није било 

3.Што пре одржати родитељски састанак и упознати родитеље са успехом и дисциплином 

учченика, интензивирати допунску и додатну наставу,мотивисти учеенике да више уче и 

да редовно похађају наставу. 

4.Предметни наставници да одаберу ученике за допунски и додатни рад 

5.Наставници да прилагоде критеријум оцењивања ученика 

6.Настава је реализована у потпуности по комбинованом моделу уз свакодневну 

кординацију директора и педагога школе. 

7. Наставници уз несебично залагање и помоћ колеге Алије Мујагића користе платформу 

Тимс. 

8.Настава на крају првог класификационог периода је реализована према прдвиђеном 

Годишњем плану рада. 

Трећа седница Одељењског већа је одржана 21.12.2020.год., а дневни ред је обухватио 

анализу и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта, анализу 

реализације свих облика образовно-васпитног рада у отежаним условима, мере за 

побољшање успеха и дисциплине, и друга питања. 

1.На почетку школске године је уписано 27 ученика колико их је и на крају првог 

полугодишта. Одличан успех је постигло 3 ,,врло добар 11 ученика , добар 6 ученика, 

недовољан успех 7 ученика. Укупан број недовољних оцена на крају првог полугодишта је 

11. Са једном недовољном оценом су 3 ученика а са две недовољне су 4 ученика. Укупан 

број изостанака је 547 од тога 521 оправдан и 26 неоправданих изостанака. ученици на 

крају првог полугодишта имали су 5 недовољних оцена из Организације рада,3 недовољне 

из Енглеског језика и 3 недовољне из математике. 

2.И поред рада у отежаним условима реализовани су сви облици образовно-васпитног 

рада.Било је проблема теничке природе. 



3.Написати и поделити ђачке књижице 23.12. 2020.године Обавестити родитеље о 

успеху.Удругом полугодишту интензивирати допунску наставу како би ученици 

надокнадили пропуштено градиво и самим тим поправили недовољне оцене. 

На четвртој седници Одељењског већа, одржаној 16.04.2021.год.,теме су биле анализа 

успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода, реализација свих 

облика образовно-васпитног рада, мере за побољшање успеха и дисциплине и припрема за 

одржавање матурских испита, односно начин одржавања припремне наставе. 

1. У одељењу IV3 уписано је 27 ученика колико их је и на крају трећег класификационог 

периода. 

На крају трћег класификационог периода ученици су постигли следећи успех: одличних 5, 

врло добрих 12, добрих 6, довољних нема и недовољних је четворо. 

Укупан број недовољних оцена у одељењу је четири и то: две недовољне оцене из 

предмета организација рада и две недовољне из енглеског језика. 

Два ученика имају УОС због неоправданих изостанака, Мијат Крџавац седам 

неоправданих и Ђорђе Прелић седам неоправданих. 

Од почетка школске године ученици су направили 1056 изостанака, од тога је 1007 

оправданих и 49 неоправданих. 

2. На крају трећег класификационог периода, иако су сви часови редовно одржани по 

важећем распореду, појавио се известан број часова који се морају надокнадити да би се 

испунио годишњи фонд часова. Одељењски старешина је одрадио план надокнаде часова 

по коме су предметни наставници кренули са радом надокнаде. 

3. Интензивирати часове допунске и додатне наставе. Мотивисати ученике да уложе 

додатни труд и напор како би успех на крају другог полугодишта био још бољи. 

4. Нема ученика за полагање разредног испита. 



5. Ученици су се на време изјаснили и одабрали предмете за полагање матурског 

практичног рада и полагање из изборног предмета, а српски језик и књижевност полажу 

сви израдом писаног задатка на одабрану тему. Већина ученика је проследила менторима 

урађене матурске радове на увид ради коректуре ако буде потрребе за тим. 

6. Других питања није било. 

Пета седница Одељењског већа је одржана 01.06.2021.год.,  на којој се разматрао и усвајао 

успех постигнут на крају другог полугодишта, као и реализација свих облика образовно-

васпитног рада и награђивање ученика. 

1.На почетку школске године уписано 27 ученика. На крају другог полугодишта 27. 

Одличсн успех је имало 9ученика,Врло добар успех 9 ученика и Добар успех је имало 9 

ученика. Два ученика су имала врло добро владање због неоправданих изостанака. 

Изостанци укупно 1474, Оправданих 1423 и 51 неоправдан изостанак. 

2.Нема ученика који се упућују на поправни испит 

3.Сви часови предвиђени наставним планом и програмом су реализовани 

Припремне наставе је одржано 15 часова,додатне наставе 4 часа и допунске наставе 5 

часова. 

4.Сви ученици који су постигли одличан успех биће награђени књигом 

5.Ученици који су завршили практичну обуку за полагање возачког испит њих 13 

положили су возачки испит у целости. 12 ученика је положило комплетан возачки испит 

из првог пута само 1 ученик практичан део из другог пута. 

Одељ.старешина: Драган Младеновић 

  



ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА -  IV/4 

У току школске 2020/21. године oдржано је пет седница Одељењског већа.  

На првој седници Одељењског већа, одржаној 11.09.2020.год., бавили смо се усвајањем 

програма рада Одељењског већа и плана писмених и контролних вежби, спровођењем 

мера заштите од вируса Covid-19, осигурањем и превозом ученика, начином одржавања 

практичне наставе. Презентовани су подаци о  здравственим, социјалним и породичним 

условима живота ученика. Настава ће се одвијати по комбинованом методу, тако што ће 

једна група ученика похађати наставу у школи, а друга online, путем платформе Microsoft 

Teams (недељни ниво). 

На другој седници Одељењског већа, одржаној  17.11.2020.год., теме су биле анализа свих 

облика образовно-васпитног рада, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, утврђивање 

критеријума за оцењивање ученика, анализа рада по комбинованом моделу наставе, као и 

коришћење платформе Microsoft Teams. Констатовано је да се настава одвија према 

утврђеном плану и програму, као и да нема изречених васпитно-дисциплинских мера.  

Такође, према школским препорукама и упутствима за реализацију наставе, наставници су 

прописани наставни програм прилагодили и условима online наставе, часови и активности 

ученика се евидентирају у есДневник-у, тако да родитељи и ученици у сваком тренутку 

могу да прате одвијање наставе и постигнућа ученика. Нарочито се водило рачуна о 

оптерећености ученика задацима. Ученицима је омогућена додатна подршка, за овакав вид 

наставе, од стране одељењског старешине, педагога, свих наставника и директора школе.  

Трећа седница Одељењског већа је одржана 21.12.2020.год., а дневни ред је обухватио 

анализу и утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта, анализу 

реализације свих облика образовно-васпитног рада у отежаним условима, мере за 

побољшање успеха и дисциплине, и друга питања. На крају другог полугодишта  одељење 

IV/4 броји 16 ученика, колико их је било и на почетку школске године. Без недовољних 

оцена је 13 ученика, од тога 7 са одличним успехом, 4 са врло добрим и 3 ученика са 

добрим успехом. Са недовољним оценама је 3 ученика. Са 1 недовољном - један ученик и 

са 3 недовољне оцене - 2 ученика. Укупан број недовољних оцена у одељењу је 7. 

Недовољне оцене по предметима: енглески језик – 3, математика – 2 и агенцијско и 



хотелијерско пословање - 2. Има укупно 288 изостанка, од тога 280 оправданих и 8 

неоправданих. Констатовано је да су сви часови реализовани по плану и програму, није 

било изречених васпитно-дисциплинских мера. Као мера за побољшање успеха 

предложено је да се у другом полугодишту интензивира допунска и додатна настава, а 

било је речи и о организовању матурских испита. 

На четвртој седници Одељењског већа, одржаној 16.04.2021.год.,теме су биле анализа 

успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода, реализација свих 

облика образовно-васпитног рада, мере за побољшање успеха и дисциплине и припрема за 

одржавање матурских испита, односно начин одржавања припремне наставе. 

Пета седница Одељењског већа је одржана 01.06.2021.год.,  на којој се разматрао и усвајао 

успех постигнут на крају другог полугодишта, као и реализација свих облика образовно-

васпитног рада и награђивање ученика.  Од 16 ученика одељења IV/4, колико је уписано 

на почетку школске године, сви су завршили разред више. 9 ученика је постигло одличан 

успех (три са просеком оцена 5,00), 5 ученика је постигло врло добар успех и 2 ученика - 

добар успех. Сви ученици су имали примерно владање. Укупан број изостанака је 656, од 

тога 645 оправданих и 11 неоправданих. 

Реализовано је 12 часова додатне наставе и 42 часа одељењског старешине. Укупан број 

нереализованих часова је 8: по 2 часа српског и француског језика, физичког васпитања и 

туристичке географије. Одржано је 19 часова припремне наставе: агенцијско и 

хотелијерско пословање - 6 часова, француски језик - 5 часова, историја уметности - 5 

часова и туристичка географија 3 часа. Сви ученици су награђени књигом. 

Одељ.старешина: Александра Мандић 

  



2.1.4. Извештај о раду стручних већа 

2.1.4.1. Извештај о раду Стручног већа наставника српског језика и 

књижевности 

Септембар/октобар 

- Изабрали смо председника Већа (Милана Перошевић Мартиновић)и записничара 

(Драгана Чоловић). 

- Усвојили смо план рада. 

- Утврдили смо распоред писмених задатака за прво полугође и ускладили критеријуме 

оцењивања писмених задатака. 

- Анализирали смо искуства обуке за рад на Мајкрософт  тимс платформи и договорили се 

о облицима и методама рада у новонасталим условима комбинованог рада. 

- Дали смо предлог директору школе за набавку нових наставних средстава и литературе. 

- Сарађивали смо са библиотекарима школе и Ученичким парламентом у вези са 

промоцијом Сајма књига. 

- У оквиру сарадње ментор-приправник припремили смо краћи филм за школски сајт 

поводом Дана просветних радника у чему нам је помогао и професор програмирања Ђорђе 

Василић. 

Новембар/децембар 

- Припремили смо предлог  тема Наставничком већу за Писмени задатак на матурском 

испиту из српског језика и књижевности и теме за матурске радове. 

- Дали смо предлог плана уписа ученика за наредну шклску годину Наставничком већу. 

- Усагласили смо предлог семинара за стручно усавршавање и то је био ОКЦ електронски 

семинар под називом Групни рад и интердисциплинарност у настави са применом веб-

алата. 



- Анализирали смо могућности примене нових наставних метода у онлајн настави. 

- Анализирали смо успех ученика у првом полугођу. 

- Договорили смо се о припремама за школску славу Савиндан (снимак краћег рецитала и 

литерарни конкурс за ученике свих разреда наше школе). 

Јануар/фебруар 

- У школи је изведен Светосавски програм.У програму су учествовали чланови 

рецитаторске и литерарне секције у сарадњи са хорском секцијом,ликовном и секцијом 

француског језика.У реализацији програма учествовали су сви чланови стручног већа. 

- Спроведен је литерарни конкурс на тему ,,Запутимо се путевима Немањића“.Награђен је 

рад  ученице Пешић Данијеле , 3/3 одељења. 

- Пратили смо културна дешавања и прелиставали овогодишњи часопис ,,Савиндан“ у 

коме је објављен и књижево научни текст о манастиру Увац професорке Милане 

Перошевић Мартиновић,која га је презентовала члановима већа. 

- Професорице Драгана Чоловић и Винка Поповић презентовале су искуства са семинара 

,,Ка савременој настави СЈК“ који је организовало Друштво за српски језик и књижевност 

Србије. 

Март/април 

- Пошто је у овом месецу настава извођена на даљину због погоршања епидемиолошке 

ситуације,чланови стручног већа размењивали су наставне материјале на Мајкрософт тимс 

платформи и били у континуираној сарадњи и комуникацији.Професорица Милана 

Перошевић Мартиновић у својству ментора присуствовала је конференцијским часовима 

колегинице Драгане Чоловић приправника. 

- Договарали смо се о оцењивању ученика у раду на даљину и планирали евентуално 

оцењивање ученика у школи. 

- Утврдили смо предлог уџбеника за наредну школску годину. 



- Презентована је посета сликарској изложби Влаха Буковца (Сликарство непролазне 

лепоте)у Галерији САНУ (М П Мартиновић). 

- Анализирали смо остваривање програма образовно-васпитног рада,стручна питања и 

предузимање мера у циљу усавршавања образовно-васпитног рада. 

- Анализирали смо успех ученика на крају класификацијоног периода и предложили мере 

за побољшање успеха. 

- Пратили смо остваривање активности из Акционог плана. 

Мај/јун 

- Договарали смо се о организацији матурског писменог задатка из СЈК који ће се према 

утврђеној динамици рада одржати у два термина: 27.05.2021. и  04.06.2021.године. 

- Професор Винка Поповић изнела је своја запажања о семинару Дигитална учионица 

(ЗУОВ) који похађају сви чланови већа и дала конструктивне предлоге како урадити 

добру хибридну припрему. 

- Сарађивали смо са библиотеком Школе у акцији ,,Читати је лакше уз предлог“ и 

спровели анкету међу ученицима које књиге би предложили вршњацима за читање. 

- Присуствовали смо седницама Испитног одбора и учествовали у анализи успеха ученика 

на матурским и завршним испитима. 

- На писмени задатак у оквиру матурског испита изашло је 87 ученика и сви су положили 

и то:  

 Са одличном оценом – 42 ученика, 

 Са врло добром оценом – 20 ученика, 

 Са добром оценом- 19 ученика , 

 Са довољном оценом- 6 ученика. 

Средња оцена је 4,13 



- У оквиру стручног усавршавања у установи Чоловић Драгана презентовала је позоришну 

представу ,,Ајнштајнова издаја“. 

- Настављене су посете часовима у оквиру рада ментор-приправник. 

- Припремили смо предлог директорки  за набавку нових наставних средстава. 

- Припремили смо оквирни предлог директорки за поделу часова СЈК и изборног предмета 

Језик,медији,култура на наставнике за наредну школску годину. 

- С обзиром на значајан и леп пласман ученице Пешић Данијеле (ментор 

М.П.Мартиновић) на литерарном конкурсу  Задужбине ,,Доситеј Обрадовић“, освојила је 

Другу награду, Стручно веће је о постигнућима ученице информисало 

директорку,Наставничко веће и Тим за подршку ученицима. Професорица Милана и 

директорка организовале су објављивање репортаже у Варошким новинама,прилог за 

Радио Златар и сајт Школе, а резултати Конкурса и фотографије са свечане доделе 

презентовани су на сајту Задужбине. 

Предеседник стручног већа 
Милана Перошевић Мартиновић 

2.1.4.2. Извештај о раду стручног већа друштвених наука 

Руководилац  стручног већа: Анђелка Ремовић 

Записничар стручног већа: Никола Коњокрад 

Чланови стручног већа: Сенка Вејсиловић, Александар Савић, Ћамил Туркмановић, 

Срећко Гујаничић и Гина Обућина. 

У току  школске 2020./21. године Стручно веће друштвених наука одржало је укупно 

10седница . 

Прва седница Стручног већа друштвених наука одржана 9. IX 2020. године у 14-00 са 

следећим дневним редом: 

- Усвајање годишњег плана рада актива 



- Усаглашавање око избора уџбеника и приручника 

- Израда месечних планова наставника  

- Договор о усаглашавању критеријума оцењивања 

- Организовање иницијалних тестова 

- Предлог и праћење ученика за допунски и додатни рад 

У оквиру прве тачке дневног реда, након гласања сви чланови већа се једногласно 

сложила са предлогом да за руководиоца већа буде изабрана Анђелка Ремовић а за 

записничара  Никола Коњокрад. 

Друга тачка дневног реда била је:  Усаглашавање око избора уџбеника и приручника, где 

је таксативно наведен списак литературе за сваки разред и одељење, при чему се водило 

рачуна о томе да уџбеници, који су изабрани, буду и на листи акредитованих уџбеника од 

стране Министарства. 

Трећа тачка дневног реда била је: Израда месечних планова наставника, и наглашено је да  

су планови Стручног већа друштвених наука део годишњег плана рада школе, и да су 

рокови за предају плана испоштовани и да су чланови предали исте. 

Следећа тачка дневног реда био је: Договор о усаглашавању критеријума оцењивања, где 

је наведено да се код оцењивања примењују прописани  стандарди , према нивоима и 

достигнућима ученика 

Пета тачка дневног рада је: Организовање иницијалних тестова, где је наведено, да се 

иницијално тестирање спроводи кроз усмене разговоре и писменим путем на почетку 

године и на уводним часовима. 

Шеста тачка дневног рада била је:  Предлог и праћење ученика за допунски и додатни рад, 

где су професоти у дневни ред евидентирали ученике који су изразили жељу за ширењем 

знања кроз додатну наставу, а биће одређени и ученици којима је непоходна допунска 



настава. Због комбинованог модела наставе, додатни и допунски материјал биће слати на 

платформу, где ће ученици моћи да допуне своје знање. 

Друга седница Стручног већа друштвених наука одржана је 20. X 2020. године у 14-00 

часова, са следећим дневним редом: 

Договор у вези међусобне сарадње у оквиру већа, угледни час 

Текућа питања 

 Предлог секција 

Прва тачка дневног реда била је: Договор у вези међусобне сарадње у оквиру већа, 

угледни час, где је наведено да је сарадња међу члановима већа постоји, без обзира на 

различите наставне садржаје у оквиру истог предмета. Такође одлучено је да сарадња буде 

још боља, а нарочито када је у питању међупредметна корелација, као и посета 

часова.Када је у питању одржавање угледних часова, наставници су одлучили да ове 

године неће бити одржан исти. 

На састанку су поред чланова већа , присуствовали и директор школе Бранка Ракоњац и 

педагог Стана Матовић Цупара. На овом састанку, од стране директора и педагга добили 

смо инструкције, како да побољшљмо рад већа, као и међусобну сарадњу како међу 

члановима веча, тако и у односу на предметну наставу. 

Трећа тачка дневног реда била је: Предлог секција, где је наведено да ће ове године 

руководилац историјске секције бити Никола Коњокрад, а да ће избор тема бити према 

наставном плану и програму. 

Трећа седница Стручног већа друштвених наука одржана је 30. XI 2020. године у 14-00 

часова са следећим дневном редом: 

Анализа успеха на крају I класификационог периода и мере за побољшање наставе 

 Дефинисање тема за матурске испите  

Предлог о упису у наредну школску годину 



Прва тачка дневног реда била је: Анализа успеха на крају I класификационог периода и 

мере за побољшање наставе, где је наведено да је успех на крају првог класификационог 

периода усвојен на седници одељенских већа које су одржане преко платформе Тимс и то 

за први и други разред 16.11.2020. године и 17.11.2020. године, за трећи ичетврти разред. 

Чланови већа нису имали примедби, те је Наставничко веће једногласно усвојили успех. 

Када су у питањеу мере за побољшање наставе, наведено је да где ученици умају 

проблема са усвајањем градива и када имају недовољне оцене, интивизираће се допунска 

настава. 

Друга тачка дневног реда била је: Дефинисање тема за матурске испите, наведен је 

предлог тема за матурске испите и налази се у засписнику ове седнице. 

Трећа тачка дневног реда била је: Предлог о упису у наредну школску годину, где су 

чланови већа једногласно дали предлог смерова за следећу школску годину и то: природно 

-  математички смер ( 1 одељење ) , друштвено – језички смер ( 1 одељење ) у гиманији, 

електротехничар рачунара ( 1 одељење ), машински техничар моторних возила ( 1 

одељење ) и трговац, трогодишњи смер ( 1 одељење ). 

Четврта седница Стручног већа друштвених наука одржана је 8.I 2021. у 14-00 часова, са 

следећим дневним редом: 

- Договор о припремама за такмичење ученика  

- Договор о семинарима у току зимског распуста 

 - Предлог мера за Акциони план за унапређивање квалитета наставе у 2. полугодишту 

План израде писмених и контролних задатака за друго полугодиште 

Прва тачка дневног реда била је: Договор о припремама за такмичење ученика, где је 

наведено да због  неповољне епидимиолошке ситуације, постоји могућност да такмичења 

неће ни бити, па је оствањено за друго полугодиште. 



 Друга тачка дневног реда била је: Договор о семинарима у току зимског распуста, где је 

наведено да из истог разлога , као и за организацију такмичења, највероватније неће бити 

семинара, па се и разговор о томе одлаже. 

Трећа тачка била је: Предлог мера за Акциони план за унапређивање квалитета наставе у 

2. полугодишту. Донети су следећи предлози мера: 

Час да, уколико је могуће буде 30 минута ( уколико буде настава на даљину ) 

Организовање групног рада, како би се укључило што више ученика у рад ( мисли се пре 

свега на средње и мало слабије ученике 

Коришћење веб алата – Кахут квиз и Гугл упитници за самоевалуацију часа 

Остављње наставничког материјала у виду аудио визуелног записа, како би се на 

наредном часу расправљало о истом, и на тај начин такође у дискусију укључило што 

више ученика, како би се развијало и критичко мишљење. 

Четврта тачка дневног реда била је: План израде писмених и контролних задатака за друго 

полугодиште, наведено је да ће се контрони задаци усагласити са осталим професорима, а 

у оквиру законске регулативе, како не би долазило до преклапања истих. 

Пета седница Стручног већа друштвених наука одржана је 21.I 2021. у 14-00 часова, са 

следећим дневним редом: 

Усвајање тема за завршни испит за образовни профил-Кувар 

Ревидирање плана уписа за наредну школску годину 

Прва тачка: Усвајање тема за завршни испит за образовни профил – Кувар, где је наведено 

да су теме усвојене, постављене на Тимс, као и да постоје у записнику већа. 

Друга тачка: Ревидирање плана уписа за наредну школску годину. СВДН је ревидирало 

план уписа и предложила следеће смерове: Друштвено – језички смер ( 1 одељење), 

Природно – математички смер ( 1 одељење ), Електротехничар рачунара ( 1 одељење) и 

Економски техничар ( 1 одељење ) 



Шеста седница Стручног већа друштвених наука одржана је 26.II 2021. у 14-00 часова, са 

следећим дневним редом: 

 Aнализа успеха ученика на крају I полугодишта са мерама за унапређивање 

квалитета наставе 

 Kонсултације са ученицима који раде матурски рад из датих предмета 

 Извештај са семинара -такмичење ученика 

Прва тачка: Aнализа успеха ученика на крају I полугодишта са мерама за унапређивање 

квалитета наставе. Наведено је да је успех  ученика  усвојен на седници одељенских већа, 

која је одржана у децембру. Због епидемиолошких ситуације изазване вирусом короне, 

прво полугодиште је завршено 18. децембра. Није било примедби на усвојен успех од 

чланова већа. У случајевима када ученици имају проблема са усвајањем градива или када 

имају недовољне оцене организоваће се допунска настава. Такође истакнут је значај 

коришћења модерних технологија у побољшању наставног процеса. 

Друга тачка: - Kонсултације са ученицима који раде матурски рад из датих предмета, где 

је наведено да се исте обављају на часовима додатне наставе, као и преко платформе 

Тимс. 

Трећа тачка: Извештај са семинара -такмичење ученика. Наведено је да због 

епидемиолошке ситуације ове године зимских семинара није било. У периоду од 10. 

децембра одржан је онлине семинар под називом: Групни рад и интердисциплинарност са 

применом веб алата, а из нашег већа учествовала је професорка Гина Обућина, која је 

успешно савладала семинар. Семинар је поновље и 13. фебруара, на коме учествује 

Анђелка Ремовић. Што се тиче такмичења, истих није било. 

Седма седница Стручног већа друштвених наука одржана је 31.III 2021. у 14-00 часова, са 

следећим дневним редом: 

 Градска такмичења 



Градско такмичење није организовано, јер није било заинтересованих ученика. Наведен је 

још један разлог неодржавања такмичења, а то је избор питања, где ученици напамет уче 

податке, без разумевања историјских процеса. 

Осма седница Стручног већа друштвених наука одржана је 28.IV 2021. у 14-00 часова, са 

следећим дневним редом: 

 Анализа успеха ученика на крају III класификационог периода 

 Праћење израде матурских радова 

 Одређивање комисије за матурске испите 

 Републичко такмичење (у случају пласмана 

Прва тачка дневног реда: Анализа успеха ученика на крају III класификационог периода. 

Наведено је да је успех   ученика  усвојен на седници одељенских већа 15. и 16. априла, 

текуће године. Чланови већа нисуимали примедбе. У случају да ученици имају проблема 

са усвајањем градива биће организована допунска настава. 

Друга тачка дневног реда: Праћење израде матурских радова, где је наведено да су теме 

подељене, израда радова се прати на часовима додатне наставе.  

Трећа тачка дневног реда: Одређивање комисије за матурске испите.   

Комисије за израду матурских испита су образоване и то у следећем саставу: 

 Историја - Никола Коњокрад, Александар Савић и Анђелка Ремовић 

 Психологија - Сенка Вејсиловић, Срећко Гујаничић и Богдан Филиповић 

 Филозофија - Срећко Гујаничић, Ћамил Туркмановић и Сенка Вејсиловић 

 Логика - Срећко Гујаничић, Ћамил Туркмановић и Сенка Вејсиловић 

 Социологија - Ћамил Туркмановић, Гина Обућина и Срећко Гујаничић 

Четврта тачка: Републичко такмичење: Као што је и раније наведено, ове године 

такмичења није било из већ наведених разлога. 

  



Девета седница Стручног већа друштвених наука одржана је 31.V 2021. у 14-00 часова, са 

следећим дневним редом: 

 Анализа успеха матураната 

 Стручно усавршавање 

Прва тачка дневног реда: Анализа успеха матураната. Анализиран је успех матураната и 

чланови већа су констатовали да је успех матураната, обзиром на околности: Корона 

вирус, онлајн настава, успех матураната сасвим задовољавајући. Чланови већа су такође 

констатовали да су матуранти показали велики труд у раду и показали одличне резултате 

из предмета професора чланова већа. 

Друга тачка дневног реда: Стручно усавршавање. Неки од чланова већа су почели са 

онлине обуком Дигиталана учионица – дигитално кометентан наставник , која је почела 

20. маја и трајаће две недеље. Обуку похађају: Сенка Вејсиловић, Гина Обућина, Срећко 

Гујаничић и Ћамил Туркмановић. Остали чланови већа су обуку имали претходне 

школске године и успешно је савладали: Никола Коњокрад, Александар Савић и Анђелка 

Ремовић. 

Десета  седница Стручног већа друштвених наука одржана је 16.VI 2021. у 14-00 часова, 

са следећим дневним редом: 

 Анализа успеха ученика на крају школске године 

 Анализа рада Већа и израда извештаја о раду 

 Предлог поделе фонда часова у оквиру већа 

Прва тачка дневног реда: Анализа успеха ученика на крају школске године. Наведено је да 

су чланови већа задовољни успехом из предмета, као и да недовољних оцена није било. 

Успеј је задовоњавајућу, уколико се узме у обзир и комбиновани модел наставе, као и 

онлин настава. 

Друга тачка дневног реда: Анализа рада Већа и израда извештаја о раду.Извештај ће бити 

достављен директору школе. 



Трећа тачка дневног реда: Предлог поделе фонда часова у оквиру већа. Предлог ће бити 

достављен директору школе, после уписа у први разред, јер до тада није извесан стваран 

фонд, и није могуће тачно извршити поделу часова. 

Руководилац већа 
Анђелка Ремовић 

2.1.4.3. Извештај о раду стручног већа страних језика 

Чланови стручног већа: Мусић Авдић Далида, Башовић Садија, Гујаничић Иван, 

Шапоњић Марина 

У току првог полугодишта школске 2020./21. године Стручно веће страних језика одржало 

је укупно 4 седнице, и то две сенице у просторијама школе, а две седнице на " Тимс " 

платформи. 

Прва седница Стручног већа страних језика одржана је 07.09.2020 (понедељак)  у згради 

Гимназије 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 

-Развој метода за унапређење допунске и додатне наставе 

-Усклађивање планова рада за област  предмета 

У оквиру прве тачке дневног реда, након дуже расправе и гласања већина чланова већа се 

сложила са предлогом да за руководиоца већа буде изабран Ранђеловић Небојша а за 

записничара  Грбић Јелена. 

- Друга тачка дневног реда била је:  Избор уџбеника и приручника за стране језике где је 

таксативно наведен списак литературе за сваки разред и одељење, при чему се водило 



рачуна о томе да уџбеници, који су изабрани, буду и на листи акредитованих уџбеника од 

стране Министарства. 

- Трећа тачка дневног реда била је:  Доношење и усвајање новог плана рада. У оквиру ове 

тачке дневног реда посебно се говорило о новим тачкама и активностима, које би требало 

уврстити у нови план рада. Након разговора, разматрања и предлога донет је нови план 

рада већа за ову школску годину, који је приложен у записнику са ове седнице. 

-Следећа тачка дневног реда била је:  Подела часова страних језика на наставнике, при 

чему је укупан број часова наставника следећи: Мусић Авдић Далида -20,  Ранђеловић 

Небојша - 8, Грбић Јелена: 8,5 Рољевић Ана - 4, Башовић Садија -14, Гујаничић Иван -3, 

Шапоњић Марина -8. До прерасподеле часова дошло је након што је Рољевић Ана вратила 

додељене часове. 

-Пета тачка дневног реда била је: Развој метода за унапређење допунске и додатне 

наставе. Пошто је ова школска година започела уз мере  за спречавање Корона вируса, 

препоручује се да се  извођење допунске и додатне наставе одвија путем платформе за 

учење. 

Последња тачка дневног реда била је: Усклађивање планова рада за област  предмета. 

Наставници, који предају по истом наставном плану и користе исту литературу, 

разговарали су о могућности усклађивања планова рада, о начинима остваривања планова, 

иновацијама , активним наставним методама и огледним активностима. 

Друга седница Стручног већа страних језика одржана је 30.10.2020 у згради Гимназије са 

следећим дневним редом: 

-Договор око избора садржаја за писмене и контролне задатке 

-Избор ученика за допунску и додатну наставу 

-Организација огледних и угледних часова 

-Индивидуализација у настави страних језика и примена различитих метода вредновања у 

функцији даљег учења 



-Упoзнавање наставника са начином усклађивања школских докуменат 

-Прва тачка дневног реда била је:  Договор око избора садржаја за писмене и контролне 

задатке. Након разговора о проблемима при реализацији задатака есејског типа, већина 

наставника се сложила за комбинацију граматичких и лексичких задатака.  

-Друга тачка дневног реда била је: Избор ученика за допунску и додатну наставу. Због 

заштите од Корона вируса у школским условима, предложено је да се допунске и додатне 

активности остварују путем платформе за учење. 

-Трећа тачка дневног реда била је: Организација огледних и угледних часова. Разговор је 

вођен на тему досада одржаних угледних часова  о извођењу огледних/угледних часова 

наставника који раде у више школа, као и о немогућности одржавања таквих часова у 

трајању од 30 минута. Дат је предлог да се ови часови планирају у другом полугодишту. 

Следећа тачка дневног реда била је : Индивидуализација у настави страних језика и 

примена различитих метода вредновања у функцији даљег учења. Индивидуализација 

приликом учења на платформи се остварује давањем домаћих задатака, који су 

прилагођени индивидуалним могућностима ученика, благовременом повратном 

информацијом и корекцијом, и сталном комуникацијом са ученицима. Када су у питању 

различити облици вредновања поред основних облика требало би применити и оцењивање 

групног рада,  израду пројеката, самоевалуацију, петоминутне провере градива 

обрађиваног на самом часу, вредновање домаћих задатака итд. 

Следећа тачка дневног реда била је: Упoзнавање наставника са начином усклађивања 

школских докумената. По овој тачки руководилац већа је упознао чланове са тим да су у  

плану рада већа унете нове тачке, које су настале   као последица усклађивања плана рада 

већа са извештајем о самовредновању рада школе. 

Под тачком разно речи је било о успеху ученика Средње школе који уче француски језик 

на конкурсу који је организован од стране Удружења професора француског језика Србије 

и француског института у Србији на тему Bon pour ma planete. 



Трећа седница Стручног већа страних језика одржана је 10.12.2020 на "Тимс" платформи 

са следећим дневним редом: 

-Доношење предлога о упису образовних профила за наредну школску годину 

-Праћење успеха ученика и наставника на такмичењима 

-Припрема наставника и ученика за полагање Националне матуре 

-По првој тачки дневног реда, донета је следећа одлука: Стручно веће страних језика 

предлаже упис пет одељења и то друштвено-језички и природно –математички смер у 

гимназији, одељења електротехничар рачунара, машински техничар моторних возила и 

конобар (трогодишњи смер). 

-Због тренутне епидемиолошке ситуације такмичења се не одржавају. Имамо само учешће 

на наградним конкурсима из француског и енглеског језика, који су у току. 

-Што се тиче припрема за Националну матуру, чекају се детаљнија упутства. 

Четврта седница Стручног већа страних језика одржана је 08.01.2021 на "Тимс" 

платформи са следећим дневним редом: 

Стручно усавршавање 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Предлог мера за побољшање успеха ученика   

Предлог мера за Акциони план за унапређивање квалитета наставе у 2. полугодишту 

План израде писмених и контролних задатака за друго полугодиште 

-По првој таки дневног реда било је речи о стручном усавршавању наставника. Већина 

наставника је тренутно на он-лајн семинару у организацији ОКЦ "Групни рад и 

интердисциплинарност са применом веб алата".Одржана је и обука за коришћење Тимс 

платформе и дисеминација унутар установе. 



-По  другој тачки дневног реда извршена је анализа успеха на крају првог полугодишта 

.Успех јемного бољи него у истом периоду прошле године. Укупан број недовољних 

оцена из страних језика био је 30. 

-Када је у питању предлог мера за побољшање успеха ученика било је речи о следећим 

аспектима рада: израда домаћих задатака, допунска и додатна настава и увођење облика 

рада који захтевају већу активност ученика. Разговарало се о детаљима и најбољим 

решењима предложених мера. 

-Следећа тачка дневног реда :Предлог мера за Акциони план за унапређивање квалитета 

наставе у 2. полугодишту. Донети су следећи предлози мера:  

примена облика рада који подразумевају већу ангажованост ученика (рад у пару, рад у 

мањим и већим групама) 

примена наставних метода које омогућавају разноврснији рад ученика (употреба  веб 

алата, игровне активности, пројектни задаци...) 

оцењивање различитих аспеката рада (рад у групи, активност на часу, домаћи задаци, 

пројектни задаци...) 

давање одговарајуће повратне информације ученицима 

Последња тачка дневног реда била је  План израде писмених и контролних задатака за 

друго полугодиште. Након исцрпне расправе где су постављена круцијална питања на 

тему писаних провера у он-лајн окружењу, договорено је консултовање  са осталим 

стручним већима везано за динамику рада, водећи рачуна о  законским регулативама, које 

се тичу преоптерећености деце (број писаних провера у току дана и недеље). 

Пета седница Стручног већа страних језика одржана је 14.04. у 14.00 на "Тимс" платформи 

са следећим дневним редом 

-Анализа успеха на такмичењима  

-Предлог мера за превазилажење недостатака у настави страних језика  



-Корелација у настави страних језика  

-Извештај о писменим и контролним задацима у претходном периоду  

-Избор уџбеника 

Због епидемиолошке ситуације није било одржано ни једно такмичење из језика, али је уи 

оквиру Месеца франкофоније у марту, наши ученици 4, разреда су узели учешћа на 

конкурсу и добили сертификате. У оквиру друге тачке било је речи о унапређивању он-

лајн наставе. Као предлог наведена је адекватна употреба различитих веб алата и активних 

метода рада.Када је у питању корелација између различитих предмета, потребно је добро 

планирање наставе, што се у условима он-лајн наставе показало као тешко. Као пример 

корелације наведен је пројекат "Моје будуће занимање" из енглеског језика и рад Тима 

КВИС.Када су у питању писмени и контролни задаци, наставници су дали појединачне 

извештаје о остварености планираних контролних и писмених задатака. Било је разлика у 

реализацији јер су неки наставници реализовали он-лајн писмене задатке, док други нису. 

Следећа тачка дневног реда је Избор уџбеника. Када су уџбеници у питању већина њих је 

остала иста као претходне године, а неки уџбеници су промењени због застарелости 

садржаја. 

Шеста седница Стручног већа страних језика одржана је 17.06. у 12.00 у библиотеци са 

следећим дневним редом: 

-Анализа успеха на крају школске године 

-Анализа професионалног развоја запослених 

-Друга питања 

У оквиру прве тачке дневног реда констатовано је да ни један ученик нема недовољну 

оцену, као и да је укупан успех ученика био солидан. Било је и речи о специфичностима 

како комбинованог облика наставе, тако и о самој он-лајн настави. 

Друга тачка је обухватила анализу професионалног усавршавања наставника. Већина 

наставника је похађала семинаре и обуке који су били у организацији школе, а који су се 



тицали усавршавања у области пеимене дигиталних технологија у настави, што је имало 

за последицу свакодневну примену стећених знања у току наставе. 

Последња тачка ове седнице обухватала је предлоге за набавку наставних средстава и 

било је и речи о организовању кабинетске наставе страних језика. 

Руководилац већа 
Ранђеловић Небојша 

2.1.4.4. Извештај о раду стручног већа вештина 

Чланови већа:  

o Алекса Никачевић – професор физичког и здравственог васпитања 

o Милош Рвовић- професор физичког и здравственог васпитања 

o Срђан Брзаковић – професор музичке културе 

o Станко Никачевић – професор ликовне културе 

o Нихад Алиспахић - професор физичког и здравственог васпитања 

Одржанo је седам седнице у току школске године. 

На првој седници одржаној 9.9.2020. изабрано је ново руководство. Станко Никачевић – 

председник и Срђан Брзаковић – записничар. 

Одабрани су уџбеници и усаглашени критеријуми оцењивања и договарана корелација у 

настави. У условима рада по комбинованом моделу професори ће користити платформу 

microsoft teams за рад са ученицима који наставу прате од куће. Професори су 

присуствовали обуци за коришћење ове платформе која се одвијала унутар установе.  И 

упознати са правилима  оцењивања које  ће се обављати искључиво у настави.  

Професори су упознати са мерама превенције од ковида и препорукама и правилницима 

министарства. Ове мере се посебно односе на наставу физичког васпитања. Професори 

физичког васпитања прилагођавају план рада препоруци министарства.  Наставу ће 

изводити напољу када год то временски услови дозвољавају а спортске активности биће 

прилагођене препоруци држања дистанце. Радиће се индивидуалне спортске активностима 

и вежбе (без контакта). Активности ће бити видљиве у оперативним плановима 



наставника, који ће се кориговати у случају да времески услови не дозвољавају да се час 

одржи напољу.   

На другој седници одржаној 19.10.2020. којој су присуствовали директор школе Бранка 

Ракоњац  и педагог школе Стана Матовић Цупара разговарало се о реализацији допунске 

и додатне наставе у условима комбинованог модела рада и препоруке министарства по 

којима није могуће организовати рад хора, а рад спортске секције би такође повећао 

ризик, из тих разлога нису ни одржаване.   

Праћење реализације наставе током трајања епидемиолошке ситуације - наставници се 

придржавају мера превенције и заштите од ковид инфекције. И користе платформу  

Микрософт Тимс за слање материјала и рад са ученицима који радну недељу проводе код 

куће. Посебна проблематика је организација наставе Физичког васпитања који се ради по 

измењеном плану и настава се одвија на отвореном и без контакта ученика.  Директор је 

додатно обавио разговоре и са свим наставницима појединачно. 

На трећој седници одржаној 10.12. 2020. Анализиран је успех на крају првог тромесечја. 

Из предмета који су у оквиру већа вештина није било недовољних оцена .  Разговарали 

смо о организовању програма за  обележавање Савиндана. Хор није могао радити због 

препоруке министарства и забране рада хора у условима пандемије, а из ликовног није 

било могуће извршити техничке припреме да би ученици могли урадити радове као 

претходних година. Договорено је да се ипак пронађу креативна решења, у виду 

презентација и видеа. Стручно веће наставника вештина  дало је предлог уписа за школску 

2021/2022.  

На четвртој седници  одржаној 12.1.2021. Анализиран је успех на крају првог 

полугодишта. Из предмета који су у оквиру већа вештина није било недовољних оцена на 

полугодишту.  

Педагошка служба уочила је разлику у броју оцена из истих предмета. Број оцена је према 

правилнику а професори ће усагласити динамику оцењивања.  Донет је предлог да за 

обележавање Савиндана уради видео презентација.  



На петој седници одржаној 15.4.2021. вршен је избор уџбеника за школску 2021/2022. 

годину 

На предлог предметних наставника усвојени су уџбеници за следећу школску годину. 

Ликовна култура:  

„ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ – Ликовна култура за гимназије и стручне школе( Видосава 

Галовић, Бранка Гостовић)601-04-51/74 од 20.12.1990. 

Музичка култура: 

„ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ – Музичка култура за други разред гимназије, природно-

математичког смера и гимназије општег типа( Соња Маринковић)650-02-501/2015-06 од 

2.2.2016. 

Ови уџбеници се користе у свим смеровима.  

Уџбеник за физичко васпитање не постоји у систему.  

На шестој седници одржаној 7.5. 2021. Анализиран је успех ученика на крају трећег 

класификационог периода и анализа рада секција. Није било ученика са недовољним 

оценама.  Ученици Никола Голубовић и Сеид Каришик учествовали на Школском 

такмичењу централне Србије у џудоу које се одржавало у Нишу.  Никола Голубовић је 

освоио прво место у својој категорији и ученик Сеид Каришик је освоио друго место у 

својој категорији. Оба ученика су се пласирала на Републичко такмичење. Ученике је 

водио професор Алекса Никачевић . Две ученице из одељења  4-1 одабрале су  да раде 

матурски рад из ликовне културе.  

Хорска секција и спортска секција нису радиле због придржавања мера у току пандемије 

Ковид.  

На седмој седници одржаној 24.6.2021.  

Утврђено је да су  наставни планови  за први, други, трећи и четврти разред  на крају 

другог полугодишта у највећој мери реализовани. Из свих предмета повремено недостају 



по 1 до 2 часа по одељењу. Разлог је измена школског календара, и повремено боловање 

професора када није могла да се обезбеди замена. 

Анализом успеха ученика на крају школске године утврђено је да није било  ученика са 

недовољним оценама. 

Предложене су мере за унапређење наставе вештина: учешће на конкурсима и 

такмичењима, за наставу музичке културе школа је обезбедила клавир што може значајно 

унапредити наставу. Конкретније мере за унапређење наставе могу се предложити када се 

види по ком моделу ће школа радити у следећој школској години. 

Анализом рада секција потврђено је да у току године Хорска секција и спортска секција 

нису радиле због придржавања мера у току пандемије Ковид.  

Дати су предлози за набавку нових наставних средстава за физичко васпитање:  

2 лопте са тегом за мали фудбал (футсал); 6 одбојкашких лопти; 6 рукометних лопти;1 

координационе мердевине; инструменти за антропометријска мерења (вага, клупица за 

предклон, 2 штоперице). За музичку културу један бежични звучник. 

Председник стручног већа  вештина  
Станко Никачевић  

2.1.4.5. Извештај о раду стручног већа електро струке 

Стручно веће електро струке представљају Елвира Хаџић, Ђорђе Василић, Алија Мујагић 

и Љубомир Обућина. У првом и другом полугодишту школске 2020/2021. године одржали 

смо седам седница стручног већа. 

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

  



На првој седници смо урадили следеће: 

1. Анализирали смо и усвојили извештаја рада за претходну школску годину,  

2. Изабрали руководиоца СВ-Алија Мујагић. Елвира Хаџић је предложила да и ове године 

председник СВ буде Алија Мујагић. Предлог је једногласно усвојен. Такође, предложенео 

је да Алија Мујагић буде и засписничар. Предлог је једногласно усвојен.  

3. Усвојили смо плана рада СВ за текућу годину. Нови План рада СВ за школску 

2020/2021. годину је дат на увид члановима већа и као такав једногласно усвојен. 

Реализација Плана рада СВ зависиће и од начина реализације наставе, тј. од ситуације 

везане за корона вирус. 

4. Договором, анализом часова, са којима располажемо за нову школску годину, и водећи 

рачуна о стручној спреми, годинама рада у школи и заузетости кабинета информатике, 

извршена је равномерна расподела часова. Сви професори имају норму. Пренео сам 

члановима СВ, поруку од директорице, да вишак часова поделимо између себе до 

преузимања другог радника или расписивања конкурса.  

Предлог поделе часова је прослеђен директорици и координатору практичне наставе ради 

израде решења, о четрдесеточасовној   радној недељи, и распореда часова.  

5. Усагласили смо се да треба скренути пажњу координатору практичне наставе, да при 

изради распореда часова води рачунара о подели одељења на групе и кретању ученика у 

кабинетима како не би дошло до преклапања њихове заузетости. Такође, скренули смо му 

пажњу да се блок настава у одељењима II/4 и III/4 реализује тек по реализацији одређених 

модула.  

- Алија је скренуо пажњу колегама да имају у виду, код оцењивања, на постојање исхода у 

настави у одељењима I/4 и II/4. Као и да се морамо сви придржавати Правилника о 

оцењивању.  Сви професори СВ су у другом полугодишту прошле школске године 

прошли обуку за наставу орјентисану према исходима.  



- Скренута је пажња да се сви морамо придржавати рокова при изради и предаји 

глобалних и оперативних планова. Глобални се предају до 5. септембра, а оперативни до 

краја текућег месеца, најкасније до 1.у месецу. 

6. Код усаглашавања рокова за писмене вежбе и задатке треба знати да ученици не могу 

имати више од три писане провере знања у једној радној недељи. Договорили смо се да 

сви унесемо планове писмених вежби и задатака у есДневник до 15.9.2019. године.  

7. Практична настава ће се реализовати у машинској радионици и у учионицамаи бр.6 и 

бр. 2. 

8. Стручно усавршавање наставника. Сви професори су урадили планове стручног 

усавршавања. Усавршавање ћемо вршити унутар школе као и ван школе, реализација 

зависи од ситуације са корона вирусом. 

9. Љубо и Алија су сређивали кабинете информатике за почетак школске године. 

Сређивали смо и учионицу бр.6 ради доласка комисије за верификацију образовних 

профила Електричар и Електромонтер мрежа и постројења. Део послова ће Љубо 

завршити са ученицима на часовима практичне наставе како би и они стекли искуства.  

10. Оно што је битно и што треба нагласити да су чланови СВ спремни за комбиновани 

систем наставе, сви су савладали рад са платформом Teams. Чланови СВ су део тима за 

дигитализацију школе и они ће са другим члановима тима одржати обуке другим колегама 

према распореду група. У току је обука чланова тима за дигитализацију. Обуку, на тему 

коришћења платформе Teams врше колеге из Техничке школе из Ужица.  

11. Упознао сам чланове СВ да су завршени радови на пројекту „Повезане школе“ и да је 

сад школа покривена wi-fi и да имамо у обе зграде приступ брзо, оптичком интернету. 

12. Упознао сам чланове СВ да су стигла два комплета са сензорима за вежбе из предмета 

Микропроцесори и микрорачунари. Испорука је каснила због застоја изазваног корона 

вирусом. 

13. Послали смо понуду за набавку опреме локалној фирми, нисмо добили повратне 

иннформације.  



На другој седници бавили следећим питањима:  

Утврђивање корелације међусобно сродних програма-Љубомир Обућина је подсетио 

присутне професоре да у Наставном плану и програму постоји за сваки предмет предлог 

корелације између предмета и да о томе требамо водити рачуна при реализацији наставе.  

Чланови СВ су разматрали рад у новонасталим условима на основу претходне радне 

недеље. Настава функционише, има малих преклапања у часовима који се одржавају у 

кабинетима. Алија ће пренети координатору да то исправи. Распоред наставе је добар, 

договорили смо се да при реализацији наставе водимо рачуна да професори имају 

уједначен број часова непосредног рада са ученицима и наставе на даљину у односу на 

групе. 

У одељењу I/4 (електричар-електромонтер мрежа и постројења) групе су формиране према 

образовним профилима. Тако да су једне недеље, ученици једног обр.профила у школи, а 

другог обр.профила имају наставу на даљину. Друге недеље се ротирају. Ова подела се не 

односи на уторак, кад ученици имају часове практичних вештина. Практичне вештине-

машински део се одржавају у машинској радионици, а електро део у школи.  

У одељењу II/4 има 28 ученика. Ту је специфична ситуација. Одељење се дели на две 

групе од по 14 ученика. Проблем се јавља због величине простора кабинета, па се ученици 

морају делити на још две под групе од по 7 ученика. 

У одељењу III/4 има 19 ученика. Одељење се дели на две групе од по 10 и 9 ученика.  

Разматрали смо безбедност ученика (електричне инсталације, практична настава,интернет, 

као и примену мера за заштиту од корона вируса)- Алија је рекао да је неопходно причати 

са ученицима о њиховој безбедности на практичној настави, на понашње на путу до 

радионице. Ученици се морају упознати са правилним коришћењем алата. Да сви 

професори, Ђорђе, Елвира, Љубо и Алија, морају скренути пажњу о безбедном 

коришћењу рачунара, софтвера и интернета. Да ученици воде рачуна о својим налозима, 

да не дају другим ученицима своје корисничке налоге. Да воде рачуна о томе шта 

објављују на друштвеним мрежама.   



Кад је реч о Мерама за заштиту од корана вируса неопходно је водити рачуна да ученици 

буду на одговрајућим растојањима, да носе маске, да се врши дезинфекција просторија... 

Чланове стручног већа сам упознао са посетом општинског просветног инспектора у вези 

са верификацијом образовних профила.  

Разматрали смо план писмених и контролних вежби. Љубо има писмене из Основа 

електротехнике. Елвира ће држати контролне задатке из електронике и рачунарске логике.  

Чланови стручног већа су се договорили да се направи уједначен критеријум оцењивања 

који ће пратити реализацију остварености исхода. Скале оцењивања морају бити 

приближно једнаке код свих чланова СВ. Потребно правити скале засноване на 

могућностима ученика. 

На трећој седници смо се бавили следећим питањима:  

1. Анализирали смо успех ученика на крају првог класификационог периода: 

I/3- Одељенски старешина, Љубомир Обућина, истиче да је задовољан са редовности овог 

одељења и већина активно учествује у раду и да је још увек присутна фаза адаптација 

прелаза са основне на средњу школу. С обзиром на структуру одељења успех је 

задовољавајући и очекује да ће бити још бољи. Има једног ученика за ИОП.  

Елвира је рекла да је, у одељењу у ком је разредна II/4, успех задовољавајући, може бити и 

бољи.  

Ако се упореди успех са успехом у истом периоду претходне године, види се да је мање 

недовољних оцена, као и да највише има ученика само са једном недовољном оценом, 

тако да мислим да мало озбиљније приступају учењу, а и дисциплина у одељењу је много 

боља него претходне године. 

У одељењу III/4 се види разлика у понашању и односу према школу у односу на 

претходну годину.  Ако се упореди успех са успехом у истом периоду претходне године, 

види се да је мање недовољних оцена, као и да највише има ученика само са једном 



недовољном оценом, тако да мислим да мало озбиљније приступају учењу, а и 

дисциплина у одељењу је много боља него претходне године. 

Закључак већа за ово одељење је позитиван у смислу дисциплине,одговорности и рада на 

часовима. 

Очекујемо да ће успех бити још бољи до краја првог полугодишта. 

Закључак СВ је да се ученици су недељи када су на онлајн настави понашају као да су на 

распусту, па када дођу у школу не могу да се укључе и прате наставу. Приметно је да не 

воде рачуна о роковима кад требају да предају задатке, о чему треба скренути пажњу на 

часу одељењске заједнице, а и упознати и родитеље на родитељском састанку. 

Сви наставници који предају у одељењу су направили тимове за своје предмете. 

Наставници се заиста труди да надомести све оно што је ускраћено неприсуствовањем 

часовима.  

2. Мере за побољшање успеха- Као мере предложено је све оно што је већ усвојено на 

седници ОВ. Допунска и индивидуална настава са ученицима, родитељски састанци, 

мотивација ученицима како би добили одређену подршки да савладају пропуштено 

градиво.  

3. Скренуо сам пажњу колегама да пропрате календаре такмичења, представе ученицима 

шта има од такмичења. Да провере да ли има зинтересованих и да на основу тога направе 

план припреме за такмичење.    

4. Упознао сам чланове СВ да смо предали конкурсну докуменатцију за учешће на 

конкурсу „Подршка STEAM образовању у средњим школама“ .  

У другом полугодишту треба пратити нове конкурсе и пројекте.  

  



5. Разматрали смо предлог одељења за упис у следећу школску годину. Предлог је 

следећи: 

o приридно-математички смер,  

o друштвено-језички смер,  

o машински техничар моторних возила,  

o електротехничар рачунара, 

o трговци 

На четвртој седници смо се бавили:  

Стручно веће је анализирало успех ученика (одељења) на крају првог полугодишта. 

Подаци о успеху се могу наћи у табела и записницима са седница ОВ. Овде ћу навести 

само број ученика са одличним успехом и број недовољних оцена. 

* I/4 (о.с. Љубивоје Обућина): 

Одличних- нема 

Недовољних- 5 ученика (11 недовољних оцена), 

* II/4 (о.с. Елвира Хаџић): 

Одличних- 4 ученика 

Недовољних- 8 ученика (11 недовољних оцена) 

* III/4 (о.с. Алија Мујагић): 

Одличних- 3 ученика 

Недовољних- 3 ученика (7 недовољних оцена) 

Општи утисак свих наставника је да је успех много бољи него у истом периоду прошле 

године. То се може приписати и чињеници да се школска година завршила раније као и 

чињеници да су три недеље ученици похађали он-лајн наставу. 



2. Стручно веће електро струке је констатовало да је у другом полугодишту потребно 

интензивирати часове допунске и додатне наставе, ради побољшања успеха. 

3. Сви часови су реализовани према плану и програму. За реализацију наставе коришћена 

је платформа Teams. Професори су редовно постављали наставне материјале ученицима. 

Професори из СВ електро струке су користили различите алате и апликације за наставу 

(youtube, РТС планета, презентације, moodle, online софтвере). 

• што се тиче активности ученика, ситуација је слична као и на часовима у школи. 

Ученици који су били најактивнији, наставили су да раде и у току наставе на даљину. 

Мало више су се ангажовали и поједини ученици који су имали недовољне оцене, па су се 

трудили да их поправе, укључивали се у рад, радили домаће задатке.. 

• поједини ученици се укључе само на почетку часа, да би се евидентирало да су 

присутни, а потом су пријављени само формално, не учествују у раду, а некад се и не 

одазову на питање наставника, па то учине касније, уз образложење да им је слаб 

интернет. 

• појединци користе изговоре да не могу да се пријаве на Тимс, да им не ради микрофон и 

слично, па не можемо да утврдимо да ли заиста имају техничких проблема или су то само 

изговори. 

• припрема наставе је пуно тежа него у стварним условима, треба пуно времена. Предлог 

је да се на педагошком колегијуму размотри могућност трајања часа од 30 минута, а да се 

након реализације наставе долази у школу и остатак времена реализује кроз допунску или 

додатну наставу у мањим групама. Тешко је држати концетрацију и професорима и 

ученицима у настави од 8-14 часова поред рачунара. 

4.Сви чланови СВ су похађали семинар у организацији ОКЦ под називом „Групни рад и 

интердисциплинарност у настави са применом веб-алата“. У оквиру овог семинара 

упознати смо са различитим наставним методама рада (групни рад, рад у пару, активна 

настава..) као и новим алатима који се могу користити у реализацији часа (linoit табла, 

thingpad, learning aps, googl упитници, weebly). 



5. Предлог за унапређење наставе и акциони план:  

С обзиром да већ користимо рачунаре и различите софтвере и симулаторе у настави, 

договор је да професори зависно од свог предмета и наставне јединице могу користити и 

нешто од наведеног са семинара како би настава била интересантнија ученицима и на тај 

начин повећали њихову пажњу и активност на часу. Да се настава не базира само на 

фронталној настави. 

Профеори ће користе одређене макете, сајтове и софтвере за наставу.  

- Љубомир користи за основе електротехнике I и II мултимедијални DVD, такође за 

рачунарски хардвер користи рачунар, пројектор. 

- сви професори СВ на страници www.srednjanv.edu.rs/eucenje користе moodle платформу. 

На тој платформи се ученицима постављају тестови за проеверу знања. По питању тестова 

moodle је најбољи.  објављује наставни материјал са часа као и додатна литература.  

-  Алија за предмет Рачунарске мреже ће користи софтвер Cisko Packet Tracer, који 

предатавља добар симулатор рада рачунарске мреже. За Микроконтролере и 

микрорачунаре користиће се online Tinkercad симулатор као и два купљења комплета за 

Arduino.  Редовно се пратити садржај на РТС планети и ученике обавештавати кад буде 

објављен садржај који прати наставу и наших предмета.    

- Елвира са ученицима користи рачунаре и пројектор у настави за рачунарство и 

информатику, софтверске алате (elektronik work bench, logy sim) . 

- Ђорђе користи рачунар за програмирање и оперативне системе.  

Поред наведеног професори ће, зависно од типа часа и предмета користити и неке од алата 

које су овладали на семинару (linoit, thinhg pad, learning aps, googl упитник за евалуацију 

часа). Сама употреба алата зависиће и од врсте наставе која ће се применити за 2. 

полугодиште.  

6. Усагласили смо распоред писмених задатака и контролних вежби. Треба још видети са 

другим стручним већима како не би дошло до поклапања датума и прекорачења 

дозвољеног броја писаних провера на недељном нивоу. План је послат педагогу школе. 



7. Стручнио веће је усагласило критеријум за оцењивање ученика, како на усменим 

излагањима тако и на писаним проверама. Са критеријумом ће бити упознати и ученици. 

ОЦЕНУ  ОДЛИЧАН (5) добија ученик  који је у стању да : 

 примењује знања у сложеним и непознатим ситуацијама; самостално и на 

креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске целине и 

информације; процењује вредност идеја и ставова; 

 повезује податке из градива сродних предмета 

 изражава се на различите начине укључујући и коришћење информационих 

технологија и прилагођава комуникацију и начин презентовања; 

 решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и 

примењене поступке; 

 доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу улога и 

задатака; уважава мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији 

њихових задатака; фокусиран је на заједнички циљ групног рада и преузима 

одговорност за реализацију продуката у задатом временском оквиру 

 континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу 

учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их; 

ОЦЕНУ ВРЛОДОБАР(4) добија ученик који је у стању да : 

 логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и 

информације;   

 повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота; 

 пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума 

истовремено;   

 уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у 

решавању нових проблемских ситуација; 

 изражава се на различите начине , укључујући и коришћење информационих 

технологија и прилагођава комуникацију задатим контекстима 



 планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене 

задатке имајући на уму планиране заједничке продукте групног рада; 

 континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава 

препоруке за напредовање и углавном их реализује 

ОЦЕНУ ДОБАР(3) добија ученик који је у стању да : 

 разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих;   

 разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом 

критеријуму; 

 бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских 

ситуација у познатом контексту; 

 уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом  на одговарајући начин ,       

укључујући коришћење информационих технологија;   

 извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и 

планираном динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја; 

 показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

напредовање и делимично их реализује 

ОЦЕНА ДОВОЉАН (2) добија ученик који је у стању да: 

 познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог 

критеријума; 

 усвојио је одговарајућу терминологију;   

 закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером;   

 примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних 

проблемских ситуација у познатом контексту;   

 уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног 

захтева и на одговарајући начин, укључујући и коришћење информационих 

технологија; 

 извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова 

групе; уважава чланове тима и различитост идеја;   



 повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за 

напредовање реализује уз стално праћење 

ОЦЕНУ НЕДОВОЉАН (1) добија ученик који : 

 Не испуњава  критеријум за оцену довољан(2) и не показује заинтересованост за 

учење и напредак. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА 

Оцена  Бодови 

Одличан (5) 88-100 

Врло добар ( 4) 75-87 

Добар (3) 60-74 

Довољан (2) 41-59 

Недовољан  (1) Мање од 40 

На петој седници одељењског већа смо се договарала о избору уџбеника за следећу 

школску годину. Сложили смо се да је проблем код набавке уџбеника тај што још увек 

нема одобрених уџбеника за електротехничара рачунара који се школују по новом плану и 

програму, као и за ученике који похађају наставу по дуалном образовању.  

Чланови стручног већа су доставили списак уџбеника који постоје и који су одобрени, 

након тога је направљена обједињена листа и она је послата директорици и Савету 

родитеља на усвајање.  

На шестој  седници одељењског већа смо анализирали успех ученика на крају трећег 

класификационог периода, мерама за побољшање успеха и реализацијом свих облика 

образовно-васпитног рада.  

1.Чланови СВ су анализирали успех по одељењнима. Закључили смо да успех ученика на 

трећем класификационом периоду је нешто бољи у односу на прво полугодиште, осим у 

одељењу III/4 где је успех лошији. Настава се, у претодном периоду, одвијала до 5. марта 

кроз комбиновани метод, а од 8. марта до 19. априла кроз наставу на даљину, након тога је 



поново комбиновани систем био примењен. Број недовољних оцена по одељењима је 

следећи: 

У одељењу I/4 -7 ученика имају 12 недовољних и то једна недовољна-4 ученика, две 

недовољне-2 и четири недовољне 1 ученик. Од стручних предмета 3 из основа 

електротехнике. 

Одељењски старешина је истакао да је у односу на полугодиште направљен је позитиван 

помак, јер је мањи број ученика са недовољним оценама, као и број недовољних оцена 

У одељењу II/4-4 ученика имају 5 недовољних оцена и то једна недовољна-3 ученика, две 

недовољне-1. Од стручних предмета 3 из електронике. 

Одељењски старешина је истакала да је направљен позитиван помак, јер је мањи број 

ученика са недовољним оценама, као и број недовољних оцена. 

У одељењу III/4- 7 ученика имају 12 недовољних оцена и то једна недовољна-4 ученика, 

две недовољне-1, три недовољне-2 ученика. Од стручних предмета 4 из електронике и 5 из 

рачунарске логике. 

Одељењски старешина је истакао да је направљен пад у односу на полугодиште, јер је 

већи број ученика са недовољним оценама, као и број недовољних оцена. 

Као меру за побољшање успеха стручно веће је предложило да се у наредном периоду 

интензивира 2.допунска настава за ученике који имају недовољан успех и додатна настава 

за ученике који желе да науче нешто више, а све у циљу побољшања успеха. 

3.Сложили смо се да се у наредних пар дана провери број часова до краја школске године, 

како би се на време направио план реализације часова надокнаде и не буде великих 

одступања у реализованим и планираним часовима. Разлог одступања је промена 

календара рада због Пандемије изазване Корона вирусом. 

На седмој  седници одељењског већа смо анализирали успех по одељењима на крају 

школске године, анализирали реализацију наставног плана и програма, разматрали 

стручно усавршавање, направили предлог набавке  опреме и анализали рад стручног већа.  



-Часови редовне наставе су реализовани углавном сви, постоји мањи број нереализованих 

часова због промена у школском календару које је извршило Министарство просвете. 

Одељењске старешине су у записнику са седница ОВ навели предмете и број часова који 

нису реализовани. Часови додатне и допунске наставе су реализовани у мањем броју у 

складу са могућностима с обзиром на онлајн наставу, поделу ученика на групе и недељни 

број часова ученика.  

-Разредне старешине, Љубомир Обућина, Елвира Хаџић и Алија Мујагић, су упознали 

чланове СВ са успехом одељења у којима су старешина. Извештраји се налазе у 

записницима СВ. Сви ученици су завршили разред са успехом. Успех је могао бити и 

бољи. Сложили смо се да је један од разлога и комбинована настава, па су ученици у оној 

недељи кад нису ишли у школу, били пасивни. 

У одељењу I-4 је на крају школске године 10 ученика са врло добрим успехом, 14 ученика 

са добрим супехом и 2 ученика са довољним успехом. У одељењу II/4 је на крају школске 

године 4 ученика са одличним успехом, 11 ученика са врло добрим успехом и 13 ученика 

са добрим успехом. У одељењу III/4 је на крају школске године 6 ученика са одличним 

успехом, 3 ученика са врло добрим успехом и 10 ученика са добрим успехом.  

-Сви чланови СВ су учествовали на семинарима које је школа организовала. Већ сам у 

једној од претходних седница навео семинаре на којима смо учествовали. Такође сви 

професори су прошли обуку с темом "Дигитална учионица" који се завршава ове недеље.  

Љубомир је подсетио да смо већ направили један списак у мају и да само њега допунимо 

са новим средствима. Алија је напоменуо да треба погледати на интернету да ли има да се 

наручи пар микрорачунара који су неопходни за наставу у IV години. Усагласили смо 

списак списак неопходних наставних средстава и тај списак пошаљемо директорици.  

Чланови СВ су анализирали рад стручног већа и сложили се да Алија направи извештај 

који ће послати на усвајање.  

Председник стручног већа  
Алија Мујагић 

  



2.1.4.6. Извештај о раду стручног већа машинске струке 

Стручно веће машинске струке је у шк.2020/21 год. радило у пуном саставу одржавши до 

данас десет седница са следећим активностима: 

На првим часовима на почетку школске године упознати су ученици са упутством 

МПНТР о превентивним мерама и заштити ученика и запослених од последица КОВИД-а 

19,који је нажалост опет присутан . 

Констатовано је да је прошла школска година успешно приведена крају и реализовани сви 

часови по плану и програму. 

Усвојен је план рада стручног већа у школској  2020/21.години. 

Организација часова и часова практичне наставе у предузећима. 

Предат је план стручног усавршавања наставника,а обука на Тимс-платформи је у току,јер 

је наша школа одабрала исту за наставу на даљину. 

Координатор практичне наставе је упознао чланове већа са правилником о извођењу 

практичне нставе од 03.09.2020.год. 

На седници 07.10.2020.год. дат је предлог за набавку уџбеника за потребе библиотеке. 

Због епидемиолошке ситуације ревидиран је распоред блок наставе за 4/3одељење. 

Дат је предлог за набавку наставних материјала за потребе радионице.  

Детаљна анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода и мере за 

побољшање истог. 

Дат је предлог плана уписа за шк.2021/22 .год. од пет одељења и то:  

 Машински техничар моторних возила, 

 Електротехничар рачунара, 

 Трговац 



 Математички смер гимназије 

 Језички смер гимназије 

На задњој седници је анализиран успех и дисциплина на крају првог полугодишта и 

закљученоје, да упркос отежаним условима рада због пандемије,сви часови су 

реализовани,сви ученици оцењени са довоњним бројем оцена. Успех би могао бити и 

бољи и предузеће се мере за побољшање истог.Похвале за сва одељења поготово 1/3 и 3/3 

одељење за коректан однос према настави и наставницима и редовност на часовима . 

Стручно усавршавање наставника је у току.Семинар се састоји од 5 тема и траје од 

10.12.2020 до 12.01.2021.год .Сви чланови већа су присуствовали усавршавању. 

Дат је предлог активности за друго полугодиште ако настава опет буде онлајн,да часови 

трају по 30 минута,да би ученици били растерећени. 

Договор око активности за припреме тема за матурске испите одељења 4/3. 

На седници стручног већа машинске струке одржаној 31.03.2021.године донети су следећи 

закључци: 

1.Пошто већина ученика има најмање једну и више оцена у трећем класификационом 

периоду,а имајући у виду пандемијске околности сви чланови су се сложили да нетреба 

ученике позивати у школу због оцењивања. 

2.Стручно веће је изабрало за шк.2021/2022.год. следеће уџбенике: 

Списак уџбеника за школску 2021/2022 годину 

Подручије рада: Машинство и обрада метала 

Први разред МТМВ: 

Шифра Аутор(и) Назив уџбеника Издавач 

21212 Душан Ђорђевић 



Жељко Папић Техничко цртање са нацртном геометријом за све профиле Завод за 

уџбенике и наставна средства БГД 

21240 Вера Шијачки 

Александар Седмак 

Анђелка Милосављевић Машински материјали за све профиле --//-- 

21234 Мирослав Радисављевић 

Практична настава --//-- 

21239 Раде Раонић Механика 1 --//-- 

Други разред МТМВ: 

Шифра Аутор(и) Назив Уџбеника Издавач 

22200 Милета Ристивојевић 

Татјана Јазовић 

Радивоје Митровић Машински елементи 1 Завод за уџбенике БГД 

22249 Љутвија Дураковић Мотори СУС ---//--- 

22248 Раде Раонић Механика 2 --//-- 

Трећи разред АМ+МХЕП: 

Шифра Аутор(и) Назив уџбеника Издавач 

23209 Спасоје Драпшић Машински елементи 2 Завод за уџбенике БГД 

23202 Димитрије Јанковић Технологија образовног профила-аутомеханичар --//-- 

22233 Мирослав Ламбић 



Милорад Маријановић Хидроенергетска постројења --//-- 

23215 Др Вуксан Булат Организација рада за трогодишње профиле --//-- 

Четврти разред МТМВ: 

Шифра Аутор(и) Назив уџбеника Издавач 

23346 Звонко Сајферт 

Мирослав Радосављевић 

Милош Марјановић Организација рада Завод за уџбенике БГД 

24342 Димитрије Јанковић Моторна возила 2 --//-- 

24338 Зоран Лалић Експлоатација и одржавање моторних возила 2 

24310 Љутвија Дураковић Мерење и контролисање --//-- 

24311 Димитрије Јанковић Елементи аутоматизације моторних возила. 

На седници одржаној 19.04.2021.год.Стручно веће је анализирало успех и дисциплину 

одељења од првог до четвртог разреда на крају трећег класификационог 

периода,оцене,изостанке као и мере за побољшање истог. Што се тиче матурских испита 

све тече по плану,ментори су у контакту са ученицима око израде радова. 

На седници од 12.05.2021.год. донети су закључци: 

 Према календару образовно-васпитног рада које је прописало МПНТР није могуће 

одржати све часове који су предвиђени према плану и програму. 

 Сви су се придржавали мера прописаних од стране М.П.Н.Т.Р. (ношене су маске и 

дезинфекциона средства). 

 Ученицима 8. Разреда су подељени флајери за промоцију уписа у Средњу школу за 

школску 2021./2022.годину, за време полагања пробног завршног испита. 



Одржано је петнаест часова припремне наставе које су ментори одржали из следећих 

предмета: 

 Мотори СУС, 

 Експлоатација и одржавање моторних возила (изборни и матурски практични рад. 

На седници од 16.06.2021.год. ментори су известили веће :    1. У одељењу IV-3, 27. 

ученика је успешно завршило матурски испит (колико их је у одељењу). 

Са одличним успехом је завршило 14. ученика, а са врло добрим 13. ученика. 

2. Укупно до сада је одржано 9. седница стручног већа машинске струке, које су текле по 

плану (по тачкама). Сарадња међу колегама је добра. 

3. Сви смо учествовали на семинарима које је организовала школа. У току је обука за 

дигиталну учионицу. 

4. На предлог колеге професора Драгана Младеновића прокоментарисали смо и возачки 

успех код деце. 

Теоријска обука је реализована у потпуности, а практична обука је у току (није се могла 

одвијати по плану због епидемиолошке ситуације). Завршиће се до краја августа. 

Комплетан возачки испит је завршило 13. ученика. 

Дана 22.06.2021.год. Стручно веће машинске струке је одржло десету седницу на којој се 

анлизирао успех ученика од првог до трећег разреда,који је задовољавајући,нико не остаје 

на поправни,сви су успешно завршили разред . Договор да на упису у први разред буду 

колеге који су се добровољно јавили(Ћамил,Драган,Гордана и Горан). Што се тиче 

набавке наставних средстава и учила за шк.2021/22 годину,стручно веће је мишљења да је 

неопходно набавити платно за пројектор у машинској радионици као и један штампач,а 

све у циљу обогаћивања квалитета наставе. 



Стручно веће машинске струке је радило савесно и одговорно,а све у циљу бољег 

организовања наставе,побољшања услова рада наставника и  ученика,и унапређења 

наставног процеса у целини. 

Руководилац Стручног већа  
Горан  Пауновић 

2.1.4.7. Извештај Стручног већа економске и угоститељско-туристичке струке 

Веће је одржало  12   састанака. 

На  првом састанку  одржаном  04.09.2020. године са следећим  активностима: 

1. Усвaјање  програма рада стручног већа за школску 2020/2021.год. 

2. Утврђивање чланова стручног већа 

3. Подела  предмета на наставнике 

4. Предлог за набавку наставних средстава за стручно веће 

5. Организовање практичне наставе током комбиноване наставе (подела на групе) 

6. Анализа  актуелне епидемиолошке ситуације и примене мера заштите, стручно веће је 

усвојило план рада, који је у прилогу у свесци стручног већа. 

Стручно веће чине: Ћировић Радованка, Јовановић Миленија, Мандић Александра и 

Ружица Курћубић. 

Ћировић Радованка предаје следеће предмете: Рачуноводство II-5; Принципи економује II-

5; Економско пословање II-5; Предузетништво IV-4; Практична настава IV-4. 

Jовановић Миленија предаје следеће предмете: Пословна економија, Јавне 

финансије,Пословна коресподенција, Пословна информатика у одељењу II-5; Maркетинг у 

туризму и предузетништво у одељењу III-5 и блок настава из агенцијског и хотелијерског 

пословања у одељењу IV-4. 

Александра Мандић предаје Aгенцијско и хотрлијерско пословање у одељењу IV-4 



Ружица Курћубић предаје Kуварство у одељењу III-5, Основе услуживања и Куварство 

(пракса). 

Стручно веће је предложило да се набаве 2 риса папира за потребе струке. Штампање 

докумената.Обављање практичне и блок наставе током комбиноване наставе је извршено 

тако што се ученици деле у три групе када обављају праксу у угоститељско туристичким 

објектима. Због тренутне епидемиолошке ситуације ученици су подељени на групе.Једна 

група долази на наставу у школу ,а другој групи се шаље наставни материјал онлајн. 

Наставници и ученици су дужни да поштују правила: ношење маски како у учионици тако 

и на отвореном простору,  држање дистанце, прање руку дезинфикационим 

средствима.Уколико дозвољавају временски услови прозоре у учионици треба држати 

отворене. 

Други састанак је одржан 16.10.2020. године са следећим активностима: 

1.Реализација практичне и блок наставе 

2.Уједначавање критеријума при оцењивању ученика 

3.Текућа питања 

4.Анализа епидемиолошке ситуације у нашој школи . 

1. Практична и блок настава за одељења 4/4 и 3/5 се одвија једним делом (25%) у 

угоститељском објекту ,,Панорама", а други део (75%) у школи на основу службеног 

гласника бр.10. од 12.08.2020.год. Стручно веће се сагласило да се практична настава 

реализује у угоститељском објекту прве недеље у месецу. 

2. Стручно веће је на састанку разговарало у вези оцењивања ученика. Веће се усагласило 

да се ученици оцењују на више начина (усмено,писмено, петнесто-минутне тестове давати 

ученицима, активност на часу), а све у циљу побољшања успеха ученика. 

3. По овој тачки веће се упознало у вези оснивања виртуелног предузећа за ученике II-5.  



4.  Веће се сагласило да је епидемиолошка ситуација у нашој школи стабилна. Поштују се 

мере: носе се маске, ученици држе дистаснцу 

Трећи састанак  веће је одржало 29.10.2020. године са следећом активношћу- 

1.Саветодавни рад са педагогом школе. 

Стручном већу економске и угоститељско туристичке струке присуствовао педогог 

школе.Педагог дао инструкције, да се одрже иницијални тестови и да се убаци у годишњи 

план рада.Иницијалне тестове треба да ураде сви чланови већа из својих предмета, како би 

унапредили свој рад и имали повратну информацију о постигнућима ученика. Стручно 

веће је обавештено о оснивању виртуелног предузећа за одељење 2/5 ( DELTA COM) 

Д.О.О. Трговина на велико кожном обућом Нова Варош. 

Договорено је да се уједначе критеријуми при оцењивању ученика за исти предмет, а где 

предају два наставника. 

Четврти састанак  стручног већа је одржан  27.11.2020. године са следећим активностима: 

1. Анализа успеха на првом класификационом периоду 

2. Дисциплина и васпитно дисциплинске мере 

3. Предлог мера за побољшање успеха . 

1. На првом класификационом периоду успех ученика није задовољавајући. Има 

недовољних оцена из: - основе услуживања 2; национална кухиња 1; маркетинг у туризму 

3 недовољне; предузетништво 4; рачуноводство 2; принципи економије 1; пословна 

коресподенција 1 и агенцијско и хотелијерско пословање 2 недовољне оцене. 

Сви  часови су реализовани по наставном плану и програму. 

2. У овом класификационом периоду направљен је велики број изостанака, без обзира што 

су ученици  ишли у школу сваке друге недеље. 

Васпитно дисциплинских мера није било. 



3. Стручно веће је предложило да се за ученике који имају недовољне оцене организује 

допунска настава, а за ученике који желе да науче нешто више додатна настава, уколико 

епидемиолошка ситуација то дозволи. 

Пети састанак  стручног већа је одржан 09.12.2020.год. са следећом активношћу 

1. План уписа за школску 2021/2022.год. 

1. Стручно веће је одржало састанак преко Microsoft teamsa. 

Стручно веће је предложило следеће образовнe профиле: 

 у трећем степену: 

o  Трговце 

 У четвртом степену :  

o Електро техничар рачунара 

o Машински техничар моторних возила 

o Природно математички смер и 

o Друштвено језички 

Шести састанак  стручног већа је одржан 11.01.2021.год. преко ТИМС-а са следећим 

активностима. 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

2.Дисциплина и дисциплинске мере 

3. Мере за побољшање успеха 

4.Унапређење наставе коришћењем веб алата. 

1. Успех ученика на крају првог полугодишта је знатно бољи него на првом тромесечју. 

Било је негативнох оцена из стручних предмета : основе услуживања 1 недовољна, 

маркетинг 1 недовољна, предузетништво 2 недовољне, рачуноводство 2 недовољне и 

агенцијско и хотелијерско пословање 2 недовољне. 



2. Није било дисциплинским мера, сви ученици имају примерно владање. 

3. Као мера за побољшање успеха, предложено је да се у другом полугодишту 

интензивира допунска и додатна настава у школи , ако то дозволи епидемиолошка 

ситуација, уколико не, да се и допунска и додатна настава држе онлајн. 

4. Стручно веће се усагласило о коришћењу веб алата у циљу унапређења наставе у 

другом полугодишту. Стручно веће ће користити : линоит таблу. гугл упитник и learning 

аpps. 

Седми састанак стручног већа је одржан  21.01.2021. године са следећим активностима: 

o усвајање тема за завршни испит за образовни профил-Кувар 

o ревидирање плана уписа за наредну школску годину. 

  1. Стручно веће је усвојило теме за завршни испит за образовни профил -Кувар.Теме су 

окачене на ТИМС-у и приложене у свески струћног већа. 

  2.  Пошто је дошло до измена при предлогу плана уписа, да трогодишње занимање не 

може, онда стручно веће предлаже следеће образовне профиле: 

o Економски техничар 

o Електротехничар рачунара 

o Природно-математички смер 

o Друштвено-језички смер.  

Осми састанак  стручног већа је одржан 04.03.2021.год. са следећом активношћу: 

1.Извештај стручног већа економске струке за унапређење квалитета наставе 

 1. На седници стручног већа чланови већа су се изјаснили да редовно објављују наставне 

материјале ученицима преко ТИМС-а. 

Из предмета Предузетништво и Пословна информатика се већином користи групни рад- 

Из предмета -Јавне финансије ученици  одговарали на питања преко Гугле упитника. 



Из Агенцијског и хотелијерског пословања ученици креирали Туристичка путовања радом 

у пару. 

Из већине предмета се бележе активности ученика у есДневник.   

 Девети састаник  стручног већа је одржан 30.03.2021. године са следећим активностима: 

Одабир уџбеника за школску 2021/2022 годину 

Актуелна епидемиолошка ситуација. 

1. Стручно веће се определило за издавача Завод за уџбенике и наставна средства-Београд. 

За образовни прпфил –Економски техничар: 

Прва година:Пословна економија-Божидар Ставрић, Благоје Пауновић и Петар Бојовић 

Кбр.21648 

Савремена пословна коресподенција-Елизабета Шарковић, МиленаСтегеншек и 

Мирослава Грујић Кбр.61637 

Рачуноводство-Вера Познановић Леко Кбр.21638 

Принципи економије:Гојко Рикаловић, Дејан Молнар и Маја Јандрић Кбр.21691 

Трећа година: 

Рачуноводство-Вера познановић Леко Кбр.23658 

Статистика:Видић Марија, Вукосављевић Милан и  Жижић Милева Кбр.23777  

Банкарство пословање:Маринковић Срђан, Капор Предраг и Кулић Мирко Кбр.23666 

Пословна информатика: Драган Маричић Кбр.23763 

Пословна економија:Ставрић Божидар, Пауновић Благоје  Кбр.23657 



Економско пословање:Група аутора:Весна Животић,Лидија Милановић, данијела рвовић и 

Соња Стаменковић- Водич за рад у виртуелном предузећу.Пројектна канцеларија Београд 

2012. 

Због погоршане епидемиолошке ситуације, наства се изводи онлајн. У одељењима  II-5;III-

5 и IV-4; где предају наставници овог стручног већа нема тренутно заинтересованих 

ученика за одговарање у школи.   

 Десети састанак  стручног већа је одржан 26.04.2021.год. са следећим активностима: 

1.Анализа успеха на трећем класификационом периоду 

2. Мере за побољшање успеха 

3.Реализација свих облика образовно васпитног рада. 

 1.Успех ученика на трећем класификационом периоду је нешто бољи у односу на прво 

полугодиште. Настава се одвијала до 5 марта кроз комбиновани метод, а од 8 марта  кроз 

наставу на даљину. Број недовољних оцена је нешто мањи у односу на прво полугодиште. 

Недовољне оцене су из: предузетништва 3; куварство 1; национална кухиња1; маркетинг 

2; и агенцијско и хотелијерско пословање 1 недовољна. 

2. Као меру за побољшање успеха стручно веће је предложило да се у наредном периоду 

интензивира допунска  настава за ученике који имају  недовољан успех и додатна настава 

за ученике који желе да науче нешто више, а све у циљу побољшања успеха. 

3. Настава се реализује по наставном плану и програму. 

Једанаести састанак стручног већа је одржан 27.05.2021. године са следећoм активношћу 

1.Одабир задатака за практични матурски рад за образовни профил „туристички 

техничар“. Стручно веће је одабрало радне задатке за израду практичног рада за 

,,туристичке техничаре". Задаци су оштампани и биће понуђени ученицима у дану 

полагања матурског практичног рада. 



За стручну компетенцију А одабрани су следећи задаци: ТТ-А6;ТТ-А10;ТТ-А13;  ТТ-А 14; 

ТТ-А16;  ТТ-А17;  ТТ-А18;ТТ-А19;ТТ-А20;ТТ-А21;ТТ-А22; ТТ-А23; ТТ-А25; ТТ-А28; 

ТТ-А30; ТТ-А-31 ТТ-А34; ТТ-А36 

За стручну комптенцију Б одабрани су следећи задаци: ТТ-Б1; ТТ-Б4; ТТ-Б5; ТТ-Б7; ТТ-

Б8; ТТ-Б9;  ТТ-Б10; ТТ-Б11; ТТ-Б15; ТТ-Б18; ТТ-Б19; ТТ-Б20; ТТ-Б21; ТТ-Б22; ТТ-Б27; 

ТТ-Б31;ТТ-Б32; ТТ-Б36 

Дванести састанак стручног већа је одржан  22.06.2021.год. са следећим активностима: 

1.Анализа успеха на крају школске године 

2.Извештај о успеху на завршном испиту одељења  III-5 

3.Извештај о успеху на матурском испиту одељења  IV-4. 

1.  Сви ученици одељења II-5, III-5 и IV-4 су успешно завршили разред. 

2.  Ученици одељења III-5 су  положили завршни испит са следећим успехом: 11 

одличних, 5 врлодобрих и 2 добра ученика. 

3. Ученици одељења IV-4 су положили матурски испит са следећим успехом: 9 одличних, 

3 врлодобра и 4 ученика са добрим успехом. 

Сви ученици су успешно завршили завршни и матурски испит. 

Председник стручног већа 
Радованка Ћировић 

2.1.4.8. Извештај стручног већа природних наука 

Стручно веће чине следећи чланови:Башовић Мевлудин, Халиловић Музафера, Чакаревић 

Милунка, Обућина Драгана, Ерић Милица, Јаџић Снежана 

Стручно веће је током школске 2020/21 одржало девет  седнице.Од тога је пет  седница 

одржане у школи, а четири  путем видео конференције на платформи Microsoft Teams. 



На првој седници одржаној 08.09.2020. године утврђен је план рада Стручног већа, 

разговарало се о реализацији часова вежби с обзиром да се настава одвија по 

комбинованом моделу и проблемима у распореду истих , плану набавке наставних 

средстава за географију и физику пошто су пре две године набављена наставна средства за 

хемију и биологију.На овом састанку се разговарало и о начинима иницијалног 

процељиваља ученика и плановима стручног усавршавања. 

Друга седница је одржана 24.11.2020. и на њој је обухваћено више тачака јер у октобру 

није одржана ни једна седница због боловаа председника Стручног већа.Прва тачка је 

била организовање додатне и допунске наставе, по другој тачци смо разговарали о 

критеријумима оцењивања и колико су уједначени. Анализирана је и реализација 

програма образовно васпитног рада на крају првог класификационог периода. Веће је 

разговарало и о темама за матурске радове и интересовању ученика за теме из предмета 

овог већа. На овој седници  смо разговарали и договорили предлог плана уписа за наредну 

школску годину. 

Трећа седница је одржана 11.12.2020. године са само једном тачком дневног реда , а то је 

Предлог плана уписа.Седница је одржана путем видео конференцвије како би још једном 

анализирали предлог након  послате анализе директора школе о броју ученика који 

завршавају осми разред и броју часова по већима. Веће је остало при првобитном 

предлогу. 

Четврта седница је одржана 08.01.2021. и на њој је урађена анализа  остваривања плана 

образовно васпитног рада у првом полугодишту , предложене су и од стране већа усвојене 

теме за матурске радове. Разговарали смо о такмичењима ученика и томе да 

Министарство није објавило календар такмичења за ову школску годину.Ванредна тачка 

је био предлог  мера за акциони план за унапређивање  квалитета наставе у другом 

полугодишту .Предлог мера  у складу са могућностима  и начином реализације наставе је 

следећи: примена различитих облика рада,уз фронтални  рад у пару, групни...чешће 

бележити активности ученика како би имали повратну информацију о свом напредовању, 

користити   неке од Веб алата за кратке провере, Гугл упитници су најједноставнији али 

смо тек научили да их правимо, користити петнаестоминутне тестове , давати чешће 



домаће задатке и проверавати како би и ту имали активност ученика, изводити оцене из 

различитих активности... Разговарали смо и о критеријумима оцењивања. .Критеријуми 

оцењивања су усаглашени тамо где је могуће, а то су контролни задаци где је број бодова 

за оцене  односно проценат урађеног за одређену  оцену исти. Број оцена је код већине 

ученика по две, нема неке веће разлике  у броју оцена код наставника који предају исте 

предмете. Мали број ученика је имао само једну оцену, а то је било због оправданог 

изостајања или малог броја часова на недељном нивоу, а такође мањи број ученика је имао 

по три оцене. Неки планирани контролни задаци нису реализовани што је такође утицало 

на број оцена.Следећа тачка је  био план израде писмених и контролних задатака. Под 

другим питањима разговарали смо о проблемима и тешкоћама током реализације он-лајн 

наставе последње три недеље првог полугодишта. 

Пета седница је одржана 5.03.2021. године.На овој седници дневни ред је био : Анализа 

реализације планираних активности Стручног већа,Такмичења ученика и  Анализа 

примене акционог плана  

Веће је реализовало све  планиране активности без обзира на промене које се тичу 

организације наставе. Састанци су одргжавани или у школи или преко Тимса. Све 

планирано је одрађено укључујући и накнадно добијена задужења. 

 Пошто је од стране Министарства објављен Календар такмичења за средње школе 

одржано је Општинско и окружно такмичење из физике . На општинском такмичењу су 

учествовале Мила Обућина II/2 и Ања Тртовић II/2 и обе су се пласирале на Окружно 

такмичење које је одржано у гимназији у Ужицу. 

Српско билошко друштво је одлучило да не организује такмичење из биологије. 

Из географије нема заинтересованих ученика за такмичење, а из хемије почиње у априлу. 

Веће је анализирало примену акционог плана , а извештај је послат педагогу школе.  

Шеста седница је одржана 30.3.2021. На овој седници је на дневном реду било 

оцењивање  ученика у раду на даљину и план за оцењивање у школи као и израда 

матурских радова.После дописа од стране Министарства просвете, у коме се тражио став 



наставника по питању оцењивања ученика у школи током наставе на даљину, Веће је 

одржало  састанак и донело  низ  закључака.Чланови већа неће  позивати ученике у школу 

да одговарају, јер су сви оцењени-имају по једну оцену, негде и више. Контролне задатке 

не планирају да дају  док се не стекну услови за повратак ученика у школу. Осим тога због 

одлаганих писмених задатака треба видети и тада да ли је могуће имати термин, јер се 

мора водити рачуна о оптерећености ученика.Ученици могу одговарати у школи на свој 

захтев. Чланови  овог већа немају обавезне писмене задатке тако да и с тог аспекта нема 

потребе за доласком ученика у школу.По питању друге тачке –Закључено је да су ученици 

одговорни по питању израде матурских радова. Из хемије су готово све завршили и 

наставница је прегледала. Из физике и биологије израда је у току и консултације са 

наставницима. Под тачком разно колегиница Милунка Чакаревић нас је обавестила да је 

присуствоцала на два Вебинара. 

Седма  седница је одржана 15.04.2021. и на овој седници дневни ред је био предлог 

уџбеника за школску 2021/22 и израда матурских радова. Предметни наставници су 

предложили уџбенике за школску 2021/22 годину одобрене од стране Министарства 

просвете и технолошког развоја. Предлог је једногласно усвојен и у писаној форми 

прослеђен директору школе. Израда матурских радова је  при крају, а неки су и завршени. 

Ученици их шаљу на мејл професора, а обављају се и консултације преко Тимса -видео 

конференција.Часови се евидентирају у ес дневнику. 

Осма седница је одржана 31.5.2021. године . Тачке дневног реда су биле-Стручно 

усавршавање,Самовредновање рада школе и Анализа остваривања акционог плана за 

унапређивање квалитета наставе на даљину 

Чланови већа су  изнели   податке о броју сати и стеченим компетенцијама у току школске 

године   у складу са којим  ће правити план за наредну школску 2021/22. Сви чланови већа 

похађају семинар Дигитална учионица у организацији ЗУОВ-а. 

Тим за самовредновање  је урадио  упитнике за област Етос који  су чланови већа 

попунили .На овом састанку Председник стручног већа је упознао чланове већа са 

обавезом да анализирају и попуне табелу која се тиче остваривања акционог плана за 



унапређивање квалитета наставе на даљину. Сваки члан је добио на мејл табелу са 

обавезом да попуни и врати . 

Девета седница је одржана 21.6.2021. године.На овој седници је било више тачака 

дневног реда. Анализа реализације планираних активности Стручног већа,Праћење 

реализације наставног плана и програма и Годишњег плана рада и предузимање 

одговарајућих мера за реализацију планираних активности, Резултати ученика на 

такмичењима,.Анализа остварених резултата ученика  на матурским и завршним 

испитима,  Предлог за набавку наставних средстава за школску 2021/22, Предлог 

руководиоца Стручног већа за наредну школску годину. 

 Стручно веће је је реализовало све планиране активности кроз осам састанака у току 

школске године.Неки од састанака су одржани онлајн , а неки у школи. Извештај о раду 

Стручног већа председник већа је  проследио директору школе. 

Наставни план и програм  су реализовани у целини, као и годишњи план рада 

школе.Часови редовне наставе су реализовани углавном сви, постоји мањи број 

нереализованих часова због промена у школском календару које је извршило 

Министарство просвете. Часови додатне и допунске наставе су реализовани у мањем броју 

у складу са могућностима с обзиром на онлајн наставу, поделу ученика у на групе и 

недељни  број часова ученика. 

У току ове школске године   ученици су учествовали на такмичењу из физике и то :Мила 

ОбућинаII/2  и  Ања Тртовић II/2.  Ученици су после школског учествовали и на окружном 

такмичењу, али се нису пласирали на републичко. Из хемије и географије није било 

заинтересованих ученика за такмичење, а из биологије Српско биолошко друштво није 

организовало такмичење ове школске године. 

На матурским и завршним испитима сви ученици су били успешни.  

С обзиром да су кабинети хемије и биологије опремљени новим наставним средствима пре 

две године, наставници физике и географије ће до 30.06. 2021. направити списак 

наставних средстава која су им потребна, а исти ће председник Стручног већа проследити 

директору школе. 



 Према досадашњем договору да се председници стручних већа мењају према предметима, 

сада је ред на наставнике физике. У наредном периоду , а и зависно од норме часова 

изабраће се нови председник. 

Руководилац Стручног већа 
Снежана Јаџић 

2.1.4.9. Извештај о раду стручног већа математике и рачунарства и 

информатике 

У августу 2020. године стручно веће је конституисано, при чему је за руководиоца 

стручног већа изабран Ђорђе Василић, а за записничара Душко Јаковљевић. Усвојен је 

план рада, извршена подела часова на наставнике, направљен предлог датума блок наставе 

из рачунарства и информатике, и направљен договор о изради глобалних и оперативних 

планова.  

У новембру је извршена анализа успеха након првог класификационог периода, где је 

констатовано да је било укупно 59 недовољних оцена из математике, као и 5 недовољних 

оцена из рачунарства и информатике. На овој седници је такође било речи о матурским 

радовима, као и о тешкоћама при реализацији додатне и допунске наставе. 

На седници из децембра месеца 2021. године је предложен план уписа у први разред 

средње школе за школску 2021/22. годину, при чему је предложен упис пет одељења - 

гимназија природно-математички смер, гимназија друштвено-језички смер, 

електротехничар рачунара, машински техничар моторних возила и трговац. 

На седници у јануару 2021. године је извршено поновно конституисање стручног већа, 

због одласка у пензију професора математике Станка Брајовића, и примањем у радни 

однос Дарка Јовановића. На овој седници је такође извршена анализа успеха и дисциплине 

на крају првог полугодишта, при чему је констатован далеко мањи број недовољних оцена 

него на првом класификационом периоду (24 недовољне оцене из математике). Такође је 

констатовано да неки од планираних писмених и контролних задатака нису одржани због 

промене ранијег завршетка првог полугодишта. 



У априлу месецу је усвојен предлог уџбеника за школску 2021/22. и исти је прослеђен 

директорици школе у писаној форми. 

На седници из јуна 2021. године је извршена анализа реализације планираних активности, 

као и реализација наставног плана и програма. Констатовано је да су све активности 

углавном реализоване, а да је због промена у школском календару нереализован 

занемарњив број часова редовне наставе. На овој седници је једна од тема био и успех 

ученика на такмичењима из математике, и констатовано је да су ученици остварили 

одличан успех. 

Руководилац већа 
Ђорђе Василић 

  



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 се у току 2020/2021. школске године састајао више пута, како у школи, тако и онлине 

радом. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ради у складу 

са Планом рада, као и посебним Протоколом и Приручником, у координацији са 

директорицом Средње школе, чиме остварујемо задане циљеве. 

Чланове тима чине: 

 Ћамил Туркмановић, координатор 

 Стана Матовић Цупара, педагог 

 Сенка Вејсиловић, записничар 

 Драгана Обућина, члан 

 Милана Перошевић Мартиновић, члан 

 Горан Друловић, члан савета родитеља 

 Аница Новаковић, ученица 

 Мирослав Чкоњевић, члан из локалне самоуправе 

На свим састанцима уредно су вођени записници о току и темама. На састанцима смо се 

држали Плана рада Тима којег смо усвојили и пратили смернице за даљи рад.  

Информисали смо ученике о постојању Тима и начину функционисања. Такође смо у 

оквиру наставе рада својих предмета уврстили и Час ОС, посвећен програму превенције 

насиља.  

На састанцима смо такође постигли договор да се користе садржаји грађанског васпитања 

и верске наставе у превенцији насилног понашања. 



У месецу октобру 2020. имали смо радове од стране ученика – радионице посвећене теми: 

превенција од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, рађене у форми 

мини стрипа, који је био изложен на паноу у школском холу и зборници школе. 

У месецу новембру 2020. рађено је анкетирање ученика и професора о могућности 

препознавања и учесалости те врстама насилничког понашања. 

Став свих заспослених и ученика је јавно видлјив и транспарентан поводом урађене 

анкете, подаци су статистички обрађени и приказани, са резултатом и сазнањем да смо 

едуковани на ове теме, да препознајемо насиље у степенима и да знамо превентивно да 

делујемо. 

19. новембра пригодно смо обележили Међународни дан против злостављања деце. 

У фебруару 2021. смо обележили Међународни дан против вршњачког насиља.  

Промовисала се и прича о Дану розе мајица, поруке су се делиле на папиру приликом 

доласка у школу. Такође и чланови ђачког парламента израдили су беџеве са натписом 

“Ниси сам/сама”. 

У месецу марту 2021. одржали смо састанак Тима посредством онлине платформе 

Мicrosoft Teams.  

Педагог школе Стана Матовић Цупара, известила је шланове тима о насталим проблемима 

који су се јавили приликом извођења наставе на даљину.   

Између осталог, радило се о ометању онлине часова код двојице професора, колега. Један 

од стране ученика, а други упад на час као “гост”, од стране трећег лица на часу 

математике.  

И ту су сви релевантни фактори радили свој посао и предузете су адекватне мере да би се 

спречило будуће понављање истог. 

Такође, оформљена је национална платформа под називом “Чувам те“, чиме су адекватно 

и институције преузеле део надзора и бриге о овим темама које се тичу смерница Тима. 



Тим ће се старати о реализацији планираних активности и у наредном периоду обављаће 

свој рад у складу са динамиком планова кроз редовне састанке. 

Kоординатор 
Ћамил Туркмановић 

2.1.5.2. Извештај Тима за професионални развој 

Тим за професионални развој је у току школске 2020/2021. године радио у следећем 

саставу: 

o Ружица Курћубић 

o Марина Шапоњић, 

o Садија Башовић, 

o Алекса Никачевић, 

o Ћамил Чичић, 

o Ивка Милинковић - представник Савета родитеља, 

o Николина Рвовић - представник ученика, 

o Срећко Гујаничић - представник школског одбора. 

Тим је одржао 3 састанка на којима је урађено следеће: 

o Конституисање тима, избор председника и записничара, 

o Доношење плана рада, 

o Израда личног плана стручног усавршавања, 

o Обавештавање наставника о актуелним семинарима, 

o Праћење стручног усавршавања наставника. 

На првом састанку, који је одржан 10.09.2020. године, извршено је конституисање тима. 

Састанку су присуствовали сви чланови. За председника је изабрана Ружица Курћубић, а 

за записничара Алекса Никачевић. Чланови тима су у складу са Правилником о СУ 

предложили активности које би требало реализовати у овој школској години, кроз план 

рада. План рада је једногласно усвојен. 



Други састанак је одржан 01.10.2020. године. Састанку су присуствовали: директор школе 

- Бранка Ракоњац, педагог - Стана Матовић-Цупара, председник Тима - Ружица Курћубић, 

остали чланови: Садија Башовић, Ћамил Чичић и Марина Шапоњић. Одсутан: Алекса 

Никачевић - записничар, тако да је Записник водила Марина Шапоњић.  

Директорка је истакла важност и значај правилног рада Тима за професионални развој 

наставника, чија је улога да помогне запосленима да правилно воде евиденцију свог 

стручног усавршавања како у установи тако и ван ње, као и важност да се професори 

интересују и пријаве за стицање звања и напредовање у струци. Такође, поред обавезе да 

воде евиденцију о похађаним семинарима и достављају сертификате, запослени су у 

обавези да примене научено на семинару било кроз приказ уџбеника, литературе, 

класичан извештај и сл. Због лакшег и прегледнијег слања прикупљених сати СУ 

запослених, Ћамил Чичић је предложио да се на платформи Teams направи канал, односно 

датотека на коју би професори слали уверења и информације о прикупљеним сатима СУ. 

Предлог је одмах прихваћен и предложено је да се чланови тима информишу са колегама 

који воде дигиталну обуку Microsoft-a у вези са техничким питањима. 

На трећем састанку, који је одржан 17.11.2020. године, присуствовале су: председник 

Тима - Ружица Курћубић, остали чланови: Садија Башовић и Марина Шапоњић. На овом 

састанку чланови Тима су разговарали о актуелним онлајн семинарима који су потом 

предложени на састанку Педагошког колегијума. Чланови Тима су установили да је 

највише „недостајућих“ бодова из Компетенција за подршку развоја личности детета и 

ученика (К3) и Компетенција за комуникацију и сарадњу (К4). 

Анализом расположивих семинара за децембар, као потенцијално најкорисније и 

најпотребније издвојени су следећи са сајта ОКЦ - а: 

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата (К1) 

Број у каталогу: 291 

Број бодова: 36 

Трајање: 5 седмица 



Цена: 3400 динара 

Интернет учиониоца (К4) 

Број у каталогу: 630 

Број бодова: 32 

Трајање: 4 седмице 

Цена: 2900 динара 

Настава у облаку (К4) 

Број у каталогу: 636 

Број бодова: 34 

Трајање: 5 седмица 

Цена: 2900 динара 

Управљање тимовима (К4) 

Број у каталогу: 156 

Број бодова: 40 

Трајање: 5 седмица 

Цена: 3400 динара 

Први предложени семинар је применљив у пракси. Остали су сви из  Компетенција за 

комуникацију и сарадњу (К4), пошто у Компетенцијама за подршку развоја личности 

детета и ученика (К3) није било корисних тема. 

На Педагошком колегијуму одржаном 20.11.2020. године, од понуђених семинара изабран 

је: Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата (К1 - 36 бодова).  



Ове школске године приправник је Драгана Чоловић, наставник српског језика и 

књижевности. Њен ментор је наставник Милана Перошевић - Мартиновић. Сва 

документација у вези са радом приправника налази се код педагога школе.  

Нико од наставника у претходном периоду није одржао угледни час. 

Наставници су предали сертификате са посећених семинара и послали извештаје о 

стручном усавршавању у школској 2020/2021. години, на основу којих је урађена 

евиденција стручног усавршавања наставника, која је приказана у наредној табели у 

прилогу извештаја и урађен извештај  о стручном усавршавању. 

Наставници су у току 2020/2021. године посетили следеће семинаре: 

У периоду од 10.12.2020. до 12.01.2021. године, школа је организовала онлајн семинар под 

називом „Групни рад и интердисциплинарност са применом веб - алата“ (К1 - 36 бодова). 

За наставнике који нису били у могућности да присуствују семинару у том периоду, имали 

су други круг од 08.02.2021. до 13.03.2021. године. Наставници који су успешно завршили 

семинар: 

1. Мевлудин Башовић 

2. Садија Башовић 

3. Мила Боранијашевић 

4. Срђан Брзаковић 

5. Ђорђе Василић 

6. Јелена Грбић 

7. Иван Гујаничић 

8. Драгиша Ђенадић 

9. Снежана Јаџић 

10. Миленија Јовановић 

11. Ружица Курћубић 

12. Александра Мандић 

13. Стана Матовић Цупара 

14. Драган Младеновић 



15. Алија Мујагић 

16. Далида Мусић Авдић 

17. Гина Обућина 

18. Драгана Обућина 

19. Љубомир Обућина 

20. Горан Пауновић 

21. Милана Перошевић Мартиновић 

22. Винка Поповић 

23. Милица Ерић 

24. Бранка Ракоњац 

25. Небојша Ранђеловић 

26. Милош Рвовић 

27. Анђелка Ремовић 

28. Миливоје Ћировић 

29. Радованка Ћировић 

30. Музафера Халиловић 

31. Елвира Хаџић 

32. Гордана Цупарић 

33. Милунка Чакаревић 

34. Ћамил Чичић 

35. Драгана Чоловић 

36. Марина Шапоњић 

„Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“, 

компетенција К1, К2, П1, онлајн, 19,5 бодова. Овај семинар су похађали следећи 

наставници:  

1. Садија Башовић 

2. Мевлудин Башовић 

3. Ђорђе Василић 

4. Срећко Гујаничић 



5. Драгиша Ђенадић 

6. Милица Ерић 

7. Душко Јаковљевић 

8. Радмило Јањић 

9. Снежана Јаџић 

10. Миленија Јовановић 

11. Ружица Курћубић 

12. Александра Мандић 

13. Милана Перошевић Мартиновић 

14. Драган Младеновић 

15. Алија Мујагић 

16. Далида Мусић Авдић 

17. Стана Матовић Цупара 

18. Станко Никачевић 

19. Гина Обућина 

20. Љубомир Обућина 

21. Драгана Обућина 

22. Горан Пауновић 

23. Винка Поповић 

24. Милан Рајић 

25. Бранка Ракоњац 

26. Милош Рвовић 

27. Предраг Томашевић 

28. Ћамил Туркмановић 

29. Миливоје Ћировић 

30. Радованка Ћировић 

31. Елвира Хаџић 

32. Ћамил Чичић 

33. Драгана Чоловић 

34. Марина Шапоњић 

Неки наставници су овај семинар похађали раније па су добили Уверења. 



Алија Мујагић  је похађао: Обука „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању“ и обука „Обука за запослене - породично насиље“, 16 бодова (04.05.2021. 

године). 

Алија Мујагић и Елвира Хаџић „Примена 3Д холограма у настави“ и „зашто је проблем 

солвинг најважнија СТЕАМ вештина“ у дужини од 1. сата и 30 минута стручног 

усавршавања (22.10.2020. године) и  

Алија Мујагић, Елвира Хаџић, Љубомир Обућина, Јелена Грбић, Милица Ерић: онлајн 

обука „Дигитализација школских процеса и активности“, компетенција К1, К2, К3, 40 

бодова, у трајању од 40 сати (18.08 - 22.09.2020. године). 

Елвира Хаџић је похађала следеће обуке: „Дигитално образовање 2021“, Београд, онлајн, 

08.04-10.04.2021. године, Стручни скуп, 6 бодова.  

Винка Поповић, Драгана Чоловић, Драгана Обућина, Мила Боранијашевић су похађале 

обуку „Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном 

испиту/државној матури“, компетенција К1, П1 8 бодова (25-29.05.2021. године). 

Драгана Обућина је похађала:„Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења“, електронским путем у периоду од 20.08.2020. за наставну област, 

предмет и методику наставе, поучавање и учење, 24 бода, 8 сати. и „Програм стручног 

усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за развој кључних вештина 

ученика основних школа. Критичко мишљење и решавање проблема, дигитална 

писменост и програмирање микробит уређаја“, од октобра 2020 до марта 2021, 

компетенција за поучавање и учење, П1 и П3, 40 бодова.  

Јелена Грбић је похађала „Зашто нам је биодиверзитет важан - дигитални алати у настави 

биологије“ и „3Д математика у основним и средњим школама“, датум одржавања 

25.11.2020. године у трајању од 1. сата и 30 минута, 3 бода. 

Мила Боранијашевић је савладала обуку „Пројектно оријентисана настава“, компетенција 

К2, П3, 8 бодова (26.09.2020. године, у трајању од 8 сати). 



Милица Ерић је савладала обуку “Програм обуке наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења“ 24 бода (у периоду од 18.05. 2020. године у трајању од 

16 и 8 онлајн сати). 

Милунка Чакаревић је похађала следеће обуке: Вебинар у трајању од једног сата под 

називом „Онлајн обука за коришћење дигиталних уџбеника хемије за 1. разред гимназије 

и платформе еУчи“ (28.01.2021. године) као и учешће на вебинару „Формативно 

оцењивање у комбинованој методи наставе“. 

Радованка Ћировић је учествовала на стручном скупу „Дигитално образовање 2021“, 

конференција је одржана путем интернета, 6 бодова (08-10.04.2021. године). 

Ружица Курћубић је у периоду од 16.09 - 30.11. 2020. године похађала обуку и добила 

Уверење којим је стекла образовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина.  

Стана Матовић Цупара је учествовала на саветовању Вебинар „Превенција насиља и 

друштвено -корисни рад у условима пандемије„ (24.09.2021. године). 

Бранка Ракоњац и Стана Матовић Цупара су присуствовале обуци „Програм за 

самовредновање“ - Академија Филиповић, 4 бода (19 - 26.04.2021. године). 

Бранка Ракоњац је учествовала на: Вебинару „Ка савременој настави српског језика и 

књижевности“ и „Израда истраживачког рада и практични примери са одбране за лиценцу 

за директоре. “ 

Ћамил Чичић, Садија Башовић, Радованка Ћировић, Милунка Чакаревић, Марина 

Шапоњић асу похађали: „Оцењивање у функцији развоја и учења“, кат. Бр. 527, 

компетенција, К2, П3, 38 бодова (05.11-10.12.2019. године). 

  



2.1.5.3. Извештај о раду Тима за КВИС 

Тим за КВИС  чине Ћировић Миливоје, Љубомир Обућина, Снежана Јаџић, Драган 

Младеновић, Гордана Цупарић родитељ - Вижлина Србољуб, ученик-Мићовић Матеја, 

локална самоуправа- Предраг Шапоњић. 

Тим је одржао четири састанка.  

На првом састанку на ком су присуствовали Ћировић Миливоје, Љубомир Обућина, 

Снежана Јаџић, Драган Младеновић, Гордана Цупарић, конституисан је Тим. (У тренутку 

седнице нису били познати чланови из реда локалне самоуправе, родитеља и ученика).  За 

председника је изабран Љубомир Обућина, за заменика председника Ћировић Миливоје, а 

а за записничара Гордана Цупарић. Такође донет је и план рада тима, који је након 

доношења послат комисији за израду Годишњег плана рада школе, како би исти био 

уврштен у Годишњи план рада. 

Други састанак је одржан 11.01.2021. године са почетком у 10 часова путем апликације 

Microsoft Teams, присуствовали су: Ћировић Миливоје, Љубомир Обућина, Снежана 

Јаџић, Драган Младеновић, Гордана Цупарић. Састанку није присуствовао Предраг 

Шапоњић, али пре састанка председник тима је у телефонском разговору информисао 

члана о питањима којима се бави тим. Пошто је Предраг Шапоњић члан тима, а уједно и 

директор Дринко Лимских хидроелекрана у Новој Вароши, где ће ученици овог одељења 

обављати практичну наставу од следеће школске године, он ме је информисао о 

радницима Дринко Лимских хидроелекрана који су изабрани за обуку за менторе. О свему  

томе сам  на састанку известио остале чланове тима.  Такође телефонским путем о свему 

сам обавестио и члана Србољуб Вижлину (чланови Предраг Шапоњић и Србољуб  

Вижлина немају налог на апликацији Microsoft Teams). 

Радници Дринко Лимских хидроелекрана који су изабрани за менторе су: 

o Радомир  Шапоњић, 

o Радисав Мариновић, 

o Далибор Јаџић, 

o Љубивоје Јаџић, 



o Милинко Бјелић. 

Они су требали да крену са обуком, али због тренутне епидемиолошке ситуације, обука је 

одложена за пролеће ове године. 

Иначе они ће бити ментори ученицима одељења 1-4 који су уписали смерове електричар и 

електромонтер мрежа и постројења по дуалном образовању, када следеће школске године 

ученици крену на практичну наставу у Дринско лимске хидроелектране.  

Такође на састанку смо анализирали извештаје предметних наставника практичне наставе 

о темама и успеху ученика: 

Kроз увођење дуалног образовања, сама практична настава добија форму учења кроз рад. 

Ученик у дуалном образовању је у контакту је са реалним радним окружењем, у коме 

стиче, усавршава и развија професионалне компетенције и професионално искуство.  

Предмет Практична настава који ученици изучавају у првом разреду ипак је другачије 

конципиран, јер у овом случају то није баш учење кроз рад, с обзиром да се комплетно 

реализује у школи. Другачије ће бити у другом и трећем разреду када се ученици 

распоређују у Дринско-Лимске хидроелектране. 

Оцењивање ученика врши се у складу с планом и програмом наставе и учења, законом и 

правилником којим се ближе уређује оцењивање ученика у средњем образовању и 

васпитању. 

Теме које су обрађиване у 1. полугодишту: 

Електро пракса: 

o Утицај електричне енергије на човека 

o Заштитне мере од штетног утицаја електричне енергије 

o Мере заштите на раду, пружање прве помоћи 

o Kоришћење стручне литературе, стандарда и прописа, техничких планова, 

пројеката електроинсталација 

o Симболи и ознаке у електротехници 



o Kоришћење каталога и алата 

o Одржавање алата 

o Аутокаблови 

o Оптички каблови 

o Телекомуникациони проводници 

o Динамо жице 

o Електроинсталациони проводници 

o Електроинсталациони прибор-осигурачи, прекидачи. 

Машинска пракса: 

o Ученици су вршили мерење и контролу, 

o учили су о прибору за стезање и придржавање, турпијање и врсте турпија, сечење и 

одсецање и обликовање лима и профила. 

Што се тиче електро праксе рад се одвијао у учионици, што је,  донекле, у зависности од 

теме онемогућавало конкретну реализацију 

Сви ученици су, са мањом или већом заинтересованошћу извршавали своје задатке, што се 

види из закључних оцена. 

Оно што је похвално је да су сви, а посебно, за време онлине наставе, учествовали у раду 

Трећи састанак је одржан 01.02.2021. године са почетком у 12:15 у канцеларији директора.  

Присуствовали су: Ћировић Миливоје, Љубомир Обућина, Снежана Јаџић, Драган 

Младеновић, Матеја Мићовић. Састанку оправдано није присуствовао Предраг Шапоњић, 

Србо Вижлина и Гордана Цупарић. Састанку је присуствовао и директор школе Бранка 

Ракоњац. 

На почетку састанка је договорено да се у тим прикључе Ћировић Радованка и Јовановић 

Миленија јер је  у наредном периоду у плану уписa, по дуалном образовању, одељења 

туристичко -уготитељске  струке. Пошто састанку не присуствује записничар Гордана 

Цупарић, за записничара је изабрана Снежана Јаџић. 



Известилац по првој тачки је била директор школе Бранка Ракоњац која је истакла да је 

присуствовала састанку у Ужицу на коме је тема била дуално образовање. Састанку је 

поред Габријеле  Грујић, помоћника министра за дуално образовање присуствовао и 

Миленко Николић и Радмила Марјановић из школске управе, као и дванаест директора 

школа Златиборског округа. Грујић је истакла да је најмање уписаних по дуалном 

образовању у Златиборском округу и да се од овог облика образовања неће одустати. Све 

школе су у обавези да планирају ова одељења. Директорка школе је добила похвале јер су 

у нашој школи уписана два одељења по дуалном образовању. Наша обавеза је да добро 

планирамо упис како би деца остала, а касније добила посао. Истакла је добру сарадњу са 

ЕПС-ом који је већ одредио своје раднике који ће полагати за   лиценцу како би могли да 

врше обуку ученика. 

Школа ће до 6.2.2021. послати извештај са којим је предузећима разговарала, са ким је 

постигнут договор да приме ученике, као и послодавце који нису заинтересовани. 

Неопходно је што пре кренути у разговор са послодавцима. 

Што се тиче плана уписа за ову школску годину Општинско веће је прихватило  

предложени план- 1 одељење природно-математички смер, 1 одељење друштвено- језички 

смер, 1 одељење електротехничар рачунара и 1 одељење економски техничар.  

По питању сарадње  са приредним субјектима директорка школе је истакла  да је обавила 

разговор  са директором Дринско-лимских хидроелектрана и да га је упознала са свим 

профилима по дуалу, али да они немају  потребе за машинском струком од до сада 

верификованих профила. Миливоје Ћировић је разговарао са  директором  хотела 

Панорама у којој ученици кувари и конобари тренутно обављају праксу,  власником 

хотела Златарски златник и   Златарски бисер  који нису били заинтересовани да приме 

ученике и фирмом Јелика. Поново ће ићи на разговоре .  

Четврти  састанак је одржан 28.06.2021. године са почетком у 12 часова, у учионици 2 

зграде Техничке школе,  присуствовали су: Ћировић Миливоје, Љубомир Обућина, Драган 

Младеновић, Гордана Цупарић. Састанку оправдано није присуствовао Предраг 

Шапоњић, Снежана Јаџић, Србо Вижлина. 



У току претходног периода смо контактирали педагоге основних школа, који су чланови 

тимова за професионалну орјентацију основних школа и речено је да све податке које  они 

имају о ученицима из осмог разреда  а уписују се у нашу школу, због поверљивости 

података,  они ће послати службено педагогу наше школе 

Такође на састанку смо анализирали извештаје предметних наставника практичне наставе 

о темама и успеху ученика:  

Kроз увођење дуалног образовања, сама практична настава добија форму учења кроз рад. 

Ученик у дуалном образовању је у контакту је са реалним радним окружењем, у коме 

стиче, усавршава и развија професионалне компетенције и професионално искуство.   

Предмет Основе практичних вештина који ученици изучавају у првом разреду ипак је 

другачије конципиран, јер у овом случају то није баш учење кроз рад, с обзиром да се 

комплетно реализује у школи. Другачије ће бити у другом и трећем разреду када се 

ученици распоређују у Дринско-Лимске хидроелектране.  

Оцењивање ученика врши се у складу с планом и програмом наставе и учења, законом и 

правилником којим се ближе уређује оцењивање ученика у средњем образовању и 

васпитању.  

Теме које су обрађиване:  

Електро пракса:  

o Електроинсталациони прибор-, утичнице  

o Електроинсталациони прибор-сијалична грла  

o Коришћење каталога, електроинсталационог прибора  

o Телекомуникациони прибор (реглете, телефонске прикључнице, телефонски 

утикачи).  

o Ауто прибор (осигурачи, прекидачи, утикачи, сијалична грла)  

o Универзални инструмент-подешавања инструмента  

o Универзални инструмент-мерење струје  

o Универзални инструмент-мерење напона  



o Универзални инструмент-мерење отпорности  

o Означавање отпорника, карактеристичне величине  

o Означавање кондензатора, карактеристичне величин 

Што се тиче електро праксе рад се одвијао у учионици, што је,  донекле, у зависности од 

теме онемогућавало конкретну реализацију  

Сви ученици су, са мањом или већом заинтересованошћу извршавали своје задатке, што се 

види из закључних оцена.  

Оно што је похвално је да су сви, а посебно, за време онлине наставе, учествовали у раду. 

Машинска пракса:  

Што се тиче часова Основа практичних вештина за одељење I-4 (друго  полугодиште), 

ученици су обрађивали наставне теме: лемљење, варење, бушење, учили како се режу 

навоји, како се врши стругање, глодање, брушење. 

Оцењивање се вршило у складу са планом и програмом наставе и учења, а рад се одвијао у 

посебно опремљеној просторији за овај вид машинске праксе, тако да су деца могла да 

имају додир са свим прибором и алатом који је потребан за горе наведене теме. За време 

онлајн наставе нису могли ништа практично радити, али након што су кренули у школу 

све смо надокнадили. 

  Радили су дневнике, имали су усмени и практичан рад. Највећу заинтересованост су 

показали у практичном раду (ту су најактивнији) и јако успешни, пуни идеја. За време 

онлајн наставе су били такође активни и трудили се да одраде постављене задатке. 

Извештај о раду тима је приложен у датотекама на Microsoft Teams платформи у оквиру 

групе  „Тим за КВИС“  

Тим за КВИС 



2.1.5.4. Извештај о самовредновању и вредновању рада школе 

Тим за самовредновање рада школе је извршио анализу прикупљене документације од 

момента оснивања Средње школе, тј.обухватили смо период од 2018/19.-2020/21. године . 

Податке које смо прикупили до тада анализирани су и направљен је извештај.  

Самовредновање је извршено на основу: 

o Анализе и обраде документације ( записници са стручних већа -СВ, тимова, актива, 

наставничког већа, одељењских већа-ОВ, ЧОС педагошког колегијума, савета родитеља-

СР, школског одбора-ШО, летописа школе и сајта, ЕС дневници) 

o Упитник за наставнике 28 од 48, 58.3% 

o Упитник за ученике 120 од 395 ученика,30.4% 

o Упитник за одељењске старешине-ОС, 61.1% 

o Упитник за савет родитеља 5 од 27.8% 

o Интервју са директорком и педaгошкињом школе 

Оцена : НИВО 3. 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи- ниво 3 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано понашање и 

одговорност свих. 

Увидом у Записнике Шкослког одбора примећено је да су разматрани и усвајани 

правилници којима су регулисана правила понашања и одговорнисти свих у школи, а то 

су: 

 Правилима понашања у школи, 

 Правила о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у време 

боравка у школи и свих активности које организује школа, 



 Правилник о безбедности и здрављу на раду,  

 Правилник о унутрашњој орагнизацији рада школе,  

 Правила заштите од пожара, 

 Правилник о заштити података о личности,  

 Правилник о начину унутрашњег узбуњивања,  

 Правилник о васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 

 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених. 

Увидом у записнике Школског одбора, Наставничког већа, Тима за заштиту ,интервју са 

директорм примећено је да код наставника није било забележених случајева  кршења 

правила понашања и одговорности. На основу записника ОС, ОВ, Тима за заштиту, 

Вршњачког тима,  закључено je да се поштују правила понашања и одговорности свих, а 

уколико не примењене су адекватне мере, према важећим правилницима. 

 Повреде забране насиља је било током : 

 - 18/ 19. год., повреде забране насиља је било у  три случаја, обухватају укупно 6 ученика  

од којих су 4 кршила правила понашања. То је 1 % укупног броја ученика, па је тиме 

кршење правила понашања присутно у мањој мери. Ученицима који су кршили правила 

понашања су изречене мере ( кашњење, изостајање и ометање наставе )- изречено 79 мера; 

смањење оцене из владања : врло добар – 45, добар – 30, задовољавајући – 4 ; укупно 

19.8% ученика 

- 19 / 20. год. , у три случаја, која укупно обухватају 10  ученика, у три одељења, дакле 

2,4% од укупног броја ученика, па је тиме кршење правила понашања присутно у мањој 

мери; изречене мере ( кашњење, изостајање и ометање наставе )- изречене 64 мере; 

смањење оцене из владања : врло добар – 31, добар – 25, задовољавајући – 8 ; укупно 

16.2% ученика; 

- 20 / 21.год. забележен је један случај вербалног вређања, у једном одељењу. То је 0,025 

% укупног броја ученика, па је тиме кршење правила понашања присутно у мањој мери. ( 

напомена : друго полугодиште 19 /20 и 20 /21 се одвијају у условима епидемије ковид -19, 

са измењеним начином рада, комбинованом и / или потпуном онлајн наставом);изречене 



мере ( кашњење, изостајање и ометање наставе )- изречене 33 мере; смањење оцене из 

владања : врло добро –25, добро –8 укупно 8.4% од укупног броја ученика. 

Анализирајући резултате анкете у којој су учествовали ученици и наставници, добили смо 

следеће податке: 

На питање да ли су упознати са правилима понашања у школи од 120 ученика- у 

потпуности их познаје - 70 ;  58.3%,  познаје их у већој мери - 41; 34.2%; познаје их у 

мањој мери - 7; 5.8 %, нису упознат - 2; 1.7%; Средња оцена 3.5. 

У школи поштујем правила понашања, од 120 ученика у потпуности их поштује 70 

ученика, 58.3%;  у већој мери поштује- 45, 37.5% ; у мањој мери поштује- 5, 4.2%. Средња 

оцена 3.5.  

На питање да наведу неки свој предлог који можда школа треба да унесе у Правила 

понашања, ученици нису навели предлоге, рекли са да не знају или немају предлог. 

На питање колико у  школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке од 120 

ученика: у већој мери присутно - 52, 43,3%;  присутно у потпуности - 44, 36,7%; у мањој 

мери присутно - 19, 15,8%;  није присутно - 5, 4,2%. Средња оцена 3.1. 

 Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са ученицима, јесте уз узајамно 

уважавање: тачно/присутно у потпуности - 45, 37,5%; већој мери тачно/присутно - 53, 

44,2%; у мањој мери тачно/присутно - 19, нетачно/није присутно - 3, 2,5%; Средња оцена 

3.2. 

Од 28 наставника на питање у којој мери су упознати са правилима понашања у школи-у 

потпуности их познајем - 14, 50%; познајем их у већој мери - 13,46,4%;  Нисам упознат са 

правилима понашања - 1,3,6%;Средња оцена 3.4. На питање колико поштују правила 

понашања у школи :поштују у потпуности - 18, 64,3%; поштују у већој мери - 10, 

35,7%.Средња оцена 3.6. Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са 

ученицима, јесте уз узајамно уважавање: тачно/присутно у потпуности - 9, 32,1%; у  већој 

мери тачно/присутно - 18, 64,3%; У мањој мери тачно/присутно - 1, 3,6%. Средња оцена 

3.3.  



Након анализе упитника просечна оцена за индикатор је 3.3. Како није било кршења 

правила понашања и како у већој мери запослени и ученици поштују правила понашања 

оцена за овај индикатор је 3.3. 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и 

санкциjе. 

Увидом у евиденцију Тима за заштиу од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и на основу интервјуа са директорком школе, није евидентиран ниједан 

случај дискриминаторског понашања код запослених, па самим ти није било потребе ни за 

применом мера и санкција. Код ученика је евидентиран један случај који се десио на 

почетку школске 2019/20.године и односио се на искључивање једног ученика из групе 

због изгледа. За тог ученика је спроведена процедура и изречене одговарајуће мере. 

Других облика дискриминатроског понашања није било. 

Кроз записнике Тима за заштиу, Наставничког већа, записнике са ЧОС-а утврђено је да су  

ученици и запослени  упознати са Правилником о поступању установе у случају сумње / 

утврђеног дискриминаторног понашања  и вређања угледа, части или достојанства 

личности. 

Анализом анкете, од 120 ученика , њих 56 износи да није присутно дискриминаторско 

понашање у школи које се односи на  искључивање, ограничавање, давање првенства на 

основу изгледа, вере, социјалног статуса, имовног стања, здравственог стања, сметњи у 

развоју,....) ( 46,7%); присутно је у мањој мери - 32, 26,7%; присутно у потпуности - 18, 

15%;присутно је у већој мери - 14, 11,7%. Средња оцена 3.1. За дискриминаторско 

понашање у школи, примењују се мере и санкције-примењују се у потпуности - 47, 39,2%;  

у већој мери се примењују - 41, 34,2%;  у мањој мери се примењују - 17, 14,2%;  не 

примењују се - 15, 12,5%. Средња оцена 3.0. 

Навести које су то најчешће мере и санкције које се примењују у нашој школи услед 

непоштовања дискриминаторског понашања: нема ништа написано -37, смањење оцене из 

владања - 9, Не знам - 5, / - 4, Укор - 6, Ниједне - 2, Нема их - 2, Kазне - 2, разговор са 

ученицима, позивање родитеља/старатеља , прво упозоре разредног старешину а онда 



укор или смањење оцене из владања. - 1, Прича се са особом која је учинила 

дискриминацију и због чега.- 1, Укор,смањење оцене из владања и упис у књигу дезурства 

-1, Разговор,опомена,могуце смањење оцене из владања,...- 1, Смањење оцене из владања, 

укор разредног старешине…- 1,Ученик добије усмену/писмену напомену од професора.-1, 

Смањење оцене из владања и хуманитарни рад- 1, Допунска настава, друштвено-корисни 

рад -1,), Нисам била суочена, не знам - 1, Друштвено користан рад , Нисам баш упозната.- 

1, Помагање у школи – 1.... 

По мишљењу наставника у нашој школи дискриминаторско понашање( искључивање, 

ограничавање, давање првенства на основу изгледа, вере, социјалног статуса, имовног 

стања, здравственог стања, сметњи у развоју,....)Није присутно - 22, 78,6%; Присутно је у 

мањој мери - 6, 21,4%. Средња оцена 3.8. 

 По мишљењу наставника за дискриминаторско понашање у школи, примењују се мере и 

санкције: примењују се у потпуности - 16, 57,1%; У већој мери се примењују - 10, 35,7%; 

не примењују се - 1, 3,6%; у мањој мери се примењују - 1, 3,6%. Средња оцена 3.5.  

На питање да ли је у вашем одељењу од уписа у први разред било дискриминаторског 

понашања међу ученицима, између ученика и наставника , 8 одељењских страешина је 

навело није присутно и 3 у мањој мери присутно. Средња оцена 3.7. 

2. Ако је било неког облика дискриминаторског понашања у вашем одељењу, навести који 

су: Није било - 9,, један ученик је наредио једној ученици да неће са њом да се друже и да 

не сме да прилази њиховој групи -1,  1,Вређање другог ученика на основу његове хигијене 

– 1. Мере и санкције спроводили у случају дискриминаторског понашања:Није било - 8, 

Обавештен директор, полиција, МПНТР, одржано више састанака ОЗ, одржан родитељски 

састанак. -1,кажњен је мером која се примењује због повреде забране 

насиља,злостављања,занемаривања и дискриминације - 1,  Обавио разговор са 

родитељима ученика, ученицима педагогом и директором. -1. 

На основу прикуљених података и анализе упитника види се да је у  минималној мери 

присутно дискриминаторско понашање у школи. Средња оцена за индикатор је 3.5. 



Слабости: Због малог непоклапања ученика и наставника око присутности 

дискриминаторског понашања  на ЧОС разговарати са учеицима о присутности 

дискриминаторског понашања и пријави истог. 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени 

поступци прилагођавања на нову школску средину. 

Увидом у записнике одељеских већа, ЧОС, родитељске састанке примећено је да на 

почетку сваке школске године, за ученике првог разреда ОС ураде се социјалне карте, а на 

родитељским састанцима и разговорима са родитељима се дадатно упознаје са 

социоекономским статусом учеником; упознају ученике са правилима понашања, 

организацијом рада, простором у школи;  библиотекари упознају ученике са могућношћу 

коришћења фонда библиотеке и простора библиотеке,начином учлањавања у библиотеку. 

У интервјују са директором школе сазнали смо да се сви нови наставници уводе у посао. 

Помаже им педагог у делу који се тиче плана и програма, и наставе уопште, са колегама из 

стручног већа. Са свим новим наставаницима обавља се припрема за увођење у посао, 

према стручној спреми; огледа се у вођењу послова, евиденција, обима посла, задужења. 

Увидом у записнике стручних већа нема забележено кроз активности у плану рада, као ни 

у записницима.  

Ученици старијих разреда пружају подршку ученицима првих разреда и новим ученицима 

у прилагођавању на нову школску средину, ученици су одгворили : присутно у 

потпуности - 20, 16,7%;у већој мери присутно - 45, 37,5%;  у мањој мери присутно - 34, 

28,3%; није присутно - 21, 17,5%; Средња оцена 2.5. 

Наведите на који начин сте им пружали подршку:, Разговором, објашњавали смо где се 

неке ствари налазе,помагали о разумевању градива,прилагођавању на нову средину, још 

нисам била у прилици да пружим подршку или помоћ некоме јер је она мени требала ове 

године, упућивање на начин рада, како најлакше учити и шта очекивати из ког предмета 

помагање око школских обавеза, предмета, тражења кабинета и уционица, помажемо им 

да савладају градиво на основу нашег стеченог знања, помагањем око нејасних ствари у 

вези школе и појединих предмета, па све прихватамо, показемо нешто, једни другима 



помажемо, Помогли смо им да се боље упознају са смером који су одабрали,давање 

информација,помоћ око ствари које им нису јасне, у виду прилагођавања на нови начин 

рада и све што он носи -1, тако сто сам им давала своје свеске и белеске -1, Шта год да су 

питали да помогнемо помогли смо, говорећи да наша школа добар избор за њих, разговор 

о професорима , ја сам први разред, нисмо им пружали подршку, нису тражили, ... 

 Помагао сам новопридошлим наставницима у процесу прилагођавања на нову школску 

средину, наставници су навели: присутно у потпуности - 6, 21,4% ;присутно у већој мери - 

15, 53,6%;  није присутно - 4, 14,3%; присутно у мањој мери - 3, 10,7% . Средња оцена је 

2.8. 

Ако сте помагли, навести на који начин или кроз које активности сте то урадили:није 

било,  упознавање одељења и ученика којима предајем, упознавање са протоколима и 

документима која су неопходна за обављање одређених послова у школи, помагала сам им 

кроз упућивање у рад, вођење педагошке евиденције, кроз посету часова-давање повратне 

информације, саветодавни разгвори , упознавање са органицијом рада школе, припреме, 

планови, електронска комуникација,упознавао сам их како да успоставе добар однос са 

ученицима и запосленим у школи, помагао око литературе, упућивао у писана и неписана 

правила која важе у школи, кроз упознавање са правилима понашања и односе међу 

колегама и са ученицима, давањем потребних информација, дељењем наставног 

материјала, планов, саветима, примерима добре праксе, подршка у раду , заједнички рад и 

сл. , дао потребну литературу и упознао са одељењима у којим ће да предаје , давала сам 

упутства у вези са начином рада у оквиру Тима,упићивањем у специфичности одељења 

или појединих ученика, кроз разговор са колегама, одговарањем на њихова питања -1, 

Није било прилике, савет, препоруке. 

Помагао сам новопридошлим ученицима у прилагођавању на нову школску средину: 

присутно у потпуности - 4, 14,3%; присутно у већој мери - 12, 42,9%; Присутно у мањој 

мери -2, 7,1%; Није присутно - 10, 35,7%. Средња оцена 2.4. 

Ако сте помагали, навести на који начин или кроз које активности сте то урадили. 



Није било, подршка у раду, укључивање у редовне и ваннаставне активности, похвале и 

подстицање, конструктивне напомене за кориговање у раду и понашању, социјализација, 

разговор са ученицима првог разреда , упућивање у правила рада или понашања у школи, 

указивањем на нека правила ако погреше, упознао сам ученике са правима и обавезама, 

као са начином успостављања доброг односа са ученицима и наставницима, мој одговор је 

негативан, немам нових ученика, упознао са другарима у одељењу и дао мој број телефона 

да ме контактирају ако им нешто треба , углавном кроз саветодавне разговоре, ЧОС, кроз 

укључивање у активности, УП, тимове , тако што му дам више времена да се прилагоди 

новом начину рада и новој средини, начин функционисања, понашање на часу, уважавање 

других ученика и наставника, разговор са учеником идругим ученицима, кроз упознавање 

са правилима понашања, разговор, учешће у разним активностима, упознавање, разговор, 

сугестије,... 

На који начин сте пружали подршку ученицима првог разреда и новопридошлим 

ученицима у вашем одељењу , одељењске старешине су одгвориле: упознао их са школом, 

разговарао појединачно са сваким од њих,разговарао са родитељима о проблемима, 

Ученике сам упознао са атмосфером у одељењу и начином како да се прилагоде у новој 

средини, разговором, укључивање у више различитих активности, разговор о насиљу на 

одељењској заједници, разговор са ученицима,урађена социјална карта, упознати су са 

организацијом и правилима рада школе и васпитно - дисциплинској одговорности, са 

мрежом подршке у случају насиља и сл., стални разговори на часовима ОС, разговори и са 

родитљима и ученицима, у случају проблема, упућивање и на активности УП, прочитани 

су им делови из пеавилника који се баве овом тематиком, саветовано им је како да се 

понашају, а такође и како да постипе ако се појави неки проблем, на часовима одељенског 

старешине смо читали и анализирали правила понашања ученика и међусобне односе 

ученика у школи као и мере забране, благовременим обавештавањима која се тичу 

правила понашања, подстицањем пријатељске комуникације и решавањем конфликата 

разговором, на првом састанку одељењске заједнице ученике упознао са школом, да се у 

школи поштују сви ученици, ... 

 На који начин сте пружали помоћ новопридошлим наставницима у раду са вашим 

одељењем, одељењске старешине су одговориле: упознао сам наставнике са саставом 



одељења и на који начин да приступе ученицима у случају да се догоди нека непредвиђена 

ситуација, упутила сам ученике у то да сарађују са новим наставником и да буду коректни 

са наставником па ће им и он узвратити истом мером, објашљено им је какав је састав 

одељења, не само према заинтересованости за учење и радним навикама, већ и о 

понашању ученика, упознао наставнике са структуром одељења и упутио их на 

сшецифичности појединих ученика, отвореном комуникацијом и давањем свих потребних 

информација, разговор са колегама о ученицима одељења , давањем савета, препорука, 

разговор са наставницима, упознао са одељењем,...  

На основу прикупљених и обрађених података средња оцена за овај индикатор је 2.2. 

Слабости: у плану рада и записницима стручних већа, педагошког колегијума  навести 

активности које се односе на пружање подршке и помоћ новопридошлим ученицима и 

наставницима. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно 

решавање конфликата 

Увидом у записнике и извештај  Тима за професионални развој реализован је 2018/ 19. 

год., еминар '' Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са колегама, 

ученицима и родитељима '' , за наставнике., семинар се односио на асертиву 

комуникацију, како да комуницирамо и решавамо проблеме; кроз дневник рада примећене 

су теме које се односе на добру комуникацију, толеранцију, мирно решавање сукоба на 

часовима грађанског васпитања, језик, медији , кулутура, психологија и Верска настава – 

теме током наставе које се тичу комуникације, толеранције, мирног решавања сукоба, 

конфликти у групи кроз часове одељењског старешине и радионице са педагогом и 

УП.,снимање мини филмића УП у оквиру пројекта Слободне зоне јуниор на тему 

„Прихвати ме“ 

Теме на часовима одељењског старешине: Ненасилна комуникација и решавање проблема, 

Шта је пријатељство, искреност и поверење, заједнички идеали, пружање подршке, не 

гради се пријатељство на речима већ на делима , Проблеми у понашању, Разговор са 

ученицима о организованом коришћењу слободног времена,... 



- 19/ 20. год.,радионица '' Конфликти у групи – вештине комуникације '', Увид у есДневник 

, ЧОС; Филм о толеранцији , предложен од стране ученика, прослеђен ученицима школе, 

увид у записнике Вршњачког тима 

- 20 / 21. год.,- '' Конфликти у групи, мирно решавање сукоба '', трећи разред, Увид у 

есДневник , ЧОС; Филм '' Тагована '', у оквиру обележавања Дана толеранције и Зид 

толеранције ( у холу школе, лепљење порука ); Платформа '' Чувам те '', Увид у есДневник 

, ЧОС, записници Наставничког већа, родитељских састанака; Обука за наставника А. 

Мујагић, '' Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању'',  

Сваке године су вођени саветодавни разговори са ученицима и родитељима од стране 

одељенских старешина и педагога школе - евиденција педагога, есДневник. 

 На питање да у којој мери се у школи користе различите технике за превенцију и 

конструктивно решавање конфликата, ученици су одговорили: присутно у потпуности - 

28, 23,3%; присутно је у већој мери - 60, 50%; присутно је у мањој мери - 20, 16,7%; није 

присутно - 12, 10%.Средња оцена 2.9. 

Наведите које технике ти примењујеш у циљу превенције и конструктивног решавања 

конфликата у школи, ученици су одгворили: разговор, Не знам , Не примењујем ништа, у 

колико било ко дира мене или некога другог, опоменем пар пута, када видим да то не 

успева онда морам да га опоменем на онај други начин, начин који први ја не волим, а и 

нико га не воли, прво покушам да препознам конфликте и ситуације у којима се они 

догађају те их решавамо или њима управљам да би последице биле конструктивне., 

Сматрам да све може дипломатски и разговором да се реши и да може да све прође без 

конфликта , нисам се нашла у ситуацији да морам да примењујем неке технике и надам се 

да нећу бити, трудим се да проблеме решавам разговором, са узајамним поштовањем и 

разумевањем, разговор са особом са којом смо у конфликту, обратите се неком 

одговорном лицу школе, пријавим их дежурном наставнику, разговор са разредним 

старешином, објашњењем да то није исправно, поделим шамар и једном и другом, 

избегавам све врсте конфликата, едукујем се, пријављивањем проблема, не примењујем 

ниста, не долазим у конфликте -1, фраза "У праву си/сте" , конструктивна критика , 

Избегавам насилнике, пријава професорима, смиривањем особе, спречавам сукобе,... 



У којој мери се у школи користе различите технике за превенцију и конструктивно 

решавање конфликата, наставници су одгворили: присутно у потпуности - 4, 14,3%; 

присутно је у већој мери - 22, 78,6%;  присутно је у мањој мери - 1, 3,6% није присутно -1, 

3,6%;. Средња оцена је 3.0.  

Наведите које технике ви примењујете у циљу превенције и конструктивног решавања 

конфликата у школи, наставници су навели: инсистирам на бонтону, на поштовању и 

самопоштовању, на разумевању и разговору, на добронамерности и објашњавању појава и 

понашања, истицању последица неприхватљивог понашања, избегавајући коментаре који 

би били усмерени на личност ученика, упозорио бих ученике о последицама, и упознао их 

са правима и обавезама и чувању имовине. упознао их како да поштују другове и 

другарице у школи као и поштовање наставника и свих запослених., теме на часу 

одељењског старешине често имају за циљ превенцију насиља, радионице у оквиру УП, 

Вршачког тима за борбу против насиља, теме у оквиру друштвених наук, разговорам са 

"странама" у конфликту, на ЧОС-у симулурамо нежељене сутуације, па ујазујемо на 

"прави" начин решавања -1, саветодавни разговори, ЧОС на тему конфликата у групи и 

мирно решавање сукоба, разгвор на тему толеранције, најчешће разговор са учеником / 

ученицима, евентуално родитељима, упућивање на ОС или педагога -1, прво разговором 

са учеником, разредним старешином који даље предузима кораке , разговор са ученицима 

и праћење поштовања закона и аката школе, инсистирање на дијалогу на местима која су 

за от предвиђен, разговор, сагледавање ситуације из више углова, емпатија, дискусија, 

примери добре праксе, радионице, презентације, разговор са ученицима, предавањам, 

радионице,  нисам имала прилику да лично решавам конфликте, асертивна комуникација.  

Наведите које превентивне активности сте спроводили у свом одељењу у циљу 

конструктивног решавања конфликата, одељењске старешине су навеле: разговори и 

часови ОС, решавање неких ситуација и разговор са свим ученицима, укључивање у 

радионице, које су биле у нашој школи, презентације, упућивање на разговор са 

педагогом, ако је потребно -1,Обављао сам разговор са ученицима и са њиховим 

родитељима, родитеље сам упознао са прблемима и договорио које заједничке акције да 

предузмемо да се више проблем не понови, трудила сам се да стекнем поверење са 

ученицима како би на време реаговала док није дошло до конфликта -1, Активно праћење 



атмосфере у разреду и разговори о проблему на ЧОС-у, разговор свакодневни,  у 

пућивање на сајтове везане на ову тему , дискусија, радионице, презентације, разговор, 

предавања, није било конфликата. 

Средња оцена за овај индикатор је 3.0. 

Слабости : кроз планове рада УП, ЧОС планирати више активности на ову тему. 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу- НИВО 3 

5. 2 .1. Успех сваког појединца, групе или одељења се промовише као лични успех и 

успех школе. 

 Успех сваког појединца, групе или одељења се промовише као лични успех и успех 

школе – посебно истицање на седницама одељењских већа и Наставничког већа, 

објављивање кроз свеску обавештења, локалне медије, на сајту школе. Уважавају се 

резултати ученика и наставника из свих предмета и постигнућа ученика ван школе 

афирмишу се и у школи. Резултати ученика се евидентирају и у есДневницима и 

матичним књигама и Летопису школе. 

Резултати ученика и наставника су прикупљени на основу увида у следећу документацију: 

Летопис Средње школе, Извештај о раду Средње школе 2018/2019, 2019/2020 (извештаји о 

раду стручних већа, секција, Ученичког парламента), записник Наставничког већа, сајт 

школе, свеска обавештења, Варошке новине, есДневник. 

Школска 2018/2019. година (одржана такмичења, конкурси и освојена места) 

Књижевна олимпијада – Окружно такмичење одржано у Ужицу 30. марта 2019. године. 

Марко Вићовић 1/1 је освојио треће место, а Тамара Рабреновић 1/2 друго место, али се 

ученици нису пласирали на виши ранг такмичења. 

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 13. 4. 2019. у Пожеги, 

а наше три ученице су освојиле три места: Јана Јелић 2/2 друго место, Јелена Стојић 3/2 

друго место и Јована Чоловић 1/2 треће место. Пласман на Републичко такмичење 



оствариле су Јана Јелић и Јелена Стојић. Републичко такмичење одржано је 25. 5. 2019. у 

Тршићу, учествовала Јелена Стојић. Ментор – професорка Бојана Меловић. 

Школски литерарни конкурс поводом школске славе Светог Саве на тему „Симболи 

светосавља“ расписало је Стручно веће српског језика и књижевности, а победила је 

ученица Милица Шапоњић. На општинској смотри рецитатора која је одржана 30. марта 

2019. године у градској библиотеци у Новој Вароши Катарина Куртић 4/2 је освојила прво 

место, а Петар Колашинац 1/1 је освојио друго место. 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 одржано је 14.4.2019.године у Ариљу. 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 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. 

Окружно такмичење из математике одржано је 23.02.2019. године у Пожешкој гимназији. 

Средња школа у Новој Вароши 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 Филип 

Дробњаковић, а друго место Јана Јелић. Ментор овим ученицима је професор математике 

Милан Рајић. Државно такмичење из математике је одржано 16.03.2019. године у Новом 

Саду. Филип Дробњаковић и Јана Јелић су добили похвалнице за учешће. На 

Математичком турниру 2019.године 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. 



Окружно такмичење у рукомету одржно је 12.03.2019. године у Пријепољу. Екипа Средње 

школе из Нове Вароши освојила је прво место и обезбедила пласман на међуокружно 

такмичење. 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). 

Вођа екипе је Милош Рвовић, професор физичког васпитања. Окружно такмичење у 

кошарци 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. 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. Ученика је пратио 

Алекса Никачевић, професор физичког и здравственог васпитања. 

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. Ментор ученици је Садија Башовић, професорка француског 

језика. 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. 18. маја 2019. године одржано је 7. међународно такмичење у 

знању енглеског језика. Учествовали су Емилија Василић, Ана Остојић и Андреј Ђенадић.  

Школска 2019/2020. година (одржана такмичења, конкурси и освојена места) 

У септембру 2019. професорка руског језика је путовала у Москву на доделу признања. 

Професорка Марина Шапоњић овогодишњи је лауерат престижног такмичења 

Међународног Пушкиновог конкурса за најбољи есеј ван граница Руске федерације. 

Ученица Данка Ранитовић освојила је прво место на Другом литерарном конкурсу на тему 

„ Слобода“, професор ментор Марина Шапоњић. Проглашење и свечана додела награда 



одржана је у Дечјем културном центру 21.10.2019. године у Београду. Пријем у САНУ – за 

ученице које су освојиле једно од три места на међународним такмичењима ( Данка 

Ранитовић, Јана Јелић, професорка Марина Шапоњић и директорка). Ученице добиле 

монографију Јована Цвијића и по 15000 динара. 

На ликовном конкурсу Европског прогреса ученица Елена Заимовић освојила трећу 

награду и таблет рачунар, а професор Станко Никачевић је добио награду за најбољег 

професора 

Стручно веће српског језика и књижевности је објавило школски литерарни конкурс на 

тему ,,Завештање Светог Саве“. На конкурсу је освојила прво место ученица III3 одељења 

Ракетић Емилија и свој рад је читала на школској Савинданској приредби и Духовној 

академији у Дому културе у Новој Вароши. 

Додела признања за најбољег професора у периоду од 2013/14. до 2019/20. од стране 

Друштва за српски језик и књижевност Србије. Признање  је Бранки Ракоњац уручила 

председница Друштва др Зона Мркаљ. 

У 23. II 2020. године одржано је општинско такмичење из историје. На такмичењу су 

учествовала 4 ученика: Желимир Ћировић II2, Вук Поповић II2, Михаило Стојић II2, 

Анђела Шапоњић I2. Нико од такмичара се није пласирао на окружно такмичење. 

Књижевна олимпијада је одржана 29.2.2020. године Ученици који су се пласирали на 

окружно: Анђела Васиљевић, Марко Вићовић, Тијана Зечевић, Тамара Рабренови, Јована 

Чоловић, Анђела Пурић, Софија Мартиновић. Одржано је Општинско такмичење из 

српског језика и језичке културе 7.3.2020. године. На такмичењу су учествовала 4 ученика 

I разреда, 3 ученице оствариле су пласман на окружни ниво такмичења: Анђела 

Васиљевић, Анђела Шапоњић, Мила Обућина, Љубица Матовић, Јована Чоловић, 

Александра Обућина, Желимир Ћировић, Милица Фурунџић. Директан пласман на 

окружни ниво такмичења оствариле су ученице Јана Јелић III2 и Јелена Стојић IV2. Из 

објективних разлога (епидемија короне) нису организовани виши нивои такмичења. 

За учествовање и пласман на Међународној олимпијади 27. 5 .2020. године нашој школи 

су стигле честитке из Русије. Ученица Андреа Маринковић је освојила прво место на тему 



„Ми о рату стиховима говоримо“. Ментор ове ученице је Марина Шапоњић, професор 

руског језика, која годинама представља нашу школу на такмичењима свих нивоа из 

руског језика. 

Окружно такмичење из физике одржано је 22. фебруара 2020. године у Ужицу. 

Учествовало је троје ученика. Пласман на Републичко такмичење је остварила Ања 

Тртовић (прва награда), док су ученици Мила Обућина и Радован Гордић освојили другу 

награду. Ментор ученика је професор физике Мевлудин Башовић. Државно такмичење 

није одржано због проглашења ванредног стања. На окружном такмичењу из математике 

учествовало је десет ученика. Прво место, са 100 поена, освојила је Ања Тртовић, а на 

државно такмичење се пласирала и Ана Поповић. Државно такмичење је одржано 22. 

августа 2020. године.  

Школска 2020/2021. година (одржана такмичења, конкурси, резултати ученика) 

На Спортским играма младих које су се ове године одржале на Копаонику од 25. до 27. 

септембра 2020. године ученице првог разреда Средње школе оствариле су пласман на 

Међународном такмичењу у Сплиту. На окружном такмичењу у Прибоју 20. јуна 2020. 

године Имана Бајровић и Лана Матовић су са својом екипом, у конкуренцији девет екипа 

са Златиборског округа у баскету „три на три“ освојиле прво место и пласман на Државно 

такмичење на Копаонику. На државном такмичењу су освојиле друго место и пласман на 

Међународно такмичење у Сплиту. На окружном такмичењу у Прибоју такмичиле су се 

Жана Пушичић и Андријана Недовић у одбојци на песку и од 24 екипе освојиле прво 

место и пласман на Државно такмичење, а затим и прво место на овом такмичењу и 

пласман на Међународно првенство у Сплиту. 

Ученици Средње школе који уче француски језик освојили су друго место на конкурсу 

који је организован од стране Удружења професора француског језика Србије и 

Француског института у Србији на тему „Добро за моју планету“ у част месеца 

Франкофоније када се у целом свету промовише француски језик и француска 

култура.Ученици су снимили кратак видео клип на француском језику у коме су 

приказали како сви можемо учинити нешто позитивно и допринети спашавању наше 

Планете која је угрожена услед глобалног загревања. Награђени ученици су: Обућина 



Мила, Шапоњић Сара, Шапоњић Лука, Шапоњић Андреа, Тртовић Ања, Хасовић Далија, 

Васиљевић Анђела и Тодоровић Филип, сви ученици одељења II2. На конкурсу који је 

расписало Министарство просвете заједно са Амбасадом Француске и Француским 

институтом на тему „Сви заједно за родну равноправност“ на коме су учествовали сви 

средњошколци Србије, а све у циљу борбе против родних стереотипа и насиља над 

женама, награђени су ученици Средње школе из Нове Вароши, Лука Шапоњић, ученик 

II2, и Белма Бећирагић, ученица II1. Ученици су за свој ангажман (ликовни рад, песма, 

композиција за клавир) добили вредне награде (књиге, мајице), као и Захвалнице од 

стране Министарства просвете. Ментор и кординатор овим ученицима је Садија Башовић, 

професор француског језика, а техничку подршку око слања радова је пружио Ђорђе 

Василић, професор информатике. 

На окружном такмичењу из математике које је одржано 27.фебруара 2021.године у 

Ужичкој гимназији, пласман на државно такмичење остварила је ученица другог разреда 

природно-математичког смера Ања Тртовић. Сењин Софтић, ученик првог разреда и Јана 

Јелић, ученица четвртог разреда природно-математичког смера гимназије, освојили су 

треће место на окружном такмичењу, а Ива Ранђеловић, ученица првог разреда природно-

математичког смера је добила похвалу за освојено пето место. 

Ученик Стефан Младеновић, одељење II/4 је изабран да постане учесник FLEX програма 

и наредне школске 2021/2022. године представљаће нашу земљу, нашу школу и град у 

Сједињеним Америчким државама. Овај ученик је и на међународном такмичењу 

„Вилкомен“ остварио запажене резултате у знању енглеског језика. Ученика је 

припремала професорка енглеског језика Далида Авдић Мусић. 

На конкурсу поводом месеца Франкофоније, март 2021.године, који је расписао 

Филозофски факултет у Новом Саду, у сарадњи са Француским институтом, за ученике 

3.и 4.разреда гимназије, ученици 4.разреда : Пурић Анђела, Поповић Ана и Харис 

Башовић, добили су сертификате за веома успешан превод и учествовање на конкурсу. 

Окружно такмичење из страних језика одржано је 9.маја у Пољопривредној школи у 

Пожеги. Јана Јелић, ученица четвртог разреда, освојила је прво место на окружном 

такмичењу из руског језика, и остварила пласман на Републичко такмичење, које је 



одржано 22. маја у Београду. Јана Јелић је освојила друго место. Ученица првог разреда 

Лана Хаџибеговић добила је захвалницу за учешће у конкурсу поводом 60 година 

постојања одсека за славистику. Ментор – Марина Шапоњић. 

Државно првенство у џудоу је одржано 12.маја у Београду. Сеид Каришик, ученик 

2.разреда и Никола Голубовић, ученик 4.разреда су освојили треће место. Ученике је на 

такмичење водио професор физичког васпитања Алекса Никачевић. 

На основу анализе прикупљених података може се запазити да је најмањи број такмичења 

одржан у току школске 2019/2020. године, јер су такмичења одложена због 

епидемиолошке ситуације. Највећи успех у току школске 2020/2021. године ученици су 

постигли из страних језика (француског, енглеског и руског језика). Ученици који 

учествују на такмичењима су углавном из гимназијских одељења природно-математичког 

смера. 

На питање да се успех ученика или одељења промовише у нашој школи 14 ученика је 

одговорило-није присутно, присутно у мањој мери- 23 ученика, присутно у већој мери 43 

ученика, присутно у потпуности – 40 ученика од укупно 120 ученика. Просечна оцена је 

2,9.  

Успех сваког наставника, ученика, одељења се промовише у нашој школи – присутно у 

потпуности одговорио 21 наставник, присутно у већој мери – 7 наставника. Просечна 

оцена је 3,8. 

На који начин се промовише успех ученика, ученици су одговорили: похвалама, 

дипломама, подршком одељењског старешине, доделом награда за постигнућа, не 

промовише се, тренутно нема промоције због короне јер ученици не иду на такмичења, не 

знам, нисам сигуран, на све живе, читањем успеха ученика кроз одељења, на сајтовима, 

н... 

Слабости: мали број ученика учествује на такмичењима и конкурсима, углавном су то 

сваке године такмичења из истих предмета, потребно је  мотивисати ученике за учешће на 

такмичењима из стручних предмета, односно образовних профила. 



Средња оцена за овај индикатор је 3.5. 

5.2.2. Примењује се интерни систем награђивања ученика и запослених. 

У школи се примењује интерни систем награђивања свих ученика и наставника у складу 

са Правилником о награђивању и похваљивању. Увидом у документацију (Записник 

Наставничког већа, сајт школе) прикупљени су следећи подаци. 

На дан школске славе – Светог Саве, 27. 1. 2019. године награђени су ученици Средње 

школе у Новој Вароши за освојена републичка и окружна места на такмичењима, за 

освојена места на конкурсима, за прва места на школским литерарним и ликовним 

конкурсима, за допринос у раду Ученичког парламента, за примерно владање без иједног 

изостанка у претходној школској години, за учешће у припреми и реализацији програма за 

школску славу током школовања. Награђени ученици: Филип Дробњаковић 4/2, Милица 

Шапоњић 4/2, Жарко Топаловић 4/2, Драгослава Ковачевић 4/2, Давид Батаковић 4/3, 

Михаило Стојановић 4/4, Сенид Паљевац 4/3, Вуле Мандић 4/4, Алекса Јелић 4/4, Јусо 

Џановић 4/1, Катарина Куртић 4/2, Јелена Стојић 3/2, Јана Јелић 2/2, Ана Поповић 2/2, 

Тамара Шапоњић 4/1, Јован Васиљевић 3/3. Уручени су пригодни поклони радницима 

који су отишли у пензију – Ивици Стојановићу, професору енглеског језика и Србославу 

Лаковићу, домару школе. 

У школској 2018/2019. години додељене су дипломе „Вук Караџић“ за изузетан успех 

током школовања, примерно владање и одличан успех на матурском испиту. То су 

следећи ученици. Филип Дробњаковић, Драгослава Ковачевић, Игњат Крџавац, Вуле 

Мандић, Сенид Паљевац, Милица Томашевић, Ален Хасовић и Милица Шапоњић.  

Ученици су награђени сабраним делима Јована Дучића и комплет пенкалом и хемијском 

оловком. Ученик генерације Филип Дробњаковић је од школе награђен скупоценим 

издањима књига: Монографија Иве Андрића, Династија Немањића, Сабрана дела Владике 

Николаја Велимировића и Историја Срба Владимира Ћоровића. 

Ученици су награђени на Савиндан 2020. године за освојена републичка и окружна места 

на такмичењима, за освојена места на конкурсима, за прва места на школским литерарним 

и ликовним конкурсима, за допринос у раду Ученичког парламента, за примерно владање 



без иједног изостанка у претходној школској години, за учешће у припреми и реализацији 

програма за школску славу током школовања. То су следећи ученици: Јана Јелић 3/2, 

Јелена Стојић 4/2, Абдулах Крџовић 4/2, Јована Чоловић 2/2, Радован Гордић 2/2, Марко 

Вићевић 2/1, Тамара Рабреновић 2/2, Санија Рибић 4/4, Теодора Мишевић 4/1, Аделиса 

Ганихоџић 3/4, Љубица Матовић 2/2, Ајла Рибић 2/1, Никола Голубовић 3/1, Ненад 

Пуцаревић 4/3, Никола Зечевић 3/3, Симо Јовановић 3/3, Елена Заимовић 1/2, Данка 

Ранитовић 4/1, Елма Софтић 4/2, Ена Софтић 4/2, Емилија Смиљанић 4/2, Милка Ђајић 

4/1, Санија Рибић 4/4, Емилија Ракетић 3/3, Белма Бећирагић 1/1, Кристина Љубојевић 4/1. 

Награђени професори – критеријуми припрема и пласман ученика на Републичко 

такмичење: Милан Рајић-професор математике, Марина Шапоњић-професор руског 

језика, Садија Башовић-професор француског језика, Бојана Меловић-професор српског 

језика и књижевности, Милица Рековић-професор српског језика и књижевности, 

Снежана Јаџић-професор биологије, Милош Рвовић-професор физичког васпитања, 

Алекса Никачевић-професор физичког васпитања, Станко Никачевић-професор ликовне 

културе. Награђени професори којима су стручна друштва или друге организације 

доделиле признања и дипломе: Марина Шапоњић, Милан Рајић, Бранка Ракоњац. 

У школској 2019/2020. години ученици Курћубић Магда, Млађеновић Анђела, Петрићевић 

Дијана, Смиљанић Емилија, Софтић Елма, Софтић Ена, Стојић Јелена, Томашевић Сања 

су добитници дипломе „Вук Караџић“. Њима су додељене дипломе „Вук Караџић“ за 

изузетан успех током школовања, примерно владање и одличан успех на матурском 

испиту. Свечани пријем је уприличен у канцеларији директорке школе где су им уручене 

пригодне награде – књиге и комплети за писање. Школа је за ученика генерације 

обезбедила комплет књига руског класика Фјодора Михајловича Достојовског ( сабрана 

дела у 20 књига), комплет за писање, Сабрана дела Јована Дучића и књигу Волтера 

Ајзаксона „Леонардо да Винчи“. У сарадњи са локалним предузећима и јавним 

установама за ученика генерације лепе поклоне припремили су туристичка организација 

Нове Вароши, Градска библиотека „Јован Томић“ и „Златарпласт“ Нова Варош. 

Ученици су за Савиндан 2021. године награђени за освојена републичка и окружна места 

на такмичењима, за освојена места на конкурсима, за прва места на школским литерарним 



и ликовним конкурсима, за допринос у раду Ученичког парламента, за примерно владање 

без иједног изостанка у претходној школској години, за учешће у припреми и реализацији 

програма за школску славу током школовања. То су: Ања Тртовић 2/2, Ана Поповић 4/2, 

Мила Обућина 2/2, Радован Гордић 3/2, Андреа Маринковић 3/1, Белма Бећирагић 2/1, 

Лука Шапоњић 2/2, Емилија Дулановић 3/2, Тамара Рабреновић 3/2, Милица Марјановић, 

Далија Хасовић 2/2, Филип Тодоровић 2/2, Анђела Васиљевић 2/2, Сара Шапоњић 2/2, 

Андреа Шапоњић 2/2, Марко Вићовић 3/1, Тијана Зечевић 3/2, Илија Трмчић 4/1, Софија 

Мартиновић 4/2, Харис Башовић 4/2, Ана Поповић 4/2, Љубисав Виторовић 4/2, Јелена 

Попадић 4/2, Харис Долмагић 4/2, Данијела Пешић 3/3, Желимир Ћировић 3/2, Драган 

Дромњаковић 2/1, Лана Пурић 1/2. 

Награђени професори: Садија Башовић- професор француског језика, Марина Шапоњић- 

професор руског језика, Милан Рајић- професор математике, Мевлудин Башовић-

професор физике, за изузетне доприносе у настави и припремања и пласмане ученика на 

државним такмичењима и конкурсима; Алија Мујагић- дипломирани инжењер 

електротехнике, за изузетан допринос у организацији рада школе и пружање несебичне 

подршке колегама. 

Професори који су припремали ученике и остварили успехе на различитим такмичењима 

и конкурсима добијају дане одмора (решења о годишњем одмору). Сви ученици који су 

постигли одличан успех на крају школске године су похваљени од стране Наставничког 

већа (увид у есДневник). 

На основу прикупљених података можемо запазити да се сви ученици и наставници који 

остварују успехе на такмичењима и конкурсима награђују, као и ученици који су 

добитници Вукове дипломе, ученик генерације, ученици четвртог разреда који су 

постигли одличан успех. 

Школа награђује ученике за постигнуте резултате и успехе: није присутно одговорило је 

11 ученика, присутно у мањој мери- 15 ученика, присутно у већој мери- 35 ученика, 

присутно у потпуности- 59 ученика од укупно 120 ученика. Просечна оцена је 3. 2. 



У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених  за постигнуте 

резултате 15 наставника је одговорило да је присутно у потпуности, 9 наставника- 

присутно у већој мери и 4 наставника- присутно у мањој мери. Просечна оцена је 3, 4. 

Наведите за које постигнуте резултате будете награђени и која је то награда, ученици 

одговарају: за освојено место на такмичењима, углавном књиге; награда за неки рад, тему 

на конкурсу; нисам награђиван, не знам; за одличан успех књигом; није било; не знам; 

награде на такмичењима у виду новца и књиге; за резултате на такмичењима обично је 

награда нека врста оцене, диплома. 

Школа награђује ученике и запослене за постигнуте резултате по мишљењу  2 (40%) члана 

савета родитеља то је присутно у потпуности и 3 (60%) у већој мери. Средња оцена 3.4. 

Средња оцена за овај индикатор је 3.5. 

5.2.3. Организују се активности за ученике у којима свако има прилику да постигне 

успех. 

У школи се организују активности за ученике у којима имају прилику да постигну успех и 

да за своје ангажовање буду похваљени или награђени (рад секција, такмичења, конкурси, 

приредбе, представе, акције и пројекти ученика). 

Праћењем рада слободних наставних и ваннаставних активности и увидом у 

документацију (Извештај о раду школе 2018/2019, 2019/2020, Извештај о раду секција, 

стручних већа, Ученичког парламента, Летопис школе, сајт школе) прикупљени су 

следећи подаци. 

Школска 2018/2019. година 

 У октобру 2018. године је обележен Међународни дан језика, као и Сајам књига. 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.  

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. 

Прослава школске славе – Светог Саве 27.јануара 2019. године. Ученици рецитаторске, 

литерарне, хорске, ликовне и секције Љубитељи француског језика су учествовали у 

припремању школског програма – приредба је одржана у холу школе.   

Професорка енглеског језика Далида 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.  

12.априла 2019. године је обележен Светски дан здравља у сарадњи 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 2019. године је нашу школу посетио писац Енес Халиловић, добитник многих 

књижевних награда.  

Школска 2019/2020. година 

У октобру је Ученички парламент организовао Сајам књига у холу школе и недељу 

посвећену Нобеловцима, Чехову, и поклон представу наставницима у школској 

библиотеци. Ученици рецитаторске секције су говорили сттихове из познатих дела, 

ученици драмске секције су извели одломке из „Ујка Вање“, а чланови хора и оркестра су 

извели неколико композиција како би обогатили програм. На предлог директорке 

организовано је да наставници поклоне књиге библиотеци.  

21. октобра 2019. године обележен је Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату. 

Ученици историјске секције су креирали пано који је изложен у холу школе и посећивали 

су остале часове на којима су читали кратак текст о српским жртвама у Другом светском 

рату. 

На Дан просветних радника, школу је посетио писац Енес Халиловић и ученицима одржао 

радионицу – Како писати.  

Одржан је огледни час ,,Књижевност и позоришна уметност на примерима из дела 

Борисава Станковића“ у одељењу III2 3.12.2019. године. Час је реализовала професорка 

Драгана Чоловић у оквиру приправничког стажа. Огледном часу присуствовао је и гост – 

глумац Ивица Стојановић. 

Ученици Ученичког парламента су покренули хуманитарну акцију за некадашњег ученика 

Средње школе коме је требала помоћ за лечење. Акција је реализована, ученици, као и 

професори, прикупили су новац који је достављен породици. 

Ученице Емилија Дулановић, Тамара Рабреновић и Милица Марјановић су учествовале на 

конкурсу UP SHIFT у организацији УНИЦЕФА и освојиле прво место. 

28.2. 2020. године,ученици наше школе су учествовали у акцији '' Читајмо гласно'', коју је 

покренуло Друштво школских библиотекара Србије. Читани су стихови ђацима у ОШ'' 



Живко Љујић'',у Градској библиотеци, у Дому културе, у оптичарској радњи , а наравно , 

најпре ђацима наше школе и нашим колегама , у зборницама. 

Од марта до краја другог полугодишта настава се одвијала на даљину – онлајн. У таквим 

условима било је тешко организовати рад секција, што из техничких разлога а што и из 

проблема дневне оптерећености ученика, па самим тим започете активности, као и део 

других планираних активности, није спроведен. 

Школска 2020/2021 година 

Ученички парламент је спровео акцију под слоганом „Покажи солидарност - носи  маску“. 

Чланови Ученичког парламента су пре почетка наставе припремили кратка упутства и 

поруке за све ученике у циљу упознавања и поштовања превентивних мера за спречавање 

ширења вирусних инфекција у школској средини. 

26. 9. 2021. у нашој школи је обележен Европски дан језика са циљем да се наши ученици 

охрабре да уче стране језике и да се упознају са богатом језичком и културном 

разноликошћу Европе. Ученици библиотечке секције су урадили пригодан пано који је 

постављен у холу школе. Обележен Сајам књига уз поштовање свих епидемиолошких 

мера. Ученици су израдили одговарајуће паное. 

Ученик наше школе Марко Вићовић победник је конкурса за најбољу фотографију који је 

организовала Канцеларија за младе. Његова фотографија под називом „Чардак изнад воде 

и ојковачког неба“ проглашена је за најлепшу у конкуренцији 64 фотографије које су на 

конкурс путем друштвених мрежа послала 32 аутора – фото аматера. Треће место је 

освојила Тијана Зечевић. Календар Канцеларије за младе за наредну годину красиће и 

фотографије Јелене Попадић, Маје Поповић, Миле Обућине, Ање Тртовић. 

Акцији „Вршњаци вршњацима“ (прикупљање мобилних телефона и лаптопова) коју је 

покренула Унија средњошколаца придружио се Ученички парламент Средње школе у 

сарадњи са Канцеларијом за младе. 

Ученички парламент Средње школе је својим активностима и учешћем постао део 

пројекта „По-крени!“ Највећу подршку активизму младих пружио је педагог наше школе 



Стана Матовић Цупара, а у уређивању простора учествовали су Ана Јовановић, 

председница УП, Елена Заимовић, Емилија Дулановић, Белма Бећирагић, Имана Бајровић, 

Харис Долмагић, а њихов рад су подржали и родитељи Фехима Ибишбеговић и Горица 

Пушичић. Поред овог пројекта, Ученички парламент Средње школе покреће низ акција, у 

сарадњи са Канцеларијом за младе, Унијом средњошколаца Србије , а препознатљиво 

обележје нашег парламента је покретање и реализација разних видова хуманитарне 

помоћи. 

Ања Тртовић, ученица другог разреда природно-математичког смера гимназије, већ другу 

годину је полазник истраживачке станица „Петница“, основни циљ ове истраживачке 

станице је да полазници буду упознати са свим странама научне дисциплине за коју су се 

определили. 

На основу прикупљених података о активностима које се организују у нашој школи може 

се уочити да ученици Ученичког парламента покрећу велики број акција и учествују у 

различитим активностима. Најмање активности је реализовано у току 2019/2020. године, 

јер многе активности које су планиране нису спроведене због епидемиолошке ситуације. 

Највећи број активности је реализован у току школске 2020/2021. године. 

У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да 

постигне успех 43 ученика је одговорило – присутно у већој мери, 30 ученика- присутно у 

потпуности, 34 ученика- присутно у мањој мери и 13 ученика- није присутно. Просечна 

оцена је 2, 8. 

У школи се организују различите активности у којима свако има прилику да постигне 

успех- 6 наставника је одговорило- присутно у потпуности, 19 наставника- присутно у 

већој мери, 3 наставника- присутно у мањој мери. Просечна оцена је 3,1. 

Слабости: мали број ученика учествује у пројектима, акцијама и ваннаставним 

активностима, углавном су то исти ученици и Ученички парламент; потребно је 

мотивисати  и подстицати ученике да се више пријављују за рад у секцијама, учешће у 

пројектима, конкурсима, да открију и развијају своје таленте у ваннаставним и слободним 

активностима. 



Средња оцена за овај индикатор је 3.3. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 

активностима школе. 

У нашој школи имамо три ученика са сметњама у развоју, двоје ученика из првог разреда 

и једна ученица из другог разреда. Формирани су тимови за додатну подршку, као и Тим 

за инклузивно образовање. Један ученик ради по ИОП-у 2. 

Увидом у извештаје и записнике тимова за додатну подршку и инклузивно образовање 

прикупљени су следећи подаци који се тичу активности ових ученика. 

Ученик који ради по ИОП-у 2 није учествовао у активностима. Ученице из првог и другог 

разреда учествовале су у обележавању Сајма књига, обележавању Дана толеранције и 

Светског дана здраве хране. Предметни наставници су обавештени о вођењу посебних 

евиденција за ученике, прилагођавању наставе, о томе да планирају различите методе и 

облике рада који доприносе већој укључености ученика у активности на часовима, јачању 

самопоуздања. 

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима 

установе: присутно у потпуности- одговорило 46 ученика, присутно у већој мери- 33 

ученика, присутно у мањој мери- 22 ученика и није присутно- 19 ученика. Просечна оцена 

је 2.9. 

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима 

установе: присутно у мањој мери – одговорило 10 наставника, присутно у већој мери – 13 

наставника, присутно у потпуности- 3 наставника и није присутно- 2 наставника од 

укупно 28 наставника. Просечна оцена је 2.6. 

На питање да наведу активности које се спроводе са ученицима са сметњама у развоју и 

инвалидитетом у њиховом одељењу или ако спроводе неке активности у одељењима где 

постоје наведени ученици одељењске старешине одговарају: нема таквих ученика, 

формирање тимова са циљем додатне подршке, прилагођавам наставни материјал, 

посебно планирани исходи, методе рада и учесталији рад са учеником, имам искуство са 



једном ученицом која је успела у потпуности да испрати наставу јер је била онлајн и текст 

је могуће било да прилагоди својим потребама. 

Слабости: више активности у којима ће ученици са сметњама у развоју моћи да учествују, 

у мањој мери ученици учествују у активностима. 

Средња оцена за овај индикатор је 2,7. 

Слабости: Укључити у активности школе ученика који ради по ИОП2. 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља НИВО 3  

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 

У зависности од посматраног индикатора утврђивани су различити параметри ( видљивог 

и јасно израженог става према насиљу, постојање протокола за решавање проблема, 

организовање активности у циљу превенције од насиља за запослене, ученике и родитеље, 

као и организовање посебних активности за ученике учеснике у насиљу, чиме је 

заокружена ова област). 

Као анализирајући параметри узети су: материјали ( посматрани кроз постојање паноа, 

постера, и других видних активности у обе школске зграде),превентивне активности ( 

посматране кроз презентације, ЧОС, радионице, васпитни рад са ученицима и предавања 

МУП-а, ученика...), у протекле 3 године. 

Кроз први параметар (материјали) уочено је: 

Један пано на првом спрату зграде 2, два постера један на улазу зграде 1 и на првом спрату 

зграде 2, као и три постера, један на улазу зграде 1, на првом спрату зграде 2 и на 

зборници зграде 2. 

Ако узмемо у обзир величину објеката обе зграде, број просторија у којима се крећу и 

бораве ученици, количина материјала је недовољна за позитиван утицај и промену њихове 

свести у погледу на насиље. На основу овог индикатора са становишта материјала у 

школи није довољно видљив и јасно изражен негативан став према насиљу. 



Параметар превентивних активности анализиран је као и све остало у протекле три 

године. По школским годинама у оквиру превентивних активности обрађене су: 

презентације, ЧОС, радионице, васпитни рад са ученицима и предавања (МУП, 

ученици...). 

У оквиру презентација одрађено је 18 активности и то у школској 2019/20, 2020/21. 

Активности су реализоване кроз тему „Насиље нема оправдање“. 

ЧОС је имао највише реализованих активности. У периоду протекле три школске године 

реализовано је укупно 76 часова на тему превенције насиља. 

Радионица је било 26 у протеклих три године кроз различите садржаје општих 

карактеристика: Типови насиља и поделе насиља. 

Превентивно се деловало и када је у питању директан васпитни рад са ученицима кроз 

разговоре ОС и ученика и педагога школе са ученицима. 

Предавања против насиља као превентивне активности у 2018/19 обележили су 

припадници МУП-а и ученици. Припадници МУП-а су одржали предавање III разреду на 

тему „Насиље као негативна друштвена појава, употреба дрога и опјних алкохола“. 

Ученици су са друге стране снимили два филма са темама „Прихвати ме“ и „Слободан 

град“. Такође у 2019/20 урађено је једно предавање за III разред. Школску 2020/21 

обележила је неповољна епидемиолошка ситуација и одсуство предавања овог типа, 

обзиром да су ученици известан временски период похађали наставу online. 

Са аспекта овог параметра (превентивне активности), највећи број је реализован у 2019/20 

када је уједно и било највише насилних ситуација у школи, а најмање 2018/19. Ако узмемо 

у обзир процентуални удео активности по школским годинама, дошли смо до следећих 

података: 2018/19 – 8,9%; 2019/20 – 48%; 2020/21 – 43%. 

У односу на укупан број од 123 реализоване активности. На основу два посматраних 

параметара изведена је оцена 2 за индикатор. 



5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. 

Паралелно са првим обрађена је и комплетна документација и другог индикатора кроз 

следеће активности: 

Формиран тим је потврђен кроз записнике тима за насиље за све три школске године. У 

оквиру тима за насиље потврђен је и програм заштите. Евиденција и документација вођене 

редовно за сваку појединачно насталу ситуацију. У периоду 2018/19 и 2019/20 било 8 

насилних ситуација. Школска управа информисана о ситуацијама трећег нивоа насиља, од 

којих су биле две ситуације у школској 2019/20 години. Извештаји комплетни. Даљом 

анализом уочен је известан недостатак стручног усавршавања запослених у погледу 

насиља и превенције насиља у школама. Прегледом документације уочена је само једна 

оваква активност 6.10.2020 године, и то за одељењске старешине од стране педагога 

школе након одржаног вебинара, док остали наставни кадар није имао сличних 

активности у свом усавршавању. 

Превентивне активности спроведене, као и интервентне активности кроз: откривање 

насиља, заустављање насиља, обавештавање родитеља, консултације, спроведене мере и 

активности и ефекти предузетих мера и активности. Обзиром да су ученици који су били 

учесници у насиљу праћени и потврђени су позитивни ефекти предузетих мера, потврђене 

су и претходно поменуте активности. 

Целокупна анализа употпуњена је обрадом упитника, који су креирани за наставнике, 

ученике и одељењске старешине. 

 Сваки одељењски старешина имао је своје виђење на ово питање, а одговори су били 

следећи: ученици су упознати са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у школи, на ЧОС-у су приказивани филмоци који се баве 

овом проблематиком, водили се разговори у оквиру ОЗ, а у новије време представљена и 

платформа "Чувам те";  редовно и отворено разговарамо о томе како реаговати на насиље, 

информишем уч. и родитеље о облицима насиља, упућујем на мере које би требало 



предузети и подстичем отворену комуникацију на ову тему; у одељењу није било насиља, 

али акције које би предузео су следеће, разговор са ученицима, обавештење родитеља, ако 

је потребно обавестио бих школског полицајца и директора школе; разговори, упућивање 

на платформу „Чувам те“, презентације, филмови, видео снимци, с обзиром на 

епидемиолошку ситуацију, није било могућности за друге активности; Читали смо 

законске прописе ,коментарисали,анализирали шта све спада у насиље и које мере треба 

предузети у случају насиља како у школи тако и ван ње; упућивање на Протокол на часу 

ОС, упућивање и на платформу '' Чувам те'' Минист. просвете, указивање и на разговор са 

педагогом; На родитељским састанцима вођен разговор на ову тему, ученици и родитељи 

упућени на документ који се налази на школском сајту; упознао ученике и родитеље са 

правилником, са постојањем Тима и упутио их на платформу "Чувам те"; разговор на 

одељењског заједници, емитовање презентације коју је Школа проследила о насиљу; 

Формирао тим за борбу против насиља; нема таквих ученика. 

Сходно целокупној анализи и уоченој мањкавости стручног усавршавања запослених, овај 

индикатор је на нивоу оцене 3. 

5.3.3. – Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које 

су директно усмерене на превенцију насиља. 

 Као и у претходним индикаторима, обрађена је документација за школску 2018/19, 

2019/20 и  2020/21. годину.  

Анализиране категорије су: наставници, ученици и родитељи, кроз параметре активности 

и извори. У школској 2018/2019. години потврђено је присуство активности у све три 

категорије. Школа је организовала активности за наставнике, ученике и родитеље кроз 

упознавање са Протоколом поступања у установи у одгвору на насиље, злостављање и 

занемаривање, а извори за те активности су били: сајт школе за наставнике, ЧОС за 

ученике и родитељски састанак за родитеље, . 

  Школска 2019/20. година обележена је у све три категорије са следећом активношћу: ,, 

Протокол поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање и 

материјалне одговрности ученика средње школе. Извори за ову активности, као и 



претходне школске године били су: сајт школе за наставнике, ЧОС за ученике и 

родитељски састанак за родитеље. 

Текућа школска година се по много чему разликовала од претходних. У складу са тим 

анализирани параметри по категоријама се разликују од протекле две анализиране 

школске године. Са овог аспекта школа је организовала следеће активности: ,, Чувам те,, - 

дигитална платформа, за наставнике, ученике и родитеље, за ученике ( Обележавање дана 

толеранције, Обележавање Дана злостављања деце, Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља, израда беџева на ову тему,, Ниси сам/сама, стрип на ову тему). а 

извори за ову активност су: за наставнике, преко мејла, ученике, преко тимса и одељењске 

заједнице, родитеље, преко вајбер група. 

На основу обрађених упитника одељењских старешина, ученика и наставника добили смо 

следеће резултате. 

Школа организује активности за запослене које су усмерене на превенцију насиља,од 28 

наставника 2 наставника сматра да није присутно (7.1%), присутно у мањој мери 6 

(21.4%), присутно у већој мери 14 (50%), у потпуности 6 (21.4%). Средња оцена 2.9. 

Школа организује активности за ученике које су усмерене на превенцију насиља ,од 120 

ученика 11 сматра да није присутно (9.2%), присутно у мањој мери 29 (24.2%), присутно у 

већој мери 47 (50%), присутно у потпуности 33 (27.5%). Средња оцена 2.9. 

Наведите које активности школа организује за ученике , које су усмерене на превенцију 

насиља : Организоване су радионице, прослеђиване су презентације и едукативни 

филмови, било је и предавања, активности Тима за борбу против насиља;Појачан 

васпитни рад са учеником; Пројекти УП, рад педагога и планиране теме на часовима ОЗ; 

преко ученичког парламента, радионице,Активности у оквиру ученичког парламента-

разни видови, који се касније преносе и у одељења, упознавање са платфирмом "Чувам 

те",ангажује ученике да припреме и одрже презентације о насиљу, интернет страница, 

друштвено корисан рад , превентивни надзор од стране родитеља, одељењског старешине 

и других наставника који предају у том одељењу. 



Наведите које активности школа организује за родитеље , које су усмерене на превенцију 

насиља: чини ми се да је било активности кроз Савет родитеља, рад Тима, рад са ро 

итељима,теме на родитељским састанцима, разговор одељењских старшина на ту тему. 

Све што се ради са ученицима и у оквиру ученичког парламента, а и у оквиру ОЗ, 

презентује се родитељима или преко група за комуникацију, или на родитељским 

састанцима, а све се публикује у на сајту школе, платформа за превенцију, родитељски 

састанци на ту тему, Није било, Правилник, постојање Тима и платформа "Чувам те"; 

упознавање родитеља са правима и обавезама ученика као и родитеља. Упозорио бих 

родитеље са последицама за ученике уколико се догоди насиље;  

Наведите које сте активности подршке и активности кроз васпитни рад реализовали са 

ученицима који су испољавали насилничко понашањe или су трпели или били сведоци, 

одељењске старешине су одгвориле: није било, разговори - родитељ, педагог, ученици; 

укључивање у радионице које су се бавиле овим темама, рад на часу ОС, Разговор са 

учеником и покушај да се реши, друштвено користан рад са темом насиље, разговори, 

предавања. 

Школа организује активности за родитеље, које су усмерене на превенцију насиља: од 5 

чланова Савета родитеља, 1 родитељ сматра да није било таквих активности , 20%, 2 

родитеља (40%) сматра да су присутне у мањој мери и 2 (40%) у већој мери. Средња оцена 

2.2. 

Родитељи су  навели које су активности, у циљу превенције насиља организоване у 

школи: презентације за родитеље, није било, родитељски састанци, едукација, тимови, 

сарадња са родитељима, васпитни рад са ученицима. 

Средња оцена 2.7. 

Слабости: Организовати више превентивних активности за родитеље, наставнике  и  

ученике у циљу превенције насиља. 



5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима 

који су укључени у насиље, који испољавају насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци 

Анлизом индикатора добијени су следећи подаци: 

Број насилних ситуација по школским годинама и нивоима насиља: 

2018/2019. ( Укупно је било четри насилне ситуације, I   нивоа. I ниво насиља уочен је у 

свих пет ситуација. ).  

2019/2020. ( Укупно је било четри насилне ситуације, I и III нивоа. . I ниво насиља уочен је 

у три ситуације, а трећи ниво насиља у две ситуације. ). 

2020/2021. ( Укупно је била једна ситуација, II ниво насиља.).  

На основу претходно изнетих података укупно је било 9 насилних ситуација у претходне 

три школске године. 

Број насилних ситуација по школским годинама и активности ученика ( учесника у 

насиљу, који трпе насиље и који су сведоци ), по нивоима насиља. 

2018/2019. ( Било је четри насилние ситуације, у којима су ученици били учесници у 

насиљу I нивоа. Ученици који су трпели насиље, било је 4 ситуације. Ученици који су 

учествовали у насиљу , такође 4 ситуације. Сведока, кроз запсинике Тима за насиље нема 

тачно наведених, те број истих није могуће одредити). На првом нивоу су активности 

одрђивали са ученицима на нивоу одељењске заједнице, друштвено –користног и 

појачаног васпитног рада у сарадњи са родитељима.  

2019/2020. ( Било је четри насилне ситуације, у којима су ученици били учесници у 

насиљу I и II нивоа. Ученици који су учествовали у  насиљу I нивоа, било је 2 учесника, и 

такође 2 учесника који су трпели насиље. Ученици који су учествовали у насиљу III нивоа 

било је 6 учесника, док ученика који су трпели насиље било је 2. У разгвору са педагогом 

и увидом у евиденцију где је било насиља на трећем нивоу за све учеснике је прављен 

план подршке и за ученике који трпе насиље, који чине и који су сведоци.  



2020/2021. ( Била је једна насилна ситуација, у којима су ученици били учесници у насиљу 

II нивоа. Ученици који су учествовали у насиљу, био је 1 учесник. Тачан број оних који су 

трпели насиље није наведен.  

Активности које су спроведене у циљу спречавања насиља су следеће: Разговори на ЧОС, 

укори одељенског старешине, одељенског и наставничког већа, друштвено-користан рад 

са ученицима, учесницима у насиљу, разговор са педагогом школе, ученицима, 

родитељима, учешће надзорних служби – МУП-а Нова варош и Центра за социјални рад. 

Све ове мере су дале разултате, сходно томе  насилне ситуације нису се понављале. 

Наведите које сте активности подршке и активности кроз васпитни рад реализовали са 

ученицима који су испољавали насилничко понашањe или су трпели или били сведоци, 

одељењске старешине су навеле: није било,разговори, предавања ,друштвено користан рад 

са темом насиље, није било таквих случајева у одељењу, није било таквих случајева, 

нисам имао те примере,Разговор са учеником и покушај да се реши проблем. нико у 

одељењу није     испољавао насилничко понашање, није било, разговори - родитељ, 

педагог, ученици; укључивање у радионице које су се бавиле овим темама, рад на часу 

ОС, друштвено користан рад са темом насиље, разговори, предавања. 

Слабости: Правити план подршке за  ученике који трпе насиље и који су сведоци насиља. 

Средња оцена 3. 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима- НИВО 2  

5.4.1.У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа 

Анализирајући записнике стручних већа, тимова, наставничког већа, педагошког 

колегијума, савета родитеља примећено је да стручна већа бар кроз евиденцију и 

записнике не сарађују између једни других. Активности им се своде на њихов договор и 

реализацију активности у оквиру већа. Постоји сарадња са наставничким већом и 

педагошким колегијумом кроз извештавање о раду у току године. Сарадња је забележена 

код свих стручних већа са тимом за самовредновање једном у току године и 

професионални развој два пута у току године, активом за развој школског програма. 



Срадња са осталим тимовима није забележена. Стручно веће за српски језик и књижевност  

сарађује са већем страних језика и вештина када се припремају активности за 

обележавање Савиндана. Кроз записнике наставничког већа се види да тимови, стручна 

већа редовно подносе извештаје о раду. Тим за ИО је сарађивао са одељењским већем, 

педагошким колегијумом, тимовима за додатну подршку, ОШ „ Живко Љујић“, активом за 

развој школског програма. Кроз анализу Тима за заштиту од насиља примећено је да 

остварују сарадњу са ученичким парламентом, тимом за ИО, Вршњачким тимом за 

заштиту од насиља, одељењским старешинама, па су тако реализоване заједничке 

активности.  

Наведите у којој мери постоји међусобна сарадња између Наставничког већа и 

одељењских већа:11-39.3%-пример добре праксе; 16-57.1% у већој мери,1-3.6% у мањој 

мери задовољавајући.Средња оцена 3.4. 

Наведите у којој мери постоји међусобна сарадња између Наставничког већа и стручних 

већа:10-60.7%-пример добре праксе; 17-35.7% у већој мери,1-3.6% у мањој мери 

задовољавајући.Средња оцена 3.3. 

Наведите у којој мери постоји међусобна сарадња између Наставничког већа и тимова у 

школи:8-28.6% -пример добре праксе; 18-64.3%-у већој мери,2-7.1% у мањој мери 

задовољавајући.Средња оцена 3.2. 

Наведите у којој мери постоји међусобна сарадња између Стручног актива за развојно 

планирање са тимовима и стручним већима: 5-17.9%-пример добре праксе; 19-67.9% у 

већој мери,4-14.3% у мањој мери задовољавајући. Средња оцена 3.0 

Наведите у којим областима Стручни актив за развојно планирање -укључује чланове 

савета родитеља : при изради развојног плана , при изради активности који су у вези са 

развојним планом школе, приликом праћења реализације Рзавојног плана школе. 

Наведите у којим све областима рада Школа укључују чланове СР у свој рад: разматрање 

Годишњи план рада Школе и његове реализације;разматрање квалитета постигнутих 

резултата на крају класификационих периода;разматрање рада наставника и предузимање 

мера за унапређивање рада, разматрање извештаја директора Школе; анализирање 



активности ученика и ученичких организација у животу Школе;разматрање и 

предузимање мера за побољшање дисциплине ученика. 

Средња оцена  је 3.0. 

Слабости: Планирати активности у оквиру плана ратада стручних и саветодавних органа 

који упућују на међусобну сарадњу. 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким 

тимовима 

Увидом у записнике ученичког парламента примећено је да школа у потпуности пружа 

подршку за реализацију активности ученичког парламента. Активности које је подржала 

су: Конкурс Слободне зоне „Јуниор“ и учешће наше школе кроз снимање 2 кратка филма, 

„Бољи град“ и „Прихвати ме“, подршка за чланство у УНСС, осмишљавање радионица за 

насиље, психоактивне супстанце, обележавање међународних дана, промоција школе, 

давање подршке ученицима у току трајања наставе на даљину, активности које се односе 

на редовно ношење маски, обележавање дана Розих мајица, учешће у пројектима КЗМ, 

локалног тима ФЕНИКС, обележавање Сајма књига у нашој школи, покретање 

хуманитарне помоћи за ученике, учешће у комисијама за избор ученика генерације, слање 

материјала, линкова ,у тимовима, учешће у разним секцијама, конкурсима,... Све 

активности које су ученици предложили, школа је подржала. Примећује се највећи број 

активности у 2020/21.години. 

На основу 28 анкетираних наставника  Школа пружа подршку раду Ученичког парламента 

и Вршњачког тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 17 наставника је 

одгворило да је присутно у потпуности, што је 60.7%, присутно у већој мери 8, што је 

28.6%,3 присутно у мањој мери-10.7%. Средња оцена 3.5. 

На основу 120 анкетираних ученика Школа пружа подршку раду ученичког парламента и 

вршњачког тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемарива-59(49.2%) 

сматра да је подршка присутна у потпуности, 45 (37.5%) присутно у већој мери, 11 (9.2%)-

присутно у мањој мери, 5 (4.2%) није присутно.Средња оцена 3.3. 



Средња оцена  на основу анализираних упитника је 3.6.  

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и 

стручних сарадника 

Увидом у записнике наставничког већа, педагошког колегијума примећено је да 

наставници у мањој мери покрећу иницијативе. Активности које су наставници 

предлагали су и подржане, али је мали број активности.  

Анализирањем упитника на питање  наведите вашу иницијативу, активности коју је школа 

подржала и коју сте реализовали у оквиру ваше струке . Наведите и ко Вам је пружио 

подршку у реализацији, ако је постојала иницијатива:Није било (40%)прикупљање 

средстава-помоћи за ученицу на лечењу,Учешће у хуманитарним акцијама, акцији 

"Вршњаци вршњацима", Учешће у кампањи Локалног тима ФЕНИKС и опремање 

кабинета, обележавање Сајма књига у школи, Подршку су ми пружили колеге, директор и 

ученици,такмичења, конкурси, Заштита од дигиталног насиља, Техничка опремљеност, 

Није постојала иницијатива, Дан планете Земље - заштита животне средине,Увођење 

мицрософт теамс за реализацију наставе на даљину, углавном сам имао подршку од свих 

колега,Присуство сајму аутомобила,Светосавска академија, сарадња свих наставника и 

ученика и добра организација;Припрема и обележавање значајних датума у школи;Недеља 

спорта;Снимање краћег филма у оквиру секције, израда паноа поводом Дана матерњег 

језика, обавештавање о занимљивим садржајима везаним за културне догађаје у граду и 

земљи, литерарни конкурси, набавка књига, консултације у вези са текућим питањима и 

др.Подршка директора, педагога, Стручног већа и др. колега,Пројекат у оквиру KВИС-а -

Упознај занимање. 

Имам „простора“ за аутономију у КРЕИРАЊУ образовно-васпитног рада у учионици у 

следећим областима 

*у избору форме израде планова и програма-9 (33.1%) 

*у избору облика и метода наставе и учења- 18 (64.3%) 

*у избору планирања активности ученика, ради достизања циља-22 (78.6%) 



*у осмишљавању форме часа у циљу реализације исхода/задатака- 21 (75%) 

*у осамишљавању начина повере/процене ученичких постигнућа- 23 (82.1%) 

*у осмишљавању начина праћења постигнућа у педагошкој док.- 16 (57%) 

*у избору и примени васпитних стилова који дају добре резултате-12 (42.9%) 

*у начину и динамици комуникације са родитељима ученика- 12 (42.9%) 

*у осмишљавању едукативног амбијента учионице-9 (32.1%) 

*у размени искуства и сарадње са колегама сродних предмета 20 (71.4%) 

*нешто друго – НАВЕСТИ ШТА: 0% 

Оцена за индикатор је 2. 

Слабости: у оквиру стручних већа, тимова, у сарадњи са УП планирати покретање више 

иницијатива. 

5.4.4.Родитељи активно учествују у животу и раду школе. 

Увидом у записнике родитељских састанака, савета родитеља, тимова примећено је да 

родитељи у већој мери учествују и долазе на родитељске састанке и ндивидуалне 

разговоре, савет родитеља. У неким другим активностима није забележено веће учешће 

родитеља. У мањој мери се укључују у рад тимова, активности у раду са ученицима, 

наставницима. Активно учешће родитеља је било ограничено и трајањем епидемиолошке 

ситуације дужи временски период, као и оснивање наше школе од 01.2018. године. Сви 

ови услови су довели до слабијег акитвног учешћа родитеља у одређеним активностима. 

На основу анкетираних наставника – 1(3.6%) наставник сматра да није присутно, 12 

наставника сматра да је присутно у мањој мери (42.9%), 14 сматра да је присутно у већој 

мери, што је 50% и 1(3.6%) наставник сматра да је присутно у попуности активно учешће 

родитеља у животу и раду школе. Средња оцена 2.8 

На основу анкетираних одељењских старешина 



Наведите у које активности школе су укључени родитељи:  

 превентивне активности у вези злоупотребе дрога-6 (54.5%) 

 решавање проблема у раду и понашању детета- 8 (72.7%) 

 учешће у појачаном васпитном раду са учеником- 8 (72.7%) 

 превенција и реаговање на дигитално насиље-8 (72.7%) 

 праћење професионалног развоја детета-4 (36.4%) 

 рад са дететом, ако ради по ИОП-у -9 (81.8%) 

 учешће у реализацији ваннаставних активности-3 (23.3%) 

 учешће у раду тимова- 1 (9.1%) 

 По мишљењу савета родитеља, родитељи су укључени су у следеће активности школе  

 превентивне активности у вези злоупотребе дрога-1 (20%) 

 решавање проблема у раду и понашању детета- 5 (20%) 

 учешће у појачаном васпитном раду са учеником- 5 (100%) 

 превенција и реаговање на дигитално насиље-0  

 праћење професионалног развоја детета-0 

 рад са дететом, ако ради по ИОП-у -0 

 учешће у реализацији ваннаставних активности-1 (20%) 

 учешће у заједничким акцијама са ученицима- 1 (9.1%) 

Средња оцена  је 2.4. 

Слабости: Укључити родитеље у активности школе; савет родитеља да да предлоге за 

унапређење рада школе, планира активности кроз годишњи план рада . 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу 

јачања осећања припадности школи  

Кроз анализу записника савета родитеља, наставничког већа, школског одбора, 

педагошког колегијума, тимова примећено је да није било неких заједничких 

организованих активности ученика, наставника и родитеља. Пошто је наша школа 



формирана 2018/19. године , а поред тога је и пандемија која је ограничила окупљања , 

сарадња са родитељима је у већој мери реализована кроз родитељске састанке, 

обавештавање, слање материјала, подршке за време трајања пандемије. Формирање школе 

и епидемиолошка ситуација која траје дужи временски период омели су заједничко 

планирање акција. Примећена је сарадња са родитељима око Обележавања дана борбе 

против сиде (педијатар, родитељ), сарадња у пројекту НАГВИС-а на локалном нивоу, као 

и у пројекту Тима за каријерно вођење и саветовање „Упознај занимање“. Такође је кроз 

записнике Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе примећено присуство 

родитеља, као и у Тиму за самовредновање.  

Кроз анализу упитника за савет родитеља, на питање да наведу све активности које су 

организоване у школи - за које знате, а у којима су учествовали ЗАЈЕДНО наставници, 

ученици и родитељи, они су одгворили:учешће у тимовима, акцијама,Није бипо,Локална 

кампања Феникс,уређивање простора за гимнсзијски центар, превентивне активности у 

вези вршњачког насиља. 

Наведите ваше сугестије у циљу боље сарадње школе и породице: већи број заједничких 

активности,управо више заједничких активности,организовање радионица у којима ће 

учествовати наставници, родитељи и уценици,што чешћа комуникација - ученик-

професор-родитељ--педагог-директор,организовање састанака. 

Анализом упитника за ученике на питање да наведу  заједничке активности наставника, 

ученика и родитеља у циљу јачања припадности школи, ученици су навели следеће: 

Не знам, Нема их,Родитељски састанак, презентације и предавања,Није било,Ништа, 

Родитељски састанци, одељенске заједнице,Не знам,Групе у којима сви учествујем и 

доносимо заједничка решења,Не знам, Одељенска заједница,Немам идеју, родитељски 

састанак, Немамо заједницких активности,Заједничке активности су присутне кроз рад 

ученичког парламента и врсњацког тима,ЧОС,Сарадња и успех, Сарађивање са 

професорима,Немам идеју;Помажу им да верују у себе и да се не обазиру на то шта друга 

деца причају;Разговори,Ученички парламент и савет родитеља,Можда би то могле бити 

акције чишћења школског дворишта, неког дела града, сађење цвећа и дрвећа,нема, не 

знам какво је стање са осталим ученицима, али моји родитељи раде и имају своје обавезе, 



па не верујем да су расположени за било какве заједничке активности у оквиру школе,Да 

играмо слагалицу сви колективно,заједничке активности наставника,ученик, подизање 

квалитета наставе, сталан контакт и обавеставање о свакоме пробеому у циљу заједницког 

решавања,Одговарање усмено,секције, насиља, предавања, курсеви...нема,не знам,не знам, 

организовани тимови на нивоу установе,Трчање,нека заједничка приредба или акција 

чувања природе,изградња плаката, паноа, плоча и друге активности које доприносе 

школи,нема, нисмо до сада имали,нема,немам идеју за тако нешто,чести састанци,са 

родитељима не учествујемо,немамо ту активност, без коментара, многе. 

Због малог броја присутности заједничких активности свих актера школе оцена за 

индикатор је 2. 

Слабости: Кроз план рада тимова, УП, савета родитеља, школског одбора планирати 

сарадњу и заједничке активности наставника, ученика и родитеља 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности- НИВО 3  

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне 

изузетности у широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници. 

Увидом у записнике Наставичког већа, Школског одбора, у разговору са директорком 

школе по година примећене су следеће иновације : 

У 2018/19 . години је  на основу одлуке Владе РС, од 01.09.2018.године основана Средња 

школа. Одлука о вођењу евиденције о образовно-васпитном раду у електронском облику 

од другог полугодишта 2018/19.г. Учешће ученика у Пројекту Слободне зоне јуниор уз 

снимање 2 филма „Прихвати ме...“и „Бољи град“ , верификовани образовни профили за 

гимназију, подручје рада електротехника, машинство и обрада метала, трговина, 

угоститељство и туризам, једносменски рад, Донација Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у износу од 500 000 динара за опремање кабинета хемије и биологије. 

Набавка лаптоп рачунара,. 

У 2019/20.години школа је прешла на наставу на даљину од марта па до краја године. 

Наставници су користили различите канале комуникације и платформе како би 



реализовали наставу. Пројектни тим „Повезане школе“- АМРЕС мрежа, учешће у 

Петници једног ученика првог разреда природно-математичког смера, Е-упис у средње 

школе; Интернет страница Средње школе http://srednjanv.edu.rs, Инсталација и 

прилгођавање система за електронско учење (http://srednjanv.edu.rs/eucenje/, верифован 

нови образовни профил туристичко-хотелијерски техничар, инсталиран видео надзор, 

упућен захтев за реконструкцију гимназијске зграде.  

У 2020/21. Пројекат изградње бежичне локалне  рачунарске мреже „Развој ИКТ 

инфраструктуре у установама образовања, науке и културе-Повезане школе“, Именовање 

школског администратора „SIRIUS +“, Систем финансијског управљања и контроле 

Средње школе, ФУК, Приступ јединственом информационом систему просвете (ЈИСП)-4 

овлашћена лица, Коришћење платформе Microsoft Office 365 и апликације   Мicrosoft 

Teams, Настава на даљину, Канцеларко-електронско вођење документације, Соларна 

клупа за пуњење батерија мобилних уређаја- донација Привредног друштва „Л.Е.Д.“, 

Пројектни тим „Повезане школе“ –АМРЕС мрежа, Учешће у Петници-1 ученик, FLEX 

програм-1 ученик, Учешће и укључивање у акцију локалног тима ФЕНИКС у оквиру 

НАГВИС-а, Еупис у средње школе, Дуално образовање за трогодишње образовне профиле 

електричар и електромонтер мрежа и постројења.  

Oд 28 анкетираних наставника,1 наставник је одгворио да наша школа није центар 

иновација, тј.дао је оцену 1, оцену 2 дало је 4 наставника (14.3%), 22 наставника (78.6%) је 

проценило да је оцена 3 и 1 наставник да је оцена 4. Средња оцена на основу анкетираних 

наставника је 2.8. 

Средња оцена 2.9 

Слабости: Пратити конкурсе, пројекте,  и укључивати се у све активности који могу да 

допринесу већем броју иновација у нашој школи. 

 5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењаjу jе и унапређуjу.  

Кроз посете часова и увидом у припреме наставника, примећено је да наставници већином 

пишу самоевалуацију часа, али се вреднују  у мањој мери. Наводе да они знају после часа 



шта да коригују и коригују, али не пишу баш увек самоевалуацију часа.  У току последње 

2 године, примећено је да наставници мењају своју праксу и прилагођавају се 

новонасталој ситуацији изазваном Корона вирусом. Наставници су се за врло кратак 

временски период обучили да користе једну платформу што је и наведено као активност у 

акционом плану за самовредновање и школско развојно планирање, пратили семинаре 

„Групни рад и интердисциплинарсност са применом веб алата“, „Дигитална учионица“. 

Код већег броја наставника присутна је примена садржаја са семинара и примена веб алата 

у настави. Углавном евалуирају свој рад кроз рад стручног већа и по потреби за рад актива 

за развојно планирање, Тима за каријерно вођење и Тима за самовредновање.  

Анализом упитника, наставници су навели на који начин преиспитују своју образовну 

праксу: 

„на стручним већима кроз разговор, на часовима са ученицима и кроз самоевалуацију 

после часова готово свакодневно; поређењем шта урадим а шта је могло, тежина задатака, 

састав одељења и критеријуми оцењивања; Не баш често;Kроз тестове; Kроз вредновање 

и корекцију свог рада, увидом у претходни рад, изречене мере, на основу свог 

самооцењивања. Не баш често, можда на пола године, некада одмах; Не преиспитујем; 

Kроз стручно усавршавање; Разговор са ученицима, њихове повратне инфорамције; 

Релативно често. Kроз разговор са ученицима, анализу успеха, такмичења ученика...Kроз 

самовредновање сопственог рада, два пута годишње; бар једном у класификационом 

периоду; не баш често; Тренутно се бавимо бирократијом;Не преиспитујем често, за сада, 

моја пракса има солидне резултате; Похађање семинара; Више конкретних идеја на свим 

пољима, нарочито на пољу усмеравања ученика професионалној оријентацији и наставку 

школовања...Повремено; Понекад; Анализа часа и размена искустава са 

колегама;Минимум једном годишње; Kроз самовредновање и вредновање ученика часова, 

кроз разговоре са колегама, кроз примену нових наставних метода и средстава, примену 

стечених знања на семинарима и др.; често; Врло често; Самоевалуацијом на дневном, 

месечном или на крају квалификационог период; Често; У току он лајн наставе користила 

сам многе веб алате. Неки су се показали као веома ефикасни и било би добро уколико би 

постојале могућности за њихово коришћење и на редовним часовима. (линоит табла, 

апликације за учење, упитници...).Kада уочим да нисам потпуно задовољна неким 



аспектом свог рада, ја покушам да применим нешто ново, или да се едукујем. Оцењивање, 

групни рад, тестови-ово су теме у вези са којима сам похађала семинаре, на свој захтев, 

надам се унапредила квалитет свог рада.“ 

Оцена за индикатор је 2. 

Слабости: Континуирано вредновање, мењање и унапређивање рада наставника, стручних 

сарадника, прављење акционих планова 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи 

и ван ње.  

Анализом стручних већа примећено је да постоји сарадња са колегама у оквиру већа. Они 

се уредно састају и размењују своја искуства, предлоге. Кроз записнике није видљива 

сарадња нити се спомиње сарадња са другим стручним већима. Наставници углавном 

своја искуства деле са колегама унутар већа. То је заступљено у већој мери. Увидом у 

записнике са Наставничког већа, примећено је да су сви наставници након посећених 

семинара излагали на наставничком већу садржај са семинара, излагање са семинара је у 

већем броју примећено код стручног већа страних језика. Педагог и директор школе су 

реализовали обуке са запосленима како бих их упознали са свим областима и 

индикаторима за самовредновање, педагог школе је такође одељењским старешинама 

презентовала измене Правилника о протоколу поступања у одговору на насиље, 

злостављање и занемривање, као и реализација друштвено-корисног рада. Ментори који 

су прошлу обуку за коришћење платформе Microsoft Office су реализовали обуке са 

наставницима. Наставници су између себе сарађивали, питали, дискутовали, 

примењивали.  

Анкетирањем наставника добијени су следећи одговори: 22 наставника да готово 

свакодневно или често сарађују са колегама у оквиру стручних већа, 4 њих да је навело да 

сарађују са свима, 2 да сарађују са колегама из других школа. Као додатну подршку 

навели су колеге информатичаре. Само 2 наствника су навели да сарађују са колегама из 

других школа. Педагог школе је кроз разговор навео да наставници сарађују између себе у 

већој мери и у зависности коме шта треба. Највише сарађују наставници из истих или 



сличних наставних предмета, углавном сви наставници сарађују са наставницима који 

предају рачунарство и информатику, односно стручно веће електро групе предмета. Мање 

је видљива сарадња између тимова, стручних већа.  

Кроз упитинике наставници су навели: у оквиру стручног већа и уопште; готово са свима, 

зависно од теме, најчешће са колегама из актива, педагогом, члановима Тима у коме сам; 

динамика је различита током године /седмице; са колегама из стручног већа,; повремено; 

из стручног већа;  са колегама из других школа, наставницима, директором-свакодневно; 

Понекад; са колегама уже стручних предмета; често унутар стручног већа; колегинице 

Милунка Чакаревић и Драгана Обућина;често; са колегама које предају сродне предмете; 

наставницима стручних предмета,физике,информатике;колеге које предају биологију , 

физику, историју, не баш често; са колегама из стручног већа - Елвира Хаџић, Љубомир 

Обућина, Алија Мујагић; са колегама сродних предмета; са колегама предмета који 

предајем, као и колегама сродних предмета; колегама из стручног већа; све колеге у више 

школа; Kолеге из стручног већа,често; Kолегама који предају исти предмет; Са колегама 

из СВ веома често, готово свакодневно, а често и са осталим колегама; Са колегама из 

струке;  Са колегама из Стручног већа, колегама из других школа у оквиру истог 

предмета, са колегама из Друштва за српски језик и књижевност , са универзитетским 

професорима, са колегама информатичке струке, музичке и ликовне културе, страних 

језика, историје, филозофије, верске наставе и грађанског васпитања и другима; Не толико 

често;  Са колегама из стручног већа;Стручно веће најчешће, али и са осталим колегама, 

кад год имам прилику;са свим; у питању су фах колеге, као и колеге са којима сам блиска 

и са којима ближе сарађујем у оквиру одређених тимова. И наравно педагог школе. 

Оцена индикатора је 3. 

Слабости: Побољшати сарадњу са колегама који нису у стручном већу, као и са колегама 

из других школа, у оквиру плана рада тимова, стручних већа нису планирани активности 

које упућују на сарадњу са наставницима који нису чланови стручног већа 

  



5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљаjу примере добре праксе.  

Увидом у записнике наставничког већа примећено је да су сваке године на седницама 

формирани тимови. Кроз записнике тимова, стручних већа забележено је конституисање 

тимова. Увидом у записнике тимова, стручних већа, наставничког већа, педагошког 

колегијума примећено је да постоји сарадња унутар стручних већа, тимова на већем 

нивоу. Кроз евиденцију је примећено да наставници присуствују састанцима у већој мери, 

док родитељи и ученици у мањој мери су присутни на састанцима тимова. Примећује се да 

је боља сарадња тимова, да редовно заседају и дају предлоге и сви учествују у раду. Кроз 

анализу је примећено да стручна већа сарађују са Тимом за самовредновање и активом за 

развој Школског програма. Са осталим већима и тимовима кроз записнике није видљива 

сарадња. Стручно веће за српски језик и књижевност  сарађује са већем страних језика и 

вештина када се припремају активности за обележавање Савиндана. Кроз записнике 

наставничког већа се види да тимови, стручна већа редовно подносе извештаје о раду. Тим 

за ИО је сарађивао са одељењским већем, педагошким колегијумом, тимовима за додатну 

подршку, ОШ „ Живко Љујић“, активом за развој школског програма. Кроз анализу Тима 

за заштиту од насиља примећено је да остварују сарадњу са ученичким парламентом, 

тимом за ИО, Вршњачким тимом за заштиту од насиља, одељењским старешинама, па су 

тако реализоване заједничке активности.  

Резултати тимског рада су и израда елабората за  верификација школе, образовних 

профила, израда школског развојног плана, Школског програма, правилника, статута, 

формирање и функционисање тимова, промоција школе за упис у први разред, АМРЕС 

мрежа, изабрана платформа за наставу на даљину, снимање 2 кратка филма од стране 

ученичког парламента, учешће у кампањи локалног тима ФЕНИКС у опремању кабинета 

грађанског васпитања, обележавање сајма књига у школи у сарадњи са ученичким 

парламентом и библиотекарима, обележавање међународних дана, обележавање школске 

славе, организација Светосавског бала, учешће наших ученика у Светосавској академији, 

свечане доделе диплома матурантима, оргнаизовње матурске вечери, излета, екскурзија за 

наставнике, хуманитарне акције, добровољно давање крви, систематски прегледи, 

предавања од МУП-а, Дома здравља, учешће на такмичењима, локална самоуправа 



континуирана сарадња, сарадња са привредним друштвима и обављање праксе, основне 

школе у нашем граду, Школска управа сарадња, Министарство одбране, промоција 

факултета, Центар за социјални рад , Дом културе, Градска библиотека, Канцеларија за 

младе, Стара Рашка-стипендије, Црвени крст-добровољно давање крви, сарадња са 

Турском амбасадом око поделе хирушких маски током трајања пандемије, учешће у 

пројекту „Повезане школе“ где је школа добила беслатан интернет, сарадња наше школе 

са фирмом „ЛЕД“ из Бајине Баште, сарадња са Француском амбасадом приликом доделе 

награда награђеним ученицима и наставнику, локални медији (новине и телевизија) , 

учешће на дигиталној конференцији компаније Мајкрософт у Србији „Синергија 20“, 

сарадња са привредном комором, сарадња са заједницом машинских школа, учешће у 

пројекту на Републичком нивоу у оквиру НАГВИСА и локалног тима ФЕНИКС. У оквиру 

локалог тима учествовало је 11 школа из Пријепоља, Прибоја, Бајне Баште, Нове Вароши. 

У оквиру НАГВИСА своју акцију Школа је презентовала и школама из Новог Сада, 

Београда, Крагујевца и  Ниша.  

Анализом анкете за наставнике, од 28 наставника, 2 (7.1%) сматра да представља пример 

добре праксе, 19 (67.9%) наставника сматра да је у већој мери задовољавајући, 6 (21.4%) у 

мањој мери, 1 (3.6%) није задовољавајући.Средња оцена је 2.8. 

Оцена за индикатор је 3. 

Слабости: кроз активности у плану рада не види се  међусобну сарадњу и тимски рад из 

свих, партнерске односе на свим нивима у оквиру школе, побољшати сарадњу између 

тимова и стручних већа, планирати заједничке активности.  

  5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу 

акционих истраживања. 

Увидом у записнике Школског одбора, Наставничког већа, тимова, стручних већа  

примећено је да је у малом броју спроведених истраживања на нивоу установе. Поред 

анализе успеха која се редовно спроводи сваке године после сваког класификационог 

периода и предлагању мера за побољшање успеха, спровођено је самовредновање сваке 

године и рађен акциони план на основу уочених слабости, акциони план за развојно 



планирање, вредновање наставе на даљину и израда акциног плана, прављење акционог 

плана за унапређење наставе на даљину, отклањање недостатака након инспекцијског 

надзора. Све наведено се у оквиру тимова, стручних већа, поједничано од стране 

наставника, стручних сарадника, директора одрађује.  Примећено је да стручна већа након 

одржаних одељењских већа на својим састанцима расправљају о мерама побољшања и да 

се углавном то односи на допунску и додатну наставу.  У школској 2019/20. години и 

2020/21. Наставници су исправљали планове стручних већа и тимова на основу 

примећених недостатака вредновања прве и друге области самовредновања.  

Оцена за идикатор је 2.  

Слабости: планирати истраживање на нивоу стручних већа, тимова и правити акционе 

планове. 

Председник тима:  
Срђан Брзаковић 

2.1.5.5. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

У току школске 2020/21. године тим је одржао три састанка. 

На првом састанку, који је одржан 9.9.2020. године дневни ред  је био следећи: 

o Конституисање Тима, избор председника, заменика и записничара; 

o Упознавање чланова Тима са законским оквирима и међупредметним 

компетенцијама; 

o Израда плана рада Тима за текућу школску годину, договор о раду и начинима 

сарадње са органима Школе и другим субјектима; 

o Разно. 

За председника Тима изабран је Никола Коњокрад, заменик је Станко Никачевић. 

Записник ће водити Александра Мандић. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва именује директор. Тим обавља посебно следеће послове: 



o учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, 

o израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и 

предузетништвом; 

o прати примену одредаба, прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

o учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

o сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

o седнице Тима сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним 

гласањем, већином од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. На исти 

начин се бира и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености прдседника. 

o За свој рад, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, 

одговара директору и Наставничком већу. 

Имајући у виду околности и критеријуме, као и карактеристике образовног система у 

Србији и контекста у којем он функционише у овом тренутку, издвојене су следеће опште 

и међупредметне компетенције као најрелевантније за адекватну припрему ученика за 

активну партиципацију у друштву и целоживотно учење: 

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 



8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

План Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за текућу школску 

годину је урађен. Чланови  сматрају да рад Тима треба да се базира на интензивној 

сарадњи са Ученичким парламентом, локалном „Канцеларијом за младе“, стручним 

већима у Школи, као и са предузећима и установама ван Школе. Истакнут је значај 

међупредметних компетенција, јер ученицима омогућавају успешну реализацију 

наставног процеса, као и бољу комуникацију у свакодневном животу и раду. За развој 

међупредметних компетенција, поред наставних садржаја, битан је и истраживачки и 

интерактивни приступ тим садржајима, критичко мишљење и кооперативно учење, који 

оснажују улогу ученика у образовно-васпитном процесу. 

На другом састанку који је одржан 19.10.2020. године, на иницијативу Директора школе 

дневни ред је био следећи: 

o Прављење презентације за упознавање професора о компетенцијама преко 

председника стручних већа, 

o Избор новог записничара. 

Директор школе је, као председавајући седнице, истакла значај развијања међупредметних 

компетенција, са чиме су се сви присутни чланови тима сложили, и предложила да се ова 

проблематика што више приближи предметним наставницима. У том циљу је предложено 

да се председници Стручних већа школе Милана Перошевић-Мартиновић, Небојша 

Ранђеловић, Горан Пауновић, Радованка Ћировић, Анђелка Ремовић, Алија Мујагић, 

Снежана Јаџић, Станко Никачевић и Ђорђе Василић инструишу како би на састанцима 

Стручних већа разматрали начине којима би се у највећој мери развијале међупредметне 

компетенције и предузетништво у овој школској години, имајући у виду тешкоће настале 

због епидемије вируса COVID19 и у складу са препорукама Кризног штаба. Имајући у 



виду да је досадашњи записничар Александра Мандић отворила боловање, осетила се 

потреба за избором њене замене, па је једногласно одлучено да вршилац дужности 

записничара, до повратка претходног са боловања, буде Станко Никачевић. 

Трећи састанак тима одржан је 23.4.2021. године, са следећим дневним редом: 

o Праћење реализације и организовање планираних активности везаних за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва. 

o У протеклом периоду кроз наставу и ваннаставне активности развијане су следеће 

међупредметне компетенције: 

Сарадња 

Између чланова различитих секција остварена је сарадња приликом припрема прославе за 

обележавање Дана просветних радника, која у условима пандемије није могла бити 

одржана, али је снимљен краткометражни видео. Ова компетенција је константно 

присутна кроз активности УП, хуманитарним акцијама попут сакупљања чепова, кроз 

пројекте: „Упознај занимање“, учешће у кампањи локалног тима ФЕНИКС у опремању 

учионице за грађанско васпитање, акцију „Вршњаци вршњацима“ где су ученици 

сакупљали мобилне телефоне и таблете итд. Педагог школе Стана Матовић-Цупара је код 

одељења III-4, у оквиру ЧОС-а одржала радионицу „Конфликти у групи и мирно 

решавање сукоба“. 

Одговорно учешће у демократском друштву 

У оквиру ове компетенције обележени су Дан толеранције, Дан розих мајица, 

Међународни дан матерњег језика, Дан планете земље. Она је, такође, развијана током 

часова одељењске заједнице. 

Развијање компетенција за целоживотно учење 

Одржане су презентације о техникама учења са ученицима првог разреда. 

Рад са подацима и информацијама 



Ова компетенција је развијана на часовима грађанског васпитања кроз теме: 

Објективност информација, Тумачење и разумевање медијских порука, Медији као 

извор информација, Заштита права на информисање – улога повереника, Јавна 

информација (информација од јавног значаја), Упознавање извора информација и 

државни органи као извор информација. 

Развијање комуникације 

Педагог школе Стана Матовић-Цупара је код одељења III-4, у оквиру ЧОС-а одржала 

радионицу „Конфликти у групи и мирно решавање сукоба“, а ова компетенција је 

развијана на часовима психологије и кроз предмет Здравље и спорт и Језик, медији и 

култура. 

Одговоран однос према здрављу 

Ова компетенција је развијана на часовима предмета Здравље и спорт кроз следеће теме: 

Цена притиска да се постигне врхунски спортски резултат, Наука у служби вежбања и 

здравља, Спортисти и изазови – допинг, Неправлина употреба антибиотика и суплемената. 

Дигитална компетенција 

Ова компетенција развијана је на свим часовима на којима су коришћени ИКТ елементи. 

Нарочито је развоју ове компетенције допринела пандемија вируса COVID19, пошто је у 

више наврата настава морала бити организована онлајн. На почетку школске године 

наставници су прошли обуку за коришћење платформе Мајкрософт тимс, која је била у 

употреби током онлајн наставе а која пружа велике могућности за развој дигиталне 

компетенције. 

Никола Коњокрад 



2.1.5.6. Извештај о раду Тима за дигитализацију 

Тим за дигитализацију је конституисан почетком школске 2020/21. године и 

функционисао је у следећем саставу: 

1. Бранка Ракоњац 

2. Ђорђе Василић 

3. Елвира Хаџић 

4. Јелена Грбић 

5. Алија Мујагић 

6. Љубомир Обућина 

7. Милица Ерић  

8. Предраг Томашевић 

За руководиоца тима је изабран Ђорђе Василић. 

Главне делатности којима се тим бавио у овој школској години су се односиле на 

дигиталне технологије које се користе у настави. 

Чланови тима су почетком школске године прошли обуку за коришћење платофрме 

Microsoft Office 365, и након тога извршили обуку за све чланове наставничког већа, као и 

за стручне сараднике. Посебна пажња је посвећена коришћењу алата Microsoft Teams, због 

потреба наставе која се у овој школској години одвијала по комбинованом моделу, а свим 

члановима наставничког већа је пружана континуирана подршка током целе школске 

године. 

Тим је такође радио и на имплементацији система за дељење докумената, и тај систем је 

добрим делом заживео у школи, највише кроз Microsoft Teams апликацију. 

Тим је током године извршио и редизајн школског сајта, на који су постављена сва 

школска документа, као и сви релевантни важећи правилници и закони. На сајту су 

континуирано током године обајвљиване све актуелности које су од значаја за ученике, 

родитеље и наставнике, као и постигнућа ученика наше школе. 



Једна од активности којом се тим бавио је и имплементација софтвера за електронско 

вођење библиотеке, међутим ова активност није реализована због презаузетости фирме 

која је софтвер требала да инсталира на серверу  на коме се налази и школски сајт. Тим ће 

проблем софтвера за електронско вођење библиотеке покушати да реши у наредној 

школској години. 

Поред поменуте обуке за коришћење Microsoft платформи које се користе за организовање 

наставе за даљину и дељење докумената, сви чланови тима, као и целог наставничког већа 

су похађали и обуке које су организоване од стране Завода за унапређење наставе под 

називом Дигитална учионица, као и семинар Групни рад и интердисциплинарност са 

применом веб-алата. 

Руководилац тима 
Ђорђе Василић 

2.1.5.7. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

Тим за инклузивно образовање је у току првог полугодишта одржао 9 састанака.  

На првом састанку је конституисан тим кога чине: 

1. Далида Мусић Авдић 

2. Мевлудин Башовић 

3. Стана Матовић Цупара 

4. Фехима Ибишбеговић-родитељ 

5. Горан Друловић- представник локалне самоуправе 

6. Катарина Љубојевић-ученик 

За председника је изабрана Стана Матовић Цупара, а за записничара Далида Мусић 

Авдић. На првом састанку сам упознала чланове тима са Правилником о ближим 

упуствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање. Расправљали смо 

и о активностима које је потребно спроводити у оквиру нашег тима на основу којих смо и 

направили Годишњи план рада Тима који је саставни део Годишњег плана рада школе. 



На другом и трећем састанку смо идентификовали ученике које раде по 

индивидуализацији и ИОП-у. Ученица J. Ђ. II5 која је радила у првој години по 

индивдуализацији, радиће и даље по индивидуализацији због слабовидости, односно 

страбизма. Предложили смо чланове ИОП тима, који је касније именован од старне 

директора. Направљен је педагошки профил и план мера индивидуализације, кроз који су 

обухваћене јаке и слабе стране ученице. На седници смо разговарали и о ученику К. Ф. 

II3, који је прошле године радио по индивидуализацији због великог броја недовољних 

оцена, ученик није желео да прати наставу и да се укључује у активности на часовима. 

Ометао је часове, није прати наставу, користио прилике да провоцира наставнике. Због 

непоштовања мера понашања и чињења лакших и тежих повреда ученику је била смањена 

оцена из владања. Међутим, током трајања наставе на даљину , ученик је показао 

заинтересованост за израду задатака. Родитељ је био укључен и пратио да ли све одрађује 

на време. Ангажовање, рад и труд је резултирало и позитивним успехом. Одељењски 

старешина је предложио да пратимо ученика у току првог полугодишта, па на основу 

показаних резултата донећемо одлуку.  

На основу плана транзиције који смо добили од Основне школе „Живко Љујић“, постоји 

ученица Ј.Б. I1 која има такође проблеме са видом, слабовида је, па јој је такође потребно 

прилагодити наставу са мерама које се односе на седење у првој клупи, увећан фонт слова, 

додатно време за израду писмених и контролних задатака. Потребно је и подстицати 

ученицу, јер је тиха и повучена. Дали смо предлог тима за ИОП.  

За ученика Палић Давида нам је такође у плану транзиције наведено да је ученик завршио 

Основну школу у Одељењу за додатну подршку. Како нисмо имали довољно података 

везано за овог ученика, а уредно је  предао лекарско уверење које је потребно да би уписао 

образовни профил електромонтер мрежа и постројења на састанку смо се догворили да се 

ученик у наредном периоду прати и да наставници након тога доставе извештаје, да 

педагог школе прикупи неопходну документацију и консултује се надлежнима из 

Школске управе. Одељењске старешине су требале да закажу одељењска већа и упознају 

наставнике са ситуацијом сва три ученика. 



На четвртој седници смо донели одлуку да упутимо Захтев интерресорној комисији по 

препоруци надлежних из Школске управе, а за то време да се ученик и даље  прати. 

Потребно је било обавестити родитеља о одлуци тима и упутити захтев интерресорној 

комисији уз сагласност родитеља. 

На петој седници смо анализирали прикупљене податке за ученика Палић Давида и на 

основу прикупљене документације донели смо одлуку да упутимо предлог директору 

школе за утврђивање права на ИОП за Палић Давида, јер ученик не постиже исходе 

образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа због сметњи у развоју. То је 

свакако био и предлог интерресорне комисије. Ученику није потребно прилагођавати 

наставу из физичког васпитања и верске наставе. Поред интерресорне комисије која је 

предложила да ученик остварује образовни васпитни рад по ИОП2 , сви остали предметни 

наставници су изнели да ученик не може да прати и оставрује планиране исходе, па му је 

потребно прилагодити наставни садржај у складу са његовим могућностима. 

На шестој седници смо дали предлог чланова Тима за додатну подршку за ученика Палић 

Давида, јер је родитељ потписао сагласност за израду ИОП2 за ученика П.Д..  Чланови 

Тима су сви предметни наставници, осим физичког васпитања и верске наставе, родитељ 

ученика и педагог. 

На седмој седници смо разматрали урађени ИОП2 и проследили га Педагошком 

колегијуму на усвајање. ИОП је израђен до краја првог полугодишта, након чега иде 

евалуација и вредновање плана на основу реализованих исхода.  

На осмој седници смо расправљали о праћењу и вредновању ученица које раде по 

индивидуализацији и реализацију ИОП2 за ученика П. Д . Закључке које смо извели на 

основу извештаја предметних наставника, разговора од стране одељењског 

старешине,педагога, разговора са родитељима су следећи: 

- Ученица Ј. Б. се прилично добро снашла у раду у току првог полугодишта. Једино 

има проблема из француског језика, где има слабу оцену, али ту је проблем слабо 

предзнање из основне школе. Предметни наставник је покушавао да је подстакне да ради, 

да напредује бар у неком сегменту, међутим ученица има потешкоћа најпре у читању на 



француском језику, меша писма, неактивна је на часу, недостају јој основне ставке у 

познавању језика. Потребна је допунска настава што ће бити одржано у наредном 

периоду. Иначе, ученица на часу француског језика седи близу табле, крупно се пише како 

би могла што боље да види и прати наставу, савладава основне појмове у писању.                                                                                          

Предложене мере: седење у првој клупи и даље, интензивнији рад на социјализацији на 

нивоу одељења, допунска настава и  праћење постигнућа у наредном периоду,продужити 

јој време израде задатака (омогућити јој темпо рада који јој одговара), јачати 

самопоуздање кроз групни рад и рад у пару,за сваки напредак похвалити ученицу,на 

часовима одељенске заједнице разговарати са ученицима да је позивају на дружење и 

учешће у заједничким пројектима. 

- Ученица Ђ. Ј. је у првом полугодишту показала напредак у односу на претходну 

школску годину. Активнија је у раду на часу, одреагује уколико је професор прескочи ако 

испитује редом, радна, жели да се укључује у школске активности (рад Ученичког 

парламента, обележавање битних датума у школи). И даље је присутан проблем 

социјализације, али и ту има помака, мада врло малих. Остварује комуникацију и сарадњу 

са две другарице из одељења, са осталима комуницира само по потреби. Са одељењским 

старешином има најбољу комуникацију, обрати се за помоћ или консултацију уколико јој 

треба или каже ако јој нешто засмета у односу ученика из одељења према њој. Иако је и 

даље затворена, малим корацима се померамо унапред кад се тиче социјализације, пошто 

са праћењем и савладавањем наставе нема никаквих проблема. С друге стране, у 

разговорима на часу одељењског старешине, остали ученици кажу да Јована не показује 

никакву или малу жељу за дружењем. Томе вероватно доприноси и актуелна 

епидемиолошка ситуација, јер нису сви ученици у школи истовремено, не друже се после 

наставе или врло слабо и кратко.                                                                                      

Предложене мере: праћење и подстицање ученице у наредном периоду, чешћи разговори 

са педагогом, одељењским старешином и ученицима из разреда јачати самопоуздање кроз 

групни рад и рад у пару,за сваки напредак похвалити ученицу, укључивање ученице у 

активности школе . 

- Ученик П. Д. прати наставу по ИОП-у 2, имао је проблема приликом 

прикључивања online настави, односно раду на платформи. Наставници су му слали 



материјал преко имејл адресе родитеља и вибер групе. Предметни наставници су 

доставили извештаје о његовим постигнућима. Вредновали смо рад ученика и уочено је да 

је 70%  исхода који су делимично  остварени, 20% исхода који су реализовани потпуно и 

10% су неоставерни исходи- а који су се односили на комуникацију и сарадњу. Пошто је 

настава реализована на даљину, а при том ученик није учествовао на конференцијским 

часовима из тог разлога нису остварени исходи. Неостварени исходи биће унети у нови 

план ИОП2. Ученик је одгворан, на време је одрађивао задатке током наставе на даљину. 

Прати инструкције наставника и сарађује. На основу остварених и планираних исхода 

наставници треба да напишу нови план ИОП-а, јер је остварено више од 70% исхода. 

Видови прилагођавања који су се показали као делотворни за рад са учеником су употреба 

активних  техника рада: реч-слика, допуни слово које недостаје, пронађи и препиши, 

употреба флеш картица,  игровне  активности.Остварена је веома добра сарадња са 

родитељем ученика, који се трудио да и ученику и наставницима олакша сарадњу 

приликом рада на платформи за учење на даљину.                                                             

-    Предложене мере: укључивање у интензивнији рад на платформи, укључивање у 

рад са вршњацима, побољшавање комуникативних способности, слање наставних 

материјала на начин који највише одговара ученику, јачање самопоуздања ученика и 

укључивање у групни и рад у пару. 

Тим за додатну подршку је донео одлуку да се за Палић Давида изради нови план ИОП-а 

јер је реализовано више од 70%  и исхода који су делимично и потпуно остварени. 

На деветој седници смо анализирали  ИОП2 план за Палић Давида и проследили га 

Педагошком колегијуму на усвајање. Родитељ је потписао нови ИОП који је направљен за 

друго полугодиште и који ће се вредновати на крају другог полугодишта, а уколико буде 

било потребе евалуираће се на крају трећег класификационог периода. 

На десетој седници смо након трећег класификационог периода анализирали успех 

ученика Д.П., Ј.Б., Ђ.Ј. где смо констатовали да ученик којиради по ИОП2 ученик може да 

оствари планиране активности из свих наставних предмета. Наставници су навели да је 

ученик редовно извршавао обавезе и делимично  остварује планиране исходе. Пошто 

ученик у другом полугодишту није могао да се прикључи на платформу током трајања 



наставе на даљину било је теже реализовати све планиране активности. Нарочитно код 

енглеског језика. Проблем је што је ученик био и 15 дана у изолацији у периоду 27.04.-

11.05.2021.године. Наставници су му слали материјале преко имејла и вибера. Он је 

редовно одрађивао домаће задатке. Учествује и у раду на часу. Наставници су навели да ће 

можда до краја бити одступања, али због наставе на даљину и немогућности да 

наставници раде  уживо са учеником. На крају другог полугодишта вредноваћемо исходе 

ученика. Ученик се труди и учествује у раду. Има примерно понашање, редовно одрађује 

све задатке. Ученик је прихваћен у друштву, опуштенији у комуникацији са друговима. 

 Ученица Ј. Ђ. је и даље добра. На седници одељењских већа одељењски старешина је 

изнела да нема проблема што се тиче ученице. Редовно прати наставу, учествују у 

активностима на часу. Остварује и мало бољу комуникацију са ученицима. Била је  у 

изолацији, јер су јој родитељи позитивни на Корона вирус.  

Ученица Б. Ј. је показала блажи напредак из француског језика. На одељењском већу 

наставница француског језика је изнела да се ученица труди и на њено прозивање 

учествује у раду, али је и даље слаб напредак. Редовно долази на допунску наставу. 

Одељењски старешина је изнела да она нема других проблема код праћења наставе. 

Редовно се укључивала и на часове реализоване преко платформе. Детаљан извештај и 

вредновање рада ученице биће на крају другог полугодишта. 

На једанаестој седници смо вредновали рад ученика који су пратили наставу и 

остваривали образовно васпитни рад по индивидуализацији и ИОП2. Након одржаних 

тимова за додатну подршку , Тим за ИО је добио извештаје о праћењу и вредновању ових 

ученика.  

Ученица Ј. Б. је постигла добар успех. Састанку није присуствовао родитељ 

ученице.Обављен је телефонски разговор са оцем ученице у којем је родитељ изразио 

задовољство постигнутим успехом.По његовом мишљењу предметни наставници су 

имаки разумевања за Бојану и трудили се да јој помогну на разне начине.Запажање 

родитеља је такође да су другари у великој мери помагали Бојани, ипак највише 

потешкоћа имала је током наставе на даљину где није на време успевала да дође до 

информација у вези са обавезама и задацима али је током времена и ту остварила извесне 



помаке.Ученица и даље седи у првој клупи и то јој потпуно одговара.Препоруке педагога 

школе и даље су: 

- омогућавати темпо рада који јој одговара 

-подстицати је да долази на часове допунске наставе 

-укључивати је у заједничке пројекте кроз групни рад, рад у пару... 

-јачати самопоуздање ученице, похвалити је за све што добро уради 

Тим је током школске 2020/2021 год. успео да оствари солидне резултате у раду са 

ученицом Б. Ј. што показује и општи успех ученице и мишљење родитеља који изражавају 

задовољство постигнутим успехом. 

Ученица Ј.Ђ. је постигла вр.добар успех. Ученица се у односу на прошлу годину добро 

снашла. Показује напредак и у дружењу са вршњацима. Потребно је и даље радити на 

јачању самопоуздања ученице, ослобађати је. Да настави саветодавне разговоре са 

педагогом, учешће у активностима школе, одељењске заједнице. Ослаобађати ученицу да 

износи своје мишљење и став кроз свакодневу комуникацију, на часовима.  

Ученик П.Д. је постигао добар успех на крају првог разреда. Тим за додатну подршку је 

вредновао исходе ученика. Због немогућности ученика да прати наставу преко платформе, 

као и време проведено у изолацији довели су до тога да из појединих наставних предмета 

нису успели да реализују све исходе. Ти наставни предметни су: физика, географија, 

енглески језик, основе практичних вештина. Све исходе који су ученици прешли са 

учеником ученик је савладао делимично или потпуно. Оно до чега су још предметни 

наставници дошли до закључка јесте да следеће године планирају много мање исхода, да 

их не рашчлањују много као што су до сада радили поједини наставници, јер су мислили 

да ће им бити лакше у вредновању савладаних исхода.  

Осим дискусије о ученику, где су наставници изнели своје  мишљење. Давид Палић, 

ученик I-4 одељења је дете које је дисциплиновано, пажљиво на часовима, укључује се у 

сваки рад, посебно када је реч о пракси, труди се из сваког предмета  да свој максимум. 



Отац ученика  се захвалио свим наставницима на раду и труду са његовим дететом. Изнео 

је чињеницу да наставницима ни мало није лако да раде под оваквим условима, посебно 

када је реч о епидемиолошкој ситуацији, скраћеним часовима и онлајн настави. Да је и 

њима било тешко да све испрате, посебно што Давид није могао да се укључи на онлајн 

часове преко тимс платформе, већ је материјал слат путем мејла. Изјавио је да је са 

учеником највише радила мајка, јер није могао да се сам снађе .  

Председник Тима ће на седници Педагошког колегијума упознати чланове о реализацији 

плана ученика који ради по ИОП2. 

Председник Тима 
Стана Матовић Цупара 

2.1.5.7. Извештај о раду Тима за каријерно вођење и саветовање ученика 

Чланови Тима: Матовић Цупара Стана (педагог), Пушичић Горица (родитељ), Зечевић 

Тијана (ученик),Арсић Миливоје (локална самоуправа) 

У току школске 2020/21. године Тим за каријерно вођење и саветовање ученика  одржао је 

укупно 7 седница у просторијама школе за време трајања комбиноване наставе. 

Прва седница Тима одржана је 09.09.2020 са следећим дневним редом 

 Конституисање тима, 

 Избор председника,записничара,  

 Израда плана рада 

Тим је конституисан са следећим члановима: Матовић Цупара Стана (педагог), Пушичић 

Горица (родитељ), Зечевић Тијана (ученик),Арсић Миливоје (локална самоуправа), Грбић 

Јелена (наставник) Ерић Милица (наставник). 

За председника Тима изабрана је Грбић Јелена а за записничара Ерић Милица. 

Када је у питању план рада Тима, детаљном анализом активности из претходне године, 

разматрањем могућности иновација и унапређивања рада Тима, дошло се до предлога и 

усвајања Плана рада Тима за школску 2020/21. 



Друга седница Тима одржана је 23.10.2020. у просторијама школе са следећим дневним 

редом: 

 Професионала оријентација ученика четвртог разреда 

 Организација прикупљања података о упису ученика (који су прошле школске 

године завршили школовање у нашој школи)на факултет/високу школу или  о 

ученицима који су се запослили 

 Усмеравање ученика за писање CV-jа уз сарадњу са ОС 

 Организација и планирање пројекта (припрема, писање, организација почетне фазе 

кроз сарадњу са Ученичким парламентом) 

По првој тачки дневног реда констатовано је да су  у току септембра урађене анкете, 

везане за професионалну оријентацију, са ученицим четвртог разреда. Након  анкета, 

ученици су имали индивидуалне разговоре са педагогом: 30.09.2020. године, 01.10. и 

05.10.2020. године. У школи је 21. и 29.09. 2020. год. обављено тестирање од стране 

саветника за планирање каријере у оквиру Националне службе за запошљавање у 

Пријепољу. 

Када је у питању организација прикупљања података о упису ученика (који су прошле 

школске године завршили школовање у нашој школи)на факултет/високу школу или  о 

ученицима који су се запослили, договорена је расподела задужења између чланова Тима 

По трећој тачки дневног реда разговарало се и о значају едукације ученика за писање CV-

ja (Curriculum vitae).На састанку је дат предлог да се,  уз договор са одељенским 

старешинама,  едукација на дату тему врши на одређеним часовима  одељенске заједнице.  

Највише пажње посвећено је организацији пројекта,  који је организовао тим за 

професионалну орјентацију ученика у сарадњи са Ученичким парламентом, под називом 

"Моје будуће занимање". Пројекат је осмишљен тако да ученици подељени у групе, врше 

истраживачки рад о одређеном занимању, које се показало као интересантно за ученике. У 

припреми пројекта вршиће се анкета о жељама ученика, пројекат ће се реализовати у 

групном раду а презентација пројекта ће бити на нивоу школе. 

  



Трећа седница Тима одржана је 28.10.2020. са следећим дневним редом: 

 Организација прикупљања ,анализе и презентовање података о упису на високе 

школе и факултете, односно запошљавању ученика који су предходне школске 

године завршили школовање у нашој школи 

 Организовати посете родитеља или других сарадника да причају о свом занимању 

 Да могу да бирам један дан био/била бих апотекар, лекар, пекар, адвокат... 

 Писање CV-а 

 Организација радионица – пројеката за ученике везаних за каријерно вођење 

По првој тачки разговор се водио о активностима које се спроводе на прикупљању 

података. Расподела задужења је извршена и чекају се комплетнирезултати чија ће 

анализа бити урађена у јануару. 

Када је у питању друга тачка дневног реда, констатовано је да је због епидемиолошке 

ситуације немогуће спровести ову активност и да се њена реализација помера за друго 

полугодиште и нормализацију околности. 

Трећа тачка дневног реда, спровођење активности посете установама такође се не може 

реализовати, због неопходности поштовања мера превенције. Њена реализација се такође 

одлаже за повољнији тренутак  

Пошто је планирана обука за чланове Тима на тему писања CV-ја, рад на обуци ученика и 

организације обуке унурат часова одељењске заједнице планирана је за друго 

полугодиште. 

 Реализација пројекта Моје будуће занимање" ушла је у припремну фазу, када је 

направљена анкета којој се испитују ставови ученика, на основу којих ће се вршити 

расподела групних задатака за израду пројекта. 

  



Четврта седница  је одржана 02.02.2021. године са почетком у 12.15 часова са следећим 

дневним редом: 

 Договор око реализације Пројекта „Упознај занимање“  

 Друга питања  

 По првој тачки дневног реда било је речи о реализацији планираног пројекта. Након 

извршене анкете међу ученицима и анализом њихових жеља, договорено је да ученици 

буду подељени у 5 група и то 1.ФОН, ЕТФ, ПМФ , 2. Правни, Филолошки факултет и 

Факултет политичких наука , 3. Медициннски факултет и Виша медицинска школа , 4. 

Факултет за хотелијерство и туризам и Економски факултет , 5. Машински, грађевински и 

Саобраћајни факултет.  

По другој тачки дневног реда разматрано је  добијање повратне информације од 

Националне службе за запошљавање у вези са занимањима  која су најатрактивнија, и 

оним која се мање траже. Такође, потребно је да се  прикупе подаци од Општине о нашим 

студентима који су награђивани јер имају висок просек у току студирања.  

Пета седница одржана је 26.02.2021. са почетком у 11.45 часова у учионици број 8 у 

згради 2 (бивша техничка школа) са следећим дневним редом: 

 Формирање група и договор око релизације пројекта  

 Упознавање ученика са начином презентовања 

У току ове седнице извршена је подела ученика на групе у складу са њиховим жељама, 

презентованим на анкети. Договорен је начин и динамика рада. Ученици су упознати са 

креирањем тима на платформи за учење као и  коришћењем веб алата у процесу 

реализације пројекта. Било је речи и о могућим видовима презентације пројекта.    

Шеста седница одржана је 12. 05. 2021. године са следећим дневним редом:  

 Праћење реализације пројекта „Упознај занимање“  

 Организовати посете родитеља или других сарадника да причају о свом занимању  

 Да могу да бирам један дан био/била бих апотекар, лекар, пекар, адвокат...  



 Писање CV-а  

 Анкета ученика четврте године о жељама за упис на факултете и високе школе  

По првој тачки дневног реда било је речи о реализацији пројекта. Ученици, подељени у 

групе, су у оквиру свог тима на платформи за учење пројекат реализовали у виду гугл 

презентације а рад  и договор између чланова, вођен је на линоит табли.Као пример 

реализације прјекта приказани су радови II-1на исту тему, као део пројекта из енглеског 

језика. 

Активности под редним бројем 2. 3. и 4. нису реализоване због епидемиолошке ситуације. 

По последњој  тачки дневног реда разговарало се о информацијама, које би одељењске 

старешине требало да прикупе, а тичу се жеља  везано за упис високих школа ученика 4. 

године. 

Седма седница одржана је 18.06.2021 са следећим дневним редом 

 Праћење професионалних намера ученика завршних разреда  

 Тест професионалне орјентације за ученике 3.разреда  

 Писање CV-а  

 Организација радионица – пројеката за ученике везаних за каријерно вођење  

 Упућивање ученика на онлајн семинаре, вебинаре  

 Друга питања  

 Писање извештаја  

Када је у питању прва тачка очекује се да разредне старешине 4. разреда проследе 

информације до којих су дошли, а у вези са жељама ученика.Тестирање ученика 3. разреда 

обавњено је 1. и 2. јуна по групама, док ученици који нису урадили тестирање, исто ће 

обавити у септембру. Када је у питању писање CV,  неопходна упутства и информације су 

прослеђени разредним старешинама, који ће их проследити ученицима.Реализација 

пројекта није у потпуности завршена у свим групама. Као разлог узима се он-лајн настава. 

Две групе су довршиле пројекат и презентовани су радови ученика II-1 из енглеског 

језика, на исту тему. Планирано је и приказивање истих на школском сајту.Још једном су 



нотиране активности из плана, које нису могле бити реализоване због епидемијске 

ситуације. 

Председник Тима                                               
Грбић Јелена          

2.1.5.8. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе је оформљен на почетку школске 

године у стаставу:  

 Бранка Ракоњац, директор Школе 

 Стана Матовић-Цупара, школски педагог 

 Мила Боранијашевић, професор 

 Милан Рајић, професор 

 Душко Јаковљевић, професор  

 Иван Гујаничић, професор 

 Бобан Васиљевић, представник Савета родитеља  

 Аднан Ибровић, представник Локалне самоуправе 

 Емилија Дулановић, представница Ученичког парламанта 

До краја школске 2020/21 године, Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе је 

функционисао у наведеном саставу.  

На првој седници Тима је донесен план рада за текућу школску годину. За председника 

Тима једногласно је изабран Иван Гујаничић а за записничара је изабрана Мила 

Боранијашевић. У току прве седнице, чланови су упознати са важношћу Тима у чијем су 

саставу будући да је овај Тим задужен за праћење рада осталих тимова у Школи.  

Друга седница Тима је одржана 05.11.2020.године. У складу са планом рада, одређене су 

тачке које се анализирају на крају класификационог периода и у току школске године. 

Анализиран је рад стручних већа, тимова и стручних актива. Констатовано је да су 

одржани састанци са Тимом за заштиту од насиља, Тимом за самовредновање, Тимом за 

развој међупредметних компетенција и предузетништва и Стручним активом за 



међупредметно планирање. Директор Школе и педагог су дали смернице Стручним 

већима машинске струке, економске струке и вештина. Када је реч о практичној настави, 

до дана 05.11.2020, реализовано је 25% практичне наставе. Констатовано је да се 

практична настава редовно спроводи у оквиру машинске струке, док је кувари и 

туристичари немају јер објекти у којима се пракса спроводи тренутно не раде.  Што се 

тиче праћења компетенција наставника и стручних сарадника, наставницима ће бити 

наложено да своја уверења о напредовања поставе на радну платформу Мајкрософт Тимс.  

Последње три недеље, настава је се у потпуности одвијала онлајн, па је тако и трећа 

седница Тима од 05.01.2021.године одржана преко платформе Мајкрософт Тимс. 

Почетком године, Школи је упућен допис од стране Школске управе у Ужицу у коме се 

налаже да Школа донесе Акциони план за наставу на даљину. Током педагошко-

инструктивног праћења наставе на даљину директор и педагог су установили да 

професори часове обављају савесно и у траженом трајању од 45 минута. С друге стране је 

примећено да квалитет наставног садржаја није уједначен, да су највише заступљени 

фронтални и индивидуални рад, да су слабији ученици мање укључени као и да повратне 

информације нису благовремене. Након дискусије је донет предлог мера који укључује 

коришћење других метода рада (групни и рад у пару), дискусију на часовима, доношење 

правила понашања на онлајн настави, коришћење видео материјала као и веб алата као као 

што су Google drive, Thinglink, Linoit, Learning apps... С тим у вези, констатовано је да 

професори у тренутку одржавања треће седнице, похађају семинар везан за коришћење 

веб алата у настави који је организован онлајн од стране ОКЦ-а.  

На четвртој седници одржаној 25.03.2021.године у просторијама Школе, професори су 

пратили реализацију комбиноване наставе. Констатовано је да је потребно да председници 

стручних већа доставе извештаје о реализацији активности. На седници Тима је 

препоручено да се формира база података са припремама и другим наставним 

материјалом. Констатовано је да се због епидемиолошких мера на снази не примењују 

групни рад и рад у пару као и да је потребно ускладити број сумативних оцена са 

недељним бројем часова.   



На петој седници, одржаној 22.06.2021.године, чланови Тима су дискутовали о 

реализацији наставе и самовредновању области етос. Председници стручних већа су 

доставили извештаје о реализацији наставе председнику Тима, и на основу поднетих 

извештаја, конастатовано је да професори континуирано примењују иновације у настави, 

посебно када је реч о употреби ИКТ-а. Чланови свих стручних већа су, поред 

конференцијског часа, обезбеђивали додатни материјал, презентације, документарне 

филмове, клипове са Јутјуба, интерактивне слике, а ученици су поред тога пратили 

наставу на каналу РТС Планета. Коришћене су и Гугл презентације, а метода изокренуте 

учионице све више налази примену у настави, будући да претходна припрема ученика за 

час обраде даје бољерезултате.Примењиван је и групни рад уз употребу веб сервиса, као 

што су гугл диск и гугл презентације. Ученицима се дају повратне информације са 

проценом, анализом и препоруком. 

Тим је радио у сталној координацији са директором, професорима и стручним службама 

на нивоу Школе. Професори који су били чланови тима савесно и професионално су 

обављали задатке који би им били дати.  Редовно су се одазивали на састанке било да су се 

одвијали у просторијама Школе или онлајн. С друге стране, чланови Тима који нису 

запослени у установи су нередовно долазили иако су уредно, путем вајбер групе, 

обавештавани о заказаним седницама.  

          Председник Тима  
          Иван Гујаничић 

2.1.5.9. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

Стручни актив је у току године одржао 5 састанака. 

На првом састанку смо конституисали тим, изабрали председавајуће чланове, донели план 

рада Актива. Изабрали представника за седнице Педагошког колегијума, урадили 

Акциони план и разговарали о организацији наставе по посебном програму док траје 

епидемиолошка ситуација.  

Чланови Актива за развојно планирање за школску 2020/2021. годину: Станко Брајовић, 

Музафера Халиловић, Горан Пауновић, Небојша Ранђеловић, Драгана Чоловић, Стана 



Матовић Цупара (педагог), Бранка Ракоњац (директор), Александар Лековић (родитељ), 

Харис Долмагић (ученик), Љиљана Мариновић (ШО). 

Изабрали смо једногласно председника - Драгана Чоловић, заменика - Станко Брајовић и 

записничара - Музафера Халиловић. Усвојили План рада за школску 2020/2021. годину. 

Изабрали председника Актива за члана Педагошког колегијума - Драгана Чоловић. 

Заједно смо анализирали активности из Развојног плана установе и на основу слабости 

током самовредновања и приоритета школе донели Акциони план за текућу годину. 

Такође смо разговарали о стручном упуству о реализацији наставе. Сви ови дописи су 

прослеђени родитељима, а упознати су и ученици и наставници. 

На другом састанку смо пратили реализацију активности из Акционог плана и 

прикупљали податке. 

На трећем састанку смо такође пратили реализацију активности из Акционог плана, али 

смо послали и захтев Школском одбору за Анекс 3 Школском развојном плану. Анекс се 

односио на верификацију образовних профила.  

На четвртом састанку смо такође пратили реализацију активности из Акционог плана и 

правили Извештај о раду за потребе седнице Наставничког већа. 

На петом састанку уследила је анализа рада Стручног актива, као и прављење Извештаја о 

реализованим активностима из Акционог плана који је потребно доставити Школском 

одбору на усвајање.  

Извештај Стручног актива за развојно планирање о реализацији активности из Акционог 

плана по областима 

У оквиру сваке области планирани су циљ, задаци као и активности које је потребно 

реализовати да би се постављени циљеви реализовали. На основу прикупљених података 

током састанака, направљен је извештај по областима.  

  



I Програмирање, планирање и извештавање 

Циљ је  био да Школски развојни план буде основ за садржину Школског програма и 

годишњих планова рада Школе. Циљ је реализован у потпуности. 

Током школске године на Школски програм су редовно са изменама и допунама рађени 

анекси, који су усвојени на Школском одбору. Урађена су два анекса. Годишњи план рада 

је усаглашен са Школским развојним планом, Школским програмом и годишњим 

календаром. На основу нереализованих активности из Годишњег извештаја поново су 

планиране активности у оквиру Годишњег плана рада. Усклађени су индивидуални 

планови рада одељењских старешина на основу Шкослког програма и саставни део су 

Годишњег плана рада школе. Тимови и стручна већа континуирано извештавају 

Наставничко веће и Педагошки колегијум о свом раду на крају првог и другог 

полугодишта о свом раду. У оквиру Школског програма израђен је ИОП2 за једног 

ученика, а за две ученице се образовно-васпитни рад реализовао кроз 

инидивидуализацију.  

У оквиру прве области, један од циљева је био и да се побољша планирање образовно-

васпитног рада. Циљ је реализован у већој мери.  

Анализа рада годишњих и оперативних планова рада је рађена континуирано током 

школске године кроз посету часова директора и педагога школе. Педагог школе је у 

септембру месецу прегледао све годишње планове рада наставника и дао повратну 

информацију. Припреме за часове су анализиране током посете часова. Сви наставници 

пишу припреме уз ситне корекције које је требало поједини наставници да исправе. Сви 

наставници су добили извештај о посети часа са мерама за побољшање. Допунски и 

додатни рад се организовао у складу са постигнућима ученика. Број часова допунске 

наставе је 123, а додатне 40. Код мањег броја наставника је примећено да се редовно 

самовреднују; планирају самоевалуацију, али не пишу редовно  повратну инфомацују о 

реализованом часу. Увидом у годишње планове рада наставника од стране педагога 

закључено је да сви наставници планирају међупредметне и предметне компетенције. 

Директор и педагог школе су организовали обуке за наставнике како би их детаљније 

упознали са индикаторима у оквиру Правилника о стандардима квалитета рада установе. 



II Настава и учење 

 Циљ за ову област је унапређење наставног процеса. Циљ је оставрен у већој мери. 

Током посете часова примећено је да наставници користе различите методе и облике рада 

како би развили пажњу код ученика, критичко мишљење, али у већој мери и даље 

преовлађује фронтални облик рада, мање је присутна дискусија и дијалог на часовима. 

Током трајања наставе на даљину примењивани су веб-алати у већој мери. Код већег броја 

часова комуникација се одвија на релацији наставник пита ученик одговара. Током посете 

часа примећено је да наставници добро планирају и структуирају делове часа. Наставници 

у већој мери постављају задатке различитог нивоа сложености, што се моглои видети кроз 

посету часова, припреме. Потребно је дати шансу свим ученицима да одговарају, а не да 

исти ученици раде задатке свих нивоа или одговарају. 

Током посете часа примећено је да се у мањој мери прилагођава наставни материјал према 

могућностима и индивидуалним потребама сваког ученика. Настава је прилагођена 

средњем ученику. Ученик који ради по ИОП2 ради у складу са својим могућностима и 

темпом који му одговара. Активност која се односи на то да наставник посвећује пажњу и 

време и прилагођава темпо рада различитим образовно васпитним потребама сваког 

ученика је присутна у малој мери. Даје се исто време израде задатака за сваког ученика. У 

потпуности је реализована активност која се односи на примену специфичних задатака, 

активности/материјала са учеником који ради по ИОП2 и 2 ученице које раде по 

индивидуализацији. Наставници у мањој мери подстичу ученике којима је потребна 

додатна подршка на заједничке активности. Упућивање ученика на постављање личних  

конкретних циљева у учењу, на развијање способности процене свог и рада другова је 

присутно у већој мери. Кроз посету часова је код већине наставника примећено да дају 

шансу ученицима да процене свој рад, рад својих другова. Активност која је  присутна у 

мањој мери јесте то да ученици имају могућност избора у вези са начином обраде теме, 

облика рада или материјала, али је у већој мери присутна употреба савремених 

технологија. Израда пројеката, планирање и решавање проблема је присутно у мањој 

мери.  



Активност која је присутна у потуности јесте да су ученици јасно информисани о 

критеријумима оцењивања, стандардима, као и давање повратних информација о раду 

ученика од стране наставника. Ученици у већој мери знају да процене свој напредак, да се 

оцене на основу критеријума које наставници поставе. Укључивање ученика у рад у пару 

и тимски рад је присутно код већине наставника. Скоро сви примењују ове облике рада, 

али не на већем броју часова, јер доминира фронтални облик рада.  

III Образовна постигнућа ученика  

Циљ који је планиран јесте да буде пуна оставреност образовних стандарда на свим 

нивоима и усклађености постигнућа и оцењивања. Циљ је реализован у потпуности.  

У школи се редовно ажурира сајт где се објављује између осталог и успех ученика, 

наставника на разним такмичењима, конкурсима у земљи и иностранству. Такође, редовно 

се износи на седницама Наставничког већа, локалним медијима, као и кроз Летопис 

Школе. Активност која се није реализовала односи се на Националну матуру која није 

спроведена због епидемиолошке ситуације. Ученици који су похађали допунску и додатну  

наставу су показали напредак у раду. Није било ученика са недовољним оценама, а 

ученици који су похађали додатну наставу су показали изузетан успех на такмичењима.  

IV Подршка ученицима 

Циљ који је постављен јесте сензибилисати ученике и све запослене у школи за 

квалитетније  међусобне односе у циљу стварања подстицаја радне атмосфере и активног 

учешћа свих у образовно-васпитном процесу. Циљ је у већој мери реализован. 

Сви ученици су информисани и едуковани кроз часове одељењског старешине о облицима 

насиља, злостављања и занемаривања. У оквиру Тима за заштиту одрађене су бројне 

превентивне активности, анкете,...Радионице са ученицима на тему толеранције, мирног 

решавања конфликата нису реализоване због епидемиолошке ситуације, али јесу кроз 

часове одељењског старешине и онлајн. Презентације су прослеђене и родитељима од 

стране одељењских старешина. Сви су обрађивали теме везано за обележавање Дана 

толеранције. Педагог школе је са појединим одељењима реализовала теме које се односе 

на мирно решавање сукоба. У циљу превентивног деловања на вршњачко насиље 



формиран је вршњачки тим који је давао предлоге за реализацију активности у сарадњи са 

ученичким парламентом и Тимом за заштиту, као што је обележавање Дана толераницје, 

Дан розих мајица,....Упознати су ученици и родитељи са Националном платформом 

„Чувам те“. Формиран је Вршњачки тим за заштиту од насиља. 

Одељењске старешине првог разреда су у сарадњи са педагогом школе спровеле анкету 

која се односи на социјални статус ученика. Није било ученика који се нису прилагодили. 

Имали смо ученика који су имали здравствених проблема, где су им наставници и педагог 

школе пружали подршку, као и директор школе. Две ученице које раде по 

индивидуализацији и један ученик који ради по ИОП2 имају своје досијее. Направљен је 

план подршке за ове ученике. Две ученице су укључиване у активности Ученичког 

парламента, јер су изразиле жељу да учествују у појединим активностима. Кроз часове 

одељеског старешине реализоване су теме које се односе на неговање демократског духа. 

Ученици наше школе су више пута у току године покренули и реализовали хуманитарне 

акције. Укључивали су се у активности школе: обележавање школске славе, сајам књига у 

нашој школи, учешће у пројекту НАГВИС-а, обележавање међународних дана, конкурси. 

такмичења,.. Тим за каријерно вођење је у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање спровео тестирање за професионлану орјентацију за ученике трећег (тест) и 

четвртог разреда ( тест и индивидуални разговори). Тим за каријерно вођење је покренуо 

пројекат „Упознај занимање“ како би омогућио ученицима да више сазнају о факултетима 

који их интересују. Школу су посетили и слали материјал за промоцију бројни факултети 

и високе школе. Ученички парламент је покретао разне акције уз поштовање 

епидемиолошких мера. Неке од акција су „Покажи солидарност, носи маску“, 

обележавање Сајма књига, Дан здраве хране, Дан толеранције, Дан борбе против сиде, 

Дан розих мајица, Дан планете Земље, Дан просветних радника, учешће у пројекту 

НАГВИС-а, хуманитарне акције, акција Вршњаци вршњацима, учешће у активностима 

КЗМ, спремање материјала за превенцију насиља,...Информације о раду Ученичког 

парламента се редовно објављују на сајту школе и кроз локалне новине. Редовно се води 

евиденција о раду ученичког парламента. 

  



V Етос 

Циљ који је постављен је обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих 

запослених истицањем њених основних и посебних обележја, прмоцијом ученичких 

постигнућа и резултата рада наставника. Циљ је у већој мери реализован. 

Током школске године сарадња и комуникација са родитељима  у већој мери се 

реализовала електронским путем. У сарадњи са одељењским старешинама родитељи су 

редовно обавештавани о активностима школе и успеху ученика. Индивидуално су 

долазили како би обаваљали саветодавне разговоре са одељењским старешином или 

педагогом школе. Због епидемиолошке ситуације смањени су контакти и доласци 

родитеља у школу, као и било које групно окупљање.  

У сарадњи са Синдикатом школе организовани су излети, 1 једнодневни и 1 тродневни у 

Суботицу и Палић. 

Ове године није било организованих тематских сарадњи због забране окуплљања и 

трајања наставе на даљину. Што се тиче презентације школе, редовно се промовишемо 

кроз локалне медије, као и при упису у основним школама. Редовно се објављују 

резултати и успех ученика и наставника, како кроз локалне медије, тако и сајт школе, 

седнице већа.  

У школи функционише мрежа за решавње проблема насиља. Ове године није било теже 

изречених васпитно дисциплинских мера. Редовно се промовишу превентивне активности 

и указује на значају добре комуникације и мирног решавања сукоба. Школа прихвата све 

иницијативе ученика и даје подршку у реализацији.  

VI Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

Циљ који је постављен је праведно, транспарентно и демократско руковођење са већим 

степеном одгворности и управљању јавним средствима  које ће допринети повећању, 

ефикасности и успешности остваривања постављених образовних циљева, али и 

континуирано спровођење самовредновања и вредновање рада. Циљ је у већој мери 

остварен.  



Директорка је у току године пратила рад тимова, стручних већа. Присуствовала је 

појединим седницама и у сарадњи са педагогм школе пружала саветодавни рад и 

инструкције. Руководила је седницама Педагошког колегијума и Наставничког већа, 

присуствовала седницама Савета родитеља и Школског одбора. Редовно се стручно 

усавршавала и упућивала запослене на стручно усавршавање. Отворена је за иновације. 

Иновације које су реализоване у току године су обука запослених за рад на платформи 

Мајкрософт тимс, формирање Тима за дигитализацију, Вршњачког тима, електронски 

деловодник „Канцеларко“, Пројекат „ Повезане школе“, којим смо добили бесплатан 

интернет, петодневна обука за запослене и детаљније упознавање са Правилником о 

стандардима квалитета рада установе, одржавање свих седница преко Тимс платформе, 

потписивање уговора о поклону соларне клупе између наше Школе и фирме „ЛЕД“ из 

Бајине Баште, куповина 13 лаптопова за наставнике и ваннаставно особље, ФУК, ЈИСП, 

учешће на дигиталној конференцији компаније Мајкрософт у Србији „Синергија 20“, 

именовање за члана групе за друштвени развој општине, учешће на конкурску МПНТР за 

доделу бесповратних средстава за опремање кабинета, учионица. Кроз акционе планове и 

на седницама стручних већа мотивише наставнике да примене научено са семинара, да 

једни другима преносе научено. У сарадњи са Тимом за дигитализацију обучени су 

наставници за рад на Тимс платформи, отворени налози наставника и ученика, формирани 

тимови. Седнице тимова и стручних органа су реализоване преко платформе. Обезбеђен је 

континуиран рад на платформи. У току године није било наставника предложених или 

пријављених за напредовање у звању. На седницама Педагошког колегијума и 

Наставничког већа директорка је позвала наставнике да прикупе документацију и пријаве 

се за напредовање у звању. Дала је и предлог наставника који имају највише услова. 

Директорка је на седницама Наставничког већа дала шансу да наставници који су радили 

истраживања и пројекте презентују свој рад (самовредновање, пројекат „Упознај 

занимање“, пројекат УП „Кутак за активизам“, хуманитарна акција „ Вршњаци 

вршњацима“, обележавање Дана просветних радника. Није било наставника који су 

писали чланке, радили рецензије или уџбенике. Набављени су лаптопови за ваннаставно 

особље, као и за наставу, електрични клавир, ормари за школску библиотеку, књиге за 

ученике и наставнике који су оставрили успех на такмичењима, набављене су књиге и 

опрема према предлозима стручних већа. На седницама Наставничког већа, Школског 



одбора и Савета родитеља редовно обавештава чланове и запослене о набављеној опреми, 

побољшању материјално-техничких услова.  

У току године наша школа је сарађивала са локалном заједницом, односно, Оштином Нова 

Варош, Домом здравља, полицијом, Центром за социјални рад, Црвеним крстом (од кога 

смо добили и захвалницу за велики допринос у акцијама добровољног давања крви), 

основним школама, Националном службом за запошљавање, средњим школама и 

гимназијама у округу, Школском управом, предузећима у којима ученици обављају 

практичну наставу, као и привтним предузетницима. Сарадња је оставрена и са Техничком 

школом у Ужицу, где је 10 наставника наше школе бесплатно похађало обуку 

„Дигитализација школских процеса“ и остварило 40 сати стручног усавршавања. 

Родитељи су ове године због епидемиолошке ситуације у мањој мери укључивани у 

активности школе. Добра сарадња је била што се тиче праћења рада ученика и редовног 

информисања. Савет родитеља је редовно одржавао састанке и пратио рад школе. На 

почетку године су одржани заједнички родитељски састанци. Индвивидуалне посете 

родитеља се организују по потреби. На сајту школе су на почетку школске године 

објављени термини за састанке родитеља са предметним наставнцима. Одржан је и 

заједнички родитељски састанак у одељењу III5, на коме су са родитељима, поред 

одељењског старешине, разговарали наставник практичне наставе, организатор практичне 

наставе и директор. На Савету родитеља одабрани су члан и заменик за Локални савет 

родитеља. 

Председник Стручног актива, 
Драгана Чоловић 

  



2.1.5.10. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 

Школским програмом се обезбеђује остваривање наставних планова и програма. 

Ради постизања што бољих квантитативних резултата, најважније је постављање циљева и 

како њих реализовати. 

ЦИЉ: 

Повећање квалитета развоја и реализацијe Школског програма. Стручни актив за развој 

школског програма координира свим активностима везаним за његово писање, сарађује са 

релевантним тимовима и стручним већима у изради програма, прати измене закона и 

наставних програма, иницира писање анекса у складу са изменама наставних програма, 

прати имплементирање школског програма у образовно-васпитном раду школе.  

ЗАДАТАК : 

Праћење реализације и унапређења плана рада Школског програма 

Септембар: 

Формиран je Актив за развој школског програма (преко Вајбер групе) , којег чине: 

 Александар Савић, професор историје; председник актива 

 Нихад Алиспахић, професор физичког васпитања; записничар 

 Елвира Хаџић, професор групе предмета електро струке 

 Срећко Гујаничић, професор филозофије 

 Стана Маровић Цупара, педагог 

 Драгиша Ђенадић, наставник практичне наставе 

Израђен je план рада Стручног актива за развој школског програма за 2020/2021.г.  

Изабрани су председник тима и записничар. За председника тима изабран је Александар 

Савић, а за записничара Нихад Алиспахић. С обзиром на измене наставних планова 

неопходно је било проверити да ли су сви наставници предали реформисане планове. 



Септембар: 

Одржан је први, конститутивни састанак Актива у згради број 2 Средње школе. 

Професорица Елвира је саопштила  наставне предмете за које нису предати реформисани 

годишњи планови. Договорено је да председник Актива ажурира податке о предатим 

плановима и да направи нову табелу у којој ће стајати који су наставници одговорни за 

планове који недостају. Потом је било речи у вези са успехом и дисциплином ученика 

кроз извештаје педагога школе који су приложени уз записник у свесци евиденције.   

Током месеца председник Актива је након ажурирања података везаних за предају 

наведених планова извјестио директора о тренутном стању. Потом је директор усмено 

упозорио наставнике, након чега је председник Актива у сарадњи са Елвиром Хаџић 

поново ажурирао податке о предаји годишњих планова и поново обавестио директора о 

томе. Затим је директор писаним путем наложио преосталим наставницима да предају 

планове који недостају. 

Октобар 

Директор је писаним путем наложио преосталим наставницима да предају планове који 

недостају, након чега је председник Актива у сарадњи са Елвиром Хаџић поново 

ажурирао податке о предаји годишњих планова и поново писаним путем  обавестио 

директора о томе. 

Новембар 

Констатовано је да на крају првог класификационог циклуса није било одступања од 

плана и програма, и да се све одвија по плану, што потврђују и информације добијене од 

других актива. 

Мај  

Изнет је закључак да је да је ниво знања исказан кроз оцене једнак просеку из претходних 

школских година. Школски програм се у већој мјери реализује. Потврђено је да је 

директор школе предао захтев за допуну школског програма  и верификацију Образовног 

профила електичар и електромонтер мрежа и постројења у подручју рада електротехника.  



Јун 

Анализом успеха утвђено је да су ученици и поред свих тешкоћа успешно савладали 

градиво. Није било дисциплинских поступака. Председник Актива је изнео осталим 

члановима предлог извештаја и захтева Школском одбору за анекс на школски програм. 

Председник стручног Актива  
Александар Савић 

2.1.6. Извештаји о раду стручних сарадника школе 

2.1.6.1. Извештај о раду библиотекара 

У библиотеци раде Ћировић Миливоје,са 38,89%, Обућина Гина, са 30%, Чакаревић 

Милунка, са 20% и Башовић Садија,са 11,11% норме. 

На почетку школске године урађен је План рада библиотекара, који је постао део 

Годишњег плана рада школе. Формирана је и библиотечка секција,после извршеног 

анкетирања ученика. Секцију чини пет  чланова, а током године прикључила се још једна 

ученициа, Бећирагић Белма, II 2. Урађен је  План рада библиотечке секције , који је такође 

део Годишњег плана рада школе. За сваки месец су урађени одговарајући оперативни 

планови. На месечном нивоу , кроз табеле, води се евиденција о посетама библиотеци и 

позајмљеним књижним јединицама. 

Направљен је и гмејл налог библиотеке, bibliotekassnv@gmail.com,  како би се лакше 

комуницирало и са управом школе, члановима секције и другима. 

На почетку школске године су у библиотеку уписани ученици првог разреда, спроведене 

активности  на популаризацији библиотеке, тако што су ученицима првих разреда 

одржана кратка '' предавања '' о библиотеци наше школе. Почетком маја урађени су 

спискови ученика четвртог разреда који су имали задужене књиге и ти спискови су 

прослеђени одељенским старешинама завршних разреда. Све књиге су враћене. На овај 

начин се трудимо да очувамо библиотечки фонд. 

Укупан фонд библиотеке Средње школе , на почетку школске године, је био 9281 књижна 

јединица. Од почетка ове школске године  до 31.12. 2020. године, фонд библиотеке је 



увећан за 91 нову књижниу јединицу, које су делом набавка школе а делом поклони. Нове 

књижне јединице су лектирска издања, белетристика и уџбеници. У другом полугодишту, 

до подношења овог извештаја , библиотечки фонд је увећан за 26 књижних јединица, и то 

су углавном поклони. Углавном су у питању уџбеници и збирке поезије. Укупан фонд у 

овом тренутку је 9399.Библиотекари су урадили инвентарисање и обраду књижних 

јединица, па се називи књижних јединица могу проверити у инвентарној књизи. Сређиван 

је књижни фонд. Остварено је укупно 680 посета ученика и тај број није довољан али с 

обзиром на начин остваривања наставе током ове наставне године није изненађење. У 

сваком случају радићемо на томе да  афирмишемо рад библиотеке и да се број посета 

повећа. Са професорима школе сарадња је свакодневна. 

За израду плана набавке књижних јединица за ову школску годину, сарађивали смо са 

Стручним већима школе , као и са Стручним сарадницима школе и направљен је списак , 

који је највећим делом обухватао уџбенике. Списак је прослеђен директорки школе, како 

би се набавка даље спровела. Набављене књиге су стигле током децембра , уредно су 

инвентарисане и постале су део књижног фонда. Нарочито треба нагласити да је 

библиотека добила поклоне. Нашој библиотеци наш колега, професор Срећко Гујаничић, 

поклонио је 13. књижних јединица, све издања из 2020. године.  У фебруру 2021.год. 

удовица нашег колеге Миладина Зековића, Дијана, поклонила је део професорових књига 

нашој библиотеци. Један део књига је инвентарисан и изложен  , а део који се из 

објективних разлога не може увести у инвентарну књигу, биће на располагању за 

коришћење ученицима, што је и жеља госпође Зековић. На поклону смо посебно захвални 

и трудићемо се да сачувамо, и на овај начин, успомену на нашег цењеног колегу, проф. 

Миладина Зековића. Књигу на поклон добили смо и од наше некадашње колегинице, 

професорице Српског језика и књижевности, Бојане Меловић а од аутора Нехрудина 

Ребихића и Сеада Шемсовића , Бошњачка поезија 20. и 21. Стољећа – четири књиге и 

Усмена поезија бошњака – четири књиге Урадили смо спискове свих ових књига , да би 

били постављени на сајт наше школе. Тако ће бити обавештени  ученици, запослени 

школе, родитељи наших ученика као и сви заинтересовани за рад наше школе. Свима који 

су поклонили књиге изражавамо неизмрну захвалност на поклонима којима је обогаћен 

фонд наше библиотеке. Изражавмо захвалност и директорки школе Бранки Ракоњац  на 

набављеним књижним јединицама и  на набавци ормара и клавира, чиме је библиотека у 



згради 1 обновљена после више од 50. година. Простор библиотеке у згради 1 је сада 

функционалнији и лепши што ће допринети и бољем раду библиотеке , чувању књижног 

фонда и свим активностима ученика и секција које се у њој спроводе,  

Током првог полугодишта завршено је обележавање полица као и сређивање и 

организовање библиотечкг фонда,  у делу библиотеке у Згради 2, што је библиотечки 

фонд учинило прегледнијим  и допринело је улепшавању самог простора библиотеке. У 

јуну су промењени  ормани у библиотеци у згради 1, сређен је књижни фонд и адекватно 

обележен па је сада прегледнији.  

У нашим активностима , посебно смо сарађивали са колегама: проф.  Миланом 

Мартиновић – Перошевић  и Драганом Чоловић, приликом сређивања и обележавања 

библиотечког фонда, затим  колегама  из Стручног већа Машинске група предмета, проф. 

Ћамилом  Чичићем и проф. Драганом  Младеновићем, на сређивању и набавци уџбеника 

из ове групе предмета, као и колегама , проф. Алијом  Мујагићем, проф. Љубом  

Обућином  и проф. Ђорђем  Василићем , који су нам помагали око повремених проблема 

са компјутером. Професорке Српског језика и књижевности Милана Мартиновић – 

Перошевић, Драгана Чоловић и  Винка Поповић су нам помагале у остваривању следећих 

активности: обележавање Дана матерњег језика,  акција  ДШБС '' Читајмо гласно'', акција '' 

Уз предлог лакше се чита''.  Свима им се захваљујемо на сарадњи. 

Библиотекари су сарађивали и са Ученичким парламентом, највише са Белмом Бећирагић 

и Емилијом Дулановић. Својим мишљењима и одговорима на њихова питања учествовали 

смо у пројекту Ученичког парламента, који је везан за афирмисање читања и значаја 

библиотека у овом времену. Резултати њиховог пројекта ће нам свакако помоћи у даљем 

креирању нашег рада, колико то буде могуће. Ове активности су практично део 

активности које су биле предвиђене за традиционални Сајам књига, који је најпре одложен 

а до краја полугодишта, због епидемије, није ни одржан. Са Ученичким парламентом смо 

сарађивали и током наше акције '' Уз предлог лакше се чита''. Овде ћемо посебно истаћи 

залагање Емилије Дулановић, која нам је била спона за сарадњу са поменутим 

парламентом . 



Такође, библиотекари су радили са члановима библиотечке секције, колико су то 

епидемиолошке околности и измењени начин рада , омогућавали. Урађени су панои, у 

знак обележавања Европског дана језика, 26.9., и Дана матерњег језика, 21. 2., направљени 

су граничници за књиге, у оквиру акције '' Читајмо гласно''. У овкиру ове акције су били 

ангажовани и на другим активностима. У акцији '' Уз предлог лакше се чита'' , А. 

Хаџибрахимовић је објединила приспеле предлоге и припремила за објављивање. 

Прво полугодиште је почело комбинованом наставом , односно одељења су подељена на 

две групе, осим једног, и групе су наизменично  биле у школи и онлајн. А прво 

полугодиште се , изменама у календару а због епидемиолошке ситуације узроковане 

вирусом Ковид – 19, завршило 18. 12. 2020. године . Последње три седмице настава се у 

потпуности одвијала на даљину, односно онлајн. У другом полугодишту смо 8.3.2021. 

поново прешли потпуно на наставу на даљину, до 19.4.,а која се одвијала на платформи М. 

Тимс. Ово је наравно утицало и на број посета библиотеци као и на све активности које би 

се иначе одвијале у просторима библиотеке.  

 У тиму Наставничког већа, на платформи М. Тимс, направљен је простор , тзв. канал , за 

библиотеку , где се наставила активност библиотекара. Постављен је пригодан материјал 

поводом Светског дана поезије ,21. 3., плакат и фотографије наших активности поводом 

акције   '' Читајмо гласно'', препев сонета Шарла Бодлера поводом 200.година од његовог 

рођења,(препев сонета "Correspondances" урадио је , некада ученик овдашње Гимназије, а 

сада већ Др Никола Бјелић), као и најава и резултати наше акције  '' Уз предлог лакше се 

чита''. 

Током фебруара смо учествовали у четвртој акцији ДШБС '' Читајмо гласно''. О самој 

акцији послат је извештај организаторима. Фотографије и подаци о овој акцији 

постављени су на сајту школе. У овој акцији учествовала су готово сва одељења наше 

школе, у којима је прочитан припремљени материјал. Читало се и у зборницама. 

Покренули смо , у априлу,  са библиотечком секцијом, акцију '' Уз предлог лакше се чита''. 

Циљ акције је промоција читања и враћање књиге и читања нашим ученицима. Акција је 

спроведена у сарадњи, као што је већ поменуто, са Ученичким парламентом , 

професоркама Српског језика и књижевност . Наиме они су нам помогли да се пренесе 



информација о овој акцији ученицима, пошто је акција била следећа – ученици су слали 

предлоге омиљених књига које су прочитали а од њих је формирана листа која је 

постављена  на огласним таблама, сајту школе и М. Тимсу. Надамо се  да ће овако 

препоручене књиге пробудити пажњу оних који мање читају. Потрудићемо се да ова 

акција постане традиционална. Наравно, обележили смо и значајне датуме пригодним 

паноима, или материјалима који су постављани онлајн, зависно од начина рада у датом 

тренутку. 

Представник библиотекара у Педагошком колегијуму за ову годину је Милунка 

Чакаревић, а сви библиотекари су кроз рад Стручних већа и Тимова укључени у  све 

активности, чиме се остварују планиране активности из нашег Плана рада. Сви 

библиотекари су попуњавањем анкета учествовали у самовредновању рада школе. 

У библиотеци су се припремале и одвијале активности ученика у оквиру других секција и 

пројеката, као и припреме ученика за такмичења – математика, руски језик, француски 

језик. Део активности током организације и припрема за матурске и завршне испите 

такође се одвијао у библиотеци. Потрудили смо се да им, свима, помогнемо колико је то 

било потребно и могуће. 

Део активности нисмо до краја спровели због епидемиолошке ситуације и измена у 

начину рада школе. Делом смо то покушали да надокнадимо до краја наставне године. 

Извештај сачинили библиотекари 

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 и септембру сам учествовала у комисији за прављење Годишњег извештаја  о 

раду школе. Поред прављења коначног извештаја, писала сам и друге извештаје који су 

уследили након реализације појединих планова и програма. Такође сам била члан и 

учествовала у изради Годишњег плана рада школе. Члан сам и стручног актива за развојно 

планирање, где сам са осталим члановима правила акциони план и пратила његову 

реализацију током године и извештавали Педагошки колегијум и Школски одбор. Такође 

сам била и члан Стручног актива за за развој школског програма, у оквиру кога смо 

пратили реализацију Школског програма и обавештавали наставнике о изради планова 

потребних за Школски програм, начину израде, упућивање на Службене гласнике. Поред 

тога, учестовала сам у изради програма рада Ученичког парламента,самовредновања, као 

и плана рада свих осталих  тимова, стручних актива. Припремала сам годишњи план рада 

и израђивала своје месечне планове. Учестовала сам и била председник тима за ИОП, где 

сам са осталим члановима правила план мера индивидуализације, план педагошки 

профил, као и ИОП2. У сарадњи са директорком школе, одељењским старешинама 

организовали смо и планирали сарадњу са Домом здравља, Министарством унутрашњих 

послова, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Канцеларијом за младе. Током 

посете часова и давању повратне информације наставника, упућивала сам наставнике на 

уношење иновација у наставу, садржајније планирање, како оперативно тако и дневно. 

Редовно евалуирање. У сарадњи са Тимом за обезбеђивање квалитета рада установе, 

стручним већима давала сам предлоге за акциони план за унапређивање наставе на 

даљину. Давала сам инструкције наставницима у прављењу плана рада за оперативне и 

годишње планове, план рада одељењских старешина,секција у мањој мери. Са 

директорком школе сам се договарала о потенцијалним наставницима који би могли бити 

одељењске старешине. Директорки школи сам дала предлог за набавку стручне 

литературе. Такође сам током године у са радњи са Тимом за обезбеђивање квалитета рада 

установе и Педагошким колегијумом правила оперативни план рада школе током трајања 

наставе на даљину и комбиноване наставе.  



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 тимова за додатну подршку. 

Напредовање ученика сам пратила и кроз план индивидуализације за ученице која су 

радиле по индивидуализацији и ИОП2 као и ученика који је имао већи број недовољних 

оцена. 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, Савет 

родитеља. Пратила сам постигнућа на матурским испитима и правила извештај. Пратила 

сам поступак оцењивања кроз евиденцију наставника и Ес дневник.  Пратила сам рад 

тимова, стручних актива и већа. У сарадњи са директорком школе, присуствовале 

појединим састанцима тимова и стручних већа ради давања предлога, сугестија за даљи 

рад. Пратила сам кроз посету часова реализацију практичне наставе. Уз сарадњу са 

директорком школе и организатором практичне наставе, обилазили смо ученике на пракси 

и пратили рад. Пратила сам и реализацију стручног усавршавања ван установе у сарадњи 

са Тимом за професионални развој. Пратила сам и реализацију остварених сарадња са 

Домом здравња и МУП-ом, ЦЗСР, Националном службом за запошљавање и о томе 

обавештавала Педагошки колегијум и Стручни актив за развојно планирање. 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. Учествовала сам у праћењу акционог плана развојног планирања школе и 

о томе обавештавала Савет родитеља и Школски одбор. Учествовала сам у изради 

акционог плана за самовредновање за другу о област: Настава и учење, као и у његовом 

праћењу у сарадњи са председцницима тимова, стручних већа. За потребе самовредновања 

рада школе, учестовала сам у изради и примени инструмената за вредновање пете области 

квалитета Етос. Учествовала сам у прављењу акционог плана за унапређивање наставе на 



даљину. У сарадњи са директорком школе, Тимом за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, као и са свим стручним већима пратили смо реализацију плана у оквиру Тима за 

обезбеђивање квалитета. У сарадњи са Тимом за заштиту правила сам упитнике за 

ученике и наставнике, социоеконосмски статус ученика. Пратила сам постигнуће ученика 

на матурском испиту и о томе извештавала Наставничко веће, Школски одбор, Савет 

родитеља и педагошки колегијум. Пратила сам и упис матураната на факултете и високе 

школе у сарадњи са Тимом за каријерно вођење и саветовање. 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, начин оцењивања, вођење евиденције. Кроз реализацију 

наставе на даљину редовно сам обавештавала наставнике и упућивала на сумативно и 

формативно оцењивање. Редовно вођење евиденције . Учествовала сам у комисији изради 

годишњег извештаја о раду школе. У сарадњи са Тимом за обезбеђивање квалитета рада 

установе, Педагошким колегијумом, организатором практичне наставе и директором смо 

пратили реализацију наставе током епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19 вирусом. 

Такође сам пратила рад ученика и наставника током трајања епидемиолошке ситуације 

кроз посету часова у школи и приступом на изабраној платформи.   

Свих 39 недеља сам пратила реализацију наставе по посебном програму  на седмичном и 

месечном нивоу и обавештавала Школску управу, тј. саветника за нашу школу, Олгу 

Јованчићевић. Такође сам као лице задужено за праћење мера заштите на недељном нивоу 

обавештавала Школску управу и у случају позитивних лица на Ковид-19 вирус на 

дневном нивоу обавештавала и Завод за јавно здравље. 

Припремила сам  обрасце који су потребни за праћење и реализацију наставе и објавили 

их на платформи. 

III Рад са наставницима 

Кроз посету часова, упућивала сам наставнике на формулисање циљева, задатака, исхода, . 

Пратила рад током комбиноване наставе и наставе на даљину и давала повратну 

информацију. При посети часова упућивала на употребу различитих метода и облика рада, 

планирање иновација како би се постигла већа активност и заинтересованост ученика за 



рад, употреба веб алата током трајања наставе на даљину. Припремала сам за наставнике 

упитнике, материјал, извештај и упућивала их да што квалитетније одраде своје планове 

стручног усавршавања. Посетила сам  16 часова током трајања комбиноване наставе у 

првом полугодишту и 48 часова наставе на даљину у сарадњи са директорком и 

организатором практичне наставе , о чему је сачињен извештај и прочитан на Педагошком 

колегијуму. Навела сам препоруке које би било пожељно имплементирати, ради 

квалитетнијег наставног процеса. 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, ХИВ.  Упућивала их на различите начине и 

поступке самоевалуације. Како кроз оперативно планирање, тако и кроз дневно. У 

сарадњи са психологом и педагогом из ОШ „Живко Љујић“, упознала сам одељењске 

старешине са новим ученицима на које би требало обратити пажњу и пратити их. 

Одељењским старешинама сам слала материјал за поједине часове одељењске заједнице, 

које се односе на толеранцију, комуникацију. У септембру  сам у сарадњи са директорком 

школе по групама одржала обуку за везано за садржајније упознавање наставника са 

индикаторима у оквиру Правилника о стандардима квалитета рада установе. Такође 

одељењским старешинама сам након одржаног вебинара на тему „Превенција насиља и 

друштвено-користан рад у условима пандемије“, одржала предавање и упознала их са 

изменама у Протоколу, као и обављањем друштвено-корисног рада током трајања наставе 

на даљину. Са свим одељењским старешинама имам одличну сарадњу. Подршку сам 

пружала и наставници приправнику кроз посету часова, упућивање на различите начине 

рада, давала предлоге, сугестије, похвалим добре ствари. Кроз посету часова свим 

наставницима сам износила колико је битно да евалуирају свој рад, начин на који то да 

раде. Сарађивала сам са наставницима и помагала рад на платформи Мајкрософт Тимс. 

Помагала наставницима у осмишљавању рада са учеником коме је потребна додатна 

подршка и који ради по ИОП2, као и за 2 ученице које раде по индивидуализацији. Кроз 

састанке тимова позивала наставнике да дају предлоге и да се укључе у рад тимова, да 

сарађују између себе, да у оквиру већа прикупљају материјал како би сви чланови имали 

могућност да користе заједнички материјал по потреби.  



IV Непосредан рад са ученицима 

У сарадњи са одељeнским 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. Један број ученика сам и ја позивала 

на разговор уколико сам приметила несналажење, понашање које одступа од правилника. 

Углавном су проблеми били неуспех и неоправдано изостајање и социјализација. Било је и 

других проблема, породичних, здравствених, немотивисаност за учење итд,...Редовно сам 

пратила и разговарала са ученицима који раде по ИОП2 и индивидуализацији . Пратила 

сам ученике и учестововала у појачаном васпитном раду. Подстицала сам рад ученичког 

парламента, обрађивали смо теме превенције насиља и злоупотребе дрога кроз 

радионичарски рад , кроз упитнике, обележили сајам књига у нашој школи, јер нисмо 

били у могућности да идемо на Сајам, обележили смо Дан толеранције, Здраве хране, Дан 

розих мајица.. Учествовали смо у хуманитарним акцијима, Вршњаци вршњацима“-која се 

односила на скупљање мобилних телефона, лаптова за децу која немају услова за праћење 

наставе на даљину. Учествовали смо у пројекту НАГВИСА на републичком нивоу и 

праљењу кутка за активизам. У сарадњи са Тимом за каријерно вођење реализовали смо 

Пројекат „ Упознај занимање“. 3 ученика су похађала  вебинар везано за ту тему. 

Формирали смо Вршњачки тим који је давао предлоге у циљу превентивног деловања на 

насиље. Чланови парламента су давали предлоге за превентивне мере ради сузбијања 

вируса у нашој школи, реализовали смо активност, „Покажи солидарност, носи маску „. 

Израђивала сам у сарадњи са Тимом за ИОП профил ученице која ради по 

индивидуализацији и ИОП2. Током наставе на даљину пратила сам рад ученика, позивала 

их да узму учешће у раду, разговарали о разлозима неучешћа. Углавном су уз позивање и 

константно праћење ученици узели учешће у складу са својим способностима, али је 

потребно да ученици узму веће учешће у активностима школе. 

  



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, извештај о самовредновању. У сарадњи са одељењским 

старешинама упознали смо их са Правилником о протоколу о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 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, праћењу ИОП2 и индивидуализације. У сарадњи са одељењским старешинама за 

родитеље сам припремала и презентације везане дигитално насиље, упућивање на 

Националну платформу „Чувам те.“. Савету родитеља слала упитнике за самовредновање 

рада школе. Са појединим родитељима сам учествовала у раду тимова, као и у пружању 

подршке на дан представљања наших активности у оквиру Локалног тима ФЕНИКС и 

Рупубличког НАГВИС. Континурана је била сарадња са родитељом ученика који ради по 

ИОП2.  

VI Рад са директором и стручним сарадницима 

Са директором сам остварила сарадњу при предлагању чланова за тимове, стручне активе, 

израда Годишњег плана рада и Годишњег извештаја о раду школе. Договарале смо се о 

актуелним потребама и активностима које треба спровести да би функционисање школе 

било ефикасније. 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, реализација наставе на даљину, комисији за 

полагање , васпитно-дисциплинским поступцима, заједничка посета часова, учешће у 

тимовима, праћење рада стручних већа, тимова, договор око реализације наставе на 

даљину, сумирање састанка, давање предлога за унапређење рада, прављење недељног 

планирања и обавештење запослених о реализацији појединих активнсти. Припремали 

документацију за потребе посете просветног инспектора.  Сарадња током рада ученичког 



парламента и организовања сајма књига у школи, обележавање Међународних дана, 

хуманитарне акције. 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

Током целе године учествовала сам у раду Наставничког већа кроз периодично 

анализирање успеха,  извештаја о самовредновању, извештај о постигнућима на 

матурском испиту упису на факулетет и високе школе, оптерећеност ученика наставом , 

реализација свих облика образовно-васпитног рада. Учестовала сам у раду скоро свих 

тимова у школи, у комисији сам за израду Годишњег плана рада за наредну годину, као и 

Годишњег извештаја, била сам у комисији за избор ученика генерације, комисији за 

полагање испита за лиценцу. Учествовала сам у обуци за коришћење платформе Microsoft 

Teams у настави на даљину заједно са још 8 наставника. 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,.. Давала сам предлоге појединачно за свако стручно веће, актива, 

тимова, органа мере за унапређење рада. Пратила акциони план самовредновања и 

развојног плана школе, као и акционог плана за унапређивање наставе на даљину 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе  

Током године сарађивала сам са Домом здравља у циљу предавања –ХИВ, систематски 

прегледи; ЦЗСР- давање повратне информације о успеху и дисциплини ученика који су 

због кривичних пријава, разговор и због породичних проблема појединих ученика. За 

потребе информисања наших наставника о присутности насиља на нивоу наше Општине 

такође смо сарађивали са Центром за социјални рад; Национална служба за запошљавање- 

сарадња са саветником за планирање каријере и тестирању ученика за професионалну 

орјентацију; дечијом заштитом око давање повратне информације око редовног 

школовања ученика који користе њихове услуге, Црвени крст и акција добровољног 

давања крви, Основне школе- упис, праћење ученика из тих школа, као и тражењу плана 

транзиције за поједине ученике. Сарађивала сам и са Војним одсеком, слањем списка 

омладинаца који пуне 18 година, Завод за статистику.  



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, упитнике, 

анкете за ученике, наставнике и родитеље, као и обрасце за праћење и реализацију 

наставе. Семинари које сам похађала ван установе: 

 Вебинар „Превенција насиља и друштвено –корисни рад у условима пандемије 

„септембар 2020, 8 сати 

 Семинар „Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата“, 36 сати-

10.12.2020.-13.01.2021., К1 

 Обука за коришћење „Програма за самовредновање установа“, 4 бода 

 Обука за коришћење платформе Microsoft Office, апликација Teams 

 Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/ дигитално 

компететан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала- 21.05.2021. у трајању од 19.5 сати 

 Усавршавање унутар установе 

 Излагала сам садржај са вебинара на састанку одељењских старешина.  

 У сарадњи са Тимом за професионални развој покренули смо пројекат „Упознај 

занимање“ које би имало примесе семинара „Групни рад и 

интердисциплинарност“.  

 Потврда за учешће на онлајн стручном усавршавању унутар установе у циљу 

професионалног оснаживања на тему: Које су то смернице за рад ученичког 

парламента и квалитетну наставу грађанског васпитања-3 састанка по 3 сата. 

Педагог школе 
Стана Матовић Цупара 

  



2.2. Извештај о раду директора 

СЕПТЕМБАР 2020.  

 Организација за почетак школске године. У августу су извршене детаљне припреме 

за почетак школске 2020/21.године. Формирање одељења, подела часова, 

одељењских старешинстава, одређивање смена, израда распореда часова обавезне 

наставе и ваннаставних активности, распоред дежурства наставника, израда 

распореда блок и практичне наставе, задужења наставника и израда 40-часовне 

радне недеље, формирање тимова и актива, припремљеност школског простора за 

почетак школске године. 

 У сарадњи са Техничком школом у Ужицу, 10 професора из наше школе је 

бесплатно похађало обуку „ Дигитализација школских процеса“, и остварило 40 

сати стручног усавршавања. Ова обука је омогућила напредак у области 

дигитализације. Формиран је Тим за дигитализацију који је имао задатак да до 1. 

септембра обучи све запослене у колективу ( обука је трајала неколико недеља, и 

одржавала се у мањим групама). 

 Директор је у летњим месецима припремио школски простор за извођење наставе, 

која се од 1. септембра реализовала по комбинованом моделу рада, ученици су 

долазили у школу подељени у групе и смењивали су се на седмичном нивоу. 

Ученици који су остајали код куће су пратили наставу путем платформе 

Мајкрософт тимс, и РТС Планете. 

 Одржан родитељски састанак ученика првог разреда 31.08.2020. 

 Одржан састанак са представницима МУП-а. Састанак одржан у просторијама 

наше школе. 

 Рад у Доситеју, ажурирање података и систематизација радних места. На 

седмичном нивоу школа је извештавала МПНТР о броју ученика који су били у 

контакту или су били заражени вирусом Ковид 19. На месечном нивоу , такође су 

извештавали путем апликације у Доситеју. Свакодневно школа је извештавала 

попуњавањем табеле која се директно прослеђивала Заводу за јавно здравље. 

 7.септембра одржан састанак у Школској управи у Ужицу,организовање наставе у 

отежаним условима и спровођење мера заштите од заразе. 



 7.септембра одржан састанак Актива директора – систематизовање проблема у 

раду школе при комбинованом моделу рада. 

 Одржано неколико састанака са руководством општине и директорима основних 

школа у вези са превозом ученика. Закључак: општина ће расписати тендер за 

превоз. 

 Допис Општинском већу за реконструкцију зграде гимназије. 

 Школа обезбедила електронски деловодник „ Канцеларко“ и тиме учинила 

ефикаснији рад административне и правне службе. 

 Завршен пројекат „ Повезане школе“, којим смо добили бесплатни и бржи интернет 

у свим зградама. 

 Сви ученици добили корисничке налоге за Мајкрософт тимс. 

 Све седнице се одржавају преко платформе Мајкрософт тимс.  

 Ученици активно учествују у изради презентација, кратких филмова( обележавање 

Сајма књига, Дана здраве хране, Дана просветних радника). 

 Директор и педагог одржали петодневну обуку за све професоре – стандарди 

квалитета рада школе, област самовредновања Етос. 

 Набављена сва дезинфикциона средства,а од Турске амбасаде смо добили 20 

хиљада хируршких маски( сваком ученику и запосленом подељен пакет од по 50 

маски). 

 Општински просветни инспектор утврдио испуњавање услова за образовни профил 

Електричар и Електромонтер мрежа и постројења. Очекује се решење о 

верификацији од МПНТР. 

 Директор је поступао у складу са дописима МПНТР а везаним за епидемиолошку 

ситуацију, и примењивао превентивне мере у циљу спречавања заразе.Одређено је 

лице за спровођење мера у школи – педагог. 

 Директор је похађао онлајн обуку за полагање испита за директоре. 

 Актив директора – технолошки вишкови, слободна радна места, превоз ученика, 

организација рада школе. 

 Потписивање уговора са предузећима и угоститељским објектима за извођење 

практичне наставе. 



 Уговор са Основном школом “ Живко Љујић“ о коришћењу наше школе и простора 

у другој смени. 

 Осигурање ученика- Савет родитеља изабрао осигуравајућу кућу „ Миленијум 

осигурање“. 

 Израда Годишњег плана рада школе и разматрање и усвајање плана на седницама 

наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. 

 Извршен санитарни преглед ученика одељења 3/5. 

 Сарадња са родитељима. Одржан заједнички родитељски састанак  у одељењу 3/5.  

 Презентација Ученичког парламента а односи се на превенцију насиља. 

Обухваћена сва одељења и сви ученици. 

 Конституисање Савета родитеља. 

 Седница Школског одбора – усвајање плана стручног усавршавања. 

 Сарадња са Школском управом, Полицијском станицом, Цензтром за социјални 

рад. 

ОКТОБАР, 2020. 

 Педагошко –инструктивни рад директора и педагога.  

 Обилазак часова редовне и наставе у блоку, као и обилазак ученика на практичној 

настави и у радионици. 

 Сарадња са наставницима, родитељима и институцијама. 

 Ученички парламент је спровео акцију „ Борба против насиља, злостављања и 

занемаривања“ – разговор, предавања, дискусије у свим одељењима, како би 

ученици препознали и адекватно реаговали на све појавне облике насиља. 

 Педагог школе одржао састанке са запосленима и одељењским старешинама како 

би их упознала са новим Правилником о протоколу поступања у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање. Директор омогућио педагогу приступ 

вебинару на тему новог правилника о протоколу у одговору на насиље. 

 Основан Вршњачки тим за борбу против насиља. 

 Потписан уговор о поклону соларне клупе, између наше школе и фирме „ ЛЕД“ из 

Бајине Баште. Вредност соларне клупе је 200000 динара. 



 Расписана јавна набавка за радове у дворишту и бетонирање како би се поставила 

соларна клупа. 

 Јавна набавка за куповину 13 лап топ рачунара. 

 Рад у новом програму за праћење финансирања у образовању, именован је шеф 

рачуноводства Јагода Гујаничић. Вебинар за ИФИСУП. 

 Рад и сарадња са институцијама за увођење ИОП 2 ( дом здравља, основна школа, 

интерресорна комисија, родитељ, педагог, тим за додатну подршку, школска 

управа). 

 Саветодавни рад у оквиру стручних већа – машинска струка, веће вештина, веће 

друштвених наука, тимова : Тим за међупредметне компетенције, Тим за заштиту 

од насиља, Тим за самовредновање, Тим за професионални развој, Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за дигитализацију школе. 

 Саветодавни разговори са професорима након посећених часова. 

 Нови начелник Школске управе Златиборског округа је са просветним саветницама 

Олгом Јованчићевић и Драгицом Јокић посетио нашу општину, и том приликом 

био два дана у Средњој школи у Новој Вароши. Први дан, Средња школа је била 

домаћин свим директорима школа са наше општине, а други дан је начелник 

обишао нашу школу, све зграде, и разговорао са директорком о проблемима са 

којима се сусреће школа, о демографским подацима, и друго. 

 Награда Француске амбасаде и МПНТР за наше ученике и ментора, професорку 

француског језика Садију Башовић. Додела награда није свечано одржана у 

Београду, због епидемиолошке ситуације. Вест је објављена  на сајту школу, у 

локалним „ Варошким новинама“, и на телевизији Златар. 

 Пријављивање имовине у Агенцији за борбу против корупције. 

НОВЕМБАР, 2020. 

 Поводом Дана општине, директорка  доставила тражене податке о ученицима 

добитницима „ Вукове дипломе“ и ученицима који су освојили прва три места на 

окружном такмичењу, јер се републичка такмичења нису одржала. 

 Испити за ванредне ученике.  



 Контрола документације. 

 Педагошко-инструктивни рад. 

 Контрола противпожарних апарата и хидрантске мреже. 

 Систематски преглед ученика 1 и 3.разреда. 

 Обележен Дан просветних радника – ученици снимили филм. 

 Рад у Школском одбору. 

 Учешће на дигиталној конференцији компаније Мајкрософт у Србији „ Синергија 

20“.За учешће сам снимила филм о дигитализацији школе од 2019.године. На 

конференцији је учествовало преко 2000 предавача. 

 САНУ је наградио Андреу Маринковић,  првом наградом на међународном 

конкурсуиз руског језика. 

 Измењен календар о образовно-васпитном раду. 

ДЕЦЕМБАР 2020. 

 Израда решења за попис имовине. 

 Набавка књига за награде ученицима и наставницима поводом школске славе. 

 Набавка књига за школску библиотеку. 

 Присуство на вебинару „Ка савременој настави српског језика и књижевности“ , 3 

наставника ( 4500 динара). 

 Присуство вебинару за секретаре установе. 

 Организован онлајн семинар за све запослене, плаћено за 50 професора, износ 

270000 динара. Семинар траје пет недеља, и значајан је за стицање дигиталних 

компетенција наставника и примену веб алата у настави на даљину. Број сати 

стручног усавршавања по учеснику је 36 бодова. 

 Упутство за организовање наставе на даљину од 30.новембра,а полугодиште се 

завршава 18.децембра. 

 Три недеље је настава у потпуности реализована на даљину, онлајн, путем 

платформе Мајкрософт тимс. На крају сваке недеље педагог је извештавао школску 

управу о раду школе, а педагог, организатор практичне наставе и директор су 

посећивали часове, на основу чега су и сачињавали извештај о реализацији наставе. 



 Организовано је поправљање оцена у школи, уз строго придржавање мера. 

 Директор је обавестио све о новом начину рада и организације рада школе. 

 Ученици добили награду на Конкурсу за родну равноправност. 

 Одобрене ученичке стипендије за око 40 ученика. 

 Одржана је седница Наставничког већа, усвајање успеха и дисциплине. Друга 

седница везана за упис ученика у наредну школску годину. 

 Одржана седница Школског одбора. 

 Присуство вебинару „Израда истраживачког рада и практични примери са одбране 

за лиценцу за директоре“, одржан 30.12.2020.године( износ 3000 динара) 

 Сарадња са установама и предузећима у граду, и шире. 

ЈАНУАР, 2021. 

 Састанци поводом измене плана уписа, најпре преко зоом платформе са 

представницима Привредне коморе, Олгом Јованчићевић, замеником председника 

општине. Затим је одржано Наставничко веће на ком је донета реална одлука о 

упису 4 одељења , након тога седница Школског одбора и седница Општинског 

већа. 

 Извршење пописа имовине и финансијских средстава. 

 Именовање комисије за осигурање имовине, и доношење одлуке о покретању 

поступка јавне набавке.  

 Израда финансијског плана у сарадњи са рачуноводством школе. 

 Испитни рок за ванредне ученике. 

 Израда Акционог плана за унапређивање наставе на даљину применом веб алата. 

 Одржани састанци са Тимом за обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тимом 

за самовредновање рада школе, саветодавни састанци са стручним већима, састанак 

Педагошког колегијума.  

 Седница Школског одбора – усвајање финансијског плана и плана јавних набавки. 

 Завршен онлајн семинар. 

 Маркетинг школе путем школског сајта, локалних новина, радија и телевизије.  



 Свечани испраћај у пензију Станка Брајовића, професора математике и помоћне 

раднице Драгане Виторовић. 

 Обележена школска слава – Савиндан, без приредбе, али уз славски колач. Уручене 

награде ученицима, и професорима Садији Башовић, Мевлудину Башовићу, 

Милану Рајићу, Марини Шапоњић и Алији Мујагићу. 

ФЕБРУАР, 2021. 

 Преглед педагошке документације, педагошко-инструктивни рад,набавка књига за 

поклоне матурантима, носиоцима Вукове дипломе, за ђака генерације. Рад у 

стручним органима, саветодавни рад. Сарадња са другим школама, школском 

управом. 

 Маркетинг поводом плана уписа. 

 РАД у ЈИСП – у. 

МАРТ и АПРИЛ, 2021.ГОДИНЕ 

 Прелазак на онлајн наставу од 8.марта до 19.априла 20121.године. Рад на 

платформи, пружање подршке у раду, саветодавни разговори. 

 Праћење реализације наставе, припреме за завршне и матурске испите.именовање 

комисије за избор ученика генерације, рад у школском одбору и савету родитеља.  

 Спровођење јавне набавке за куповину ормара и клавира за библиотеку. 

 Припреме за редован инспекцијски надзор, поводом тога састанак у Радоињи са 

просветним општинским и републичким инспектором. 

МАЈ, 2021.ГОДИНЕ 

 Припреме за матурске испите, ангажовање наставника по уговору за одређене 

предмете, набавка образаца за матуранте, динамика рада.  

 Свечани испраћај матураната. За одличне ученике поклон књиге. 

 Припрема за редован инспекцијски надзор. 

  



ЈУН, 2021. 

 Полагање завршног и матурског испита. Организација свих испита. 

 Избор ђака генерације, додела Вукових диплома. 

 Припреме за упис ученика, доношење одлуке о бодовању технолошког вишка, 

понуда изборних пакета и програма, рад на техничком сајту МПНТР поводом 

уписа, портал Моја средња школа, добијање сертификата за запосленог за рад на 

платформи. 

 Именована сам у групу за друштвени развој општине, за израду Плана развоја 

општине у периоду 2022 – 2029.године. Састанак у Дому културе, други састанак  у 

Општини. 

 Средња школа је добила захвалницу од Црвеног крста за велики допринос у 

акцијама добровољног давалаштва крви. 

 Инспекцијски надзор  и мере према Закону о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама. 

 Припреме за суђење поводом тужбе Ђорђа Минића. 

 Ванредни инспекцијски надзор – контрола диплома. 

 Завршетак наставе, подела сведочанстава, упис у наредни разред. 

 Заједница машинских школа, овластила Драгана Младеновића да присуствује   

Скупштини заједнице машинских школа. 

 Сарадња са Задужбином „ Нићифоровић“ поводом опремања , то јест куповине 

столова за хемију, и пријаве за једнократну награду за Јану Јелић, Марину 

Шапоњић и Рајић Милана. 

 Учешће на конкурсу МПНТР за доделу бесповратних средстава за опремање 

кабинета, учионице. 

ЈУЛ, 2021. 

 Упис ученика у први разред. 

 Јавна набавка за обуку возача Б категорије за 39 ученика. 

 Јавна набавка за израду Плана заштите од спасавања и Процену ризика у 

ванредним ситуацијама. 



 Седнице Педагошког колегијума, Савета родитеља и Школског одбора. Бодовање 

технолошког вишка. 

 Рад у ЈИСП-у. 

АВГУСТ, 2021. 

 Седнице Актива директора поводом ангажовања запослених у наредној школској 

години. 

 Седница Наставничког већа и припрема за нову школску годину. 

 Рад у ЈИСП-у. 

 Састанак директора златиборског округа у Ужицу поводом организације 

образовно-васпитног рада. Средња школа у Новој Вароши почиње са радом 

применом комбинованог модела.  

 Ажурирање листе за запослене за чијим је радом у потпуности или делимично 

престала потреба и запослених са непуном нормом. Оглашавање слободних радних 

места. Сарадња са директорима других школа у вези са запошљавањем радника. 

Припрема установе за почетак нове школске године. 

Директорка школе 
Бранка Ракоњац 

2.3. Извештај о раду школског одбора 

Школски одбор Средње школе у Новој Вароши у школској 2020/2021. години одржао је 

укупно 11 (једанаест) седница. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, шест седница је одржано online, а пет у 

просторијама школе. Школски одбор је радио у следећем саставу:  

 Срећко Гујаничић,  

 Елвира Хаџић,  

 Далида Мусић Авдић (из редова запослених),  

 Грбовић Драган,  

 Чкоњевић Мирослав,  



 Друловић Горан (представници Савета родитеља),  

 Арсић Миливоје,  

 Мариновић Љиљана и  

 Ибровић Аднан (представници локалне самоуправе)  

На  овим  седницама  Школски одбор је: 

 именовао чланове Школског одбора у обавезне школске тимове 

 разматрао и усвојио Годишњи извештај за школску 2019/2020. Годину 

 разматрао и усвојио Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 

 разматрао и донео све неопходне правилнике као и њихове допуне у складу са 

променама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 

 усвојио и допунио финансијски план за 2020.годину, као и план јавних набавки 

 усвојио план Стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

 именовао одговарајуће комисије за попис имовине и финансијских средстава 

 разматрао и  анализирао  успех и дисциплину ученика на крају првог 

класификационог периода 

 донео одлуку о усвајању предлога плана уписа у први разред за школску 2021/2022. 

годину; 

 разматрао и анализирао рад школе у отежаним условима, као и спровођење мера 

заштите од епидемије вируса Covid19 

 разматрао организацију прославе Дана школе 27.  јануара; 

 разматрао и усвојио Извештај о попису за 2020. годину; 

 разматрао и усвојио Финансијски извештај за 2020.годину и Финансијски план за  

план за 2021. годину; 

 усвојио план јавних набавки за 2021. годину 

 разматрао и усвојио извештај о раду директора 

 разматрао и анализирао успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта; 

 разматрао информације о матурским и завршним испитима као и обезбеђивању 

средстава за награђивање ученика 

 именовао комисију за бодовање технолошког вишка 



 разматрао и усвојио Анекс Годишњег плана рада и Анекс Школског развојног 

плана 

 разматрао и усвојио захтев за измену и допуну Школског програма 

 разматрао и усвојио захтев јавне установе „Спортски објекти Нова Варош“ за 

коришћење градско-школске дворане до 21.06.2021. 

 разматрао анализу успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта; 

 анализирао рад школе у ванредним околностима и ефикасност учења на даљину (у 

периодима потпуног преласка на online наставу) 

 разматрао и усвојио Извештај о самовредновању рада школе за школску 2020/2021. 

годину 

 разматрао и усвојио Извештај о остваривању развојног плана школе за школску 

2020/2021. годину 

 разматрао и усвојио извештај о раду Школског одбора за 2020/2021. и план рада 

Школског одбора за 2021/2022. годину 

 разматрао организацију рада школе према упутству МПНТР за почетак школске 

2021/2022.године 

Школски одбор је закључио да је Средња школа у Новој Вароши у школској 2020/21. 

години организовала образовно-васпитни рад у складу са Упутством за организацију рада 

средњих школа које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја. У 

периодима потпуног преласка на наставу на даљину, сви облици наставе и учења 

реализовани су путем платформе Мајкрософт Тимс, при чему се водило рачуна да се 

континуирано прате и оцењују ученичка постигнућа (формативно и сумативно) 

коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије.  

Чланови Школског одбора су се, већином, редовно одазивали позивима за седнице и 

конструктивном дискусијом доприносили неометаном и квалитетном функционисању 

школе.  

Председник Школског одбора: 
Далида Мусић Авдић 

  



2.4. Извештај о раду савета родитеља 

На почетку школске 2020 / 2021 године конституисан је Савет родитеља Средње школе у 

Новој Вароши и радио је у следећем саставу:  

 Бранкица Гордић,  

 Фехима Ибишбеговић,  

 Исак Дудић,  

 Горан Друловић,  

 Жељко Томовић,  

 Драган Грбовић,  

 Мирослав Чкоњевић,  

 Србољуб Вижлина,  

 Зорица Симановић,  

 Ивка Милинковић,  

 Миленко Дробњаковић,  

 Горица Пушичић,  

 Душко Батаковић,  

 Радованка Бошњаковић,  

 Радојка Марјановић,  

 Бобан Васиљевић,  

 Александар Лековић,  

 Радојица Мићовић. 

Током школске 2020 / 2021 године одржано је седам седница Савета родитеља, којима је 

осим чланова, присуствовала  и директорка Средње школе, Бранка Ракоњац. 

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 Ивка 

Милинковић.  



За представнике у школским тимовима изабрани су:  

 Тим за инклузивно образовање Фехима Ибишбеговић,  

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања- Горан 

Друловић. 

 Тим за професионални развој- Ивка Милинковић. 

 Тим за самовредновање- Зорица Симановић. 

 Тим за каријерно вођење и саветовање ученика - Горица Пушичић. 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе- Бобан Васиљевић. 

 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва- Жељко Томовић. 

 Стручни актив за развојно планирање школе- Александар Лековић. 

 Изабрани су представници за општински Савет родитеља: Радојица Мићовић и 

Горица Пушичић. 

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. Директорка је упознала присутне са условима рада у посебним околностима због 

епидемиолошке ситуације у земљи и свету изазване вирусом Ковид 19. Родитељи су 

упознати са свим детаљима организовања наставе, мерама предострожности и обавезама 

ученика и родитеља у вези са тим. 

На другој седници члановима су достављени Извештаји и Годишњи план електронским 

путем, са посебним освртом на детаље учења на даљину. Школа је оформила платформу 

Микрософт тимес за праћење наставе на даљину. Екскурзије су одложене до даљњег 

према препорукама министарства. 

Најзначајнија тачка треће седнице је био успех ученика на крају првог класификационог 

периода, мере за побољшање успеха и дисциплине, проблеми у раду школе, с обзиром на 

комбиновани модел наставе. И поред озбиљних здравствених проблема велики је број 

изостанака и велики број негативних оцена. Отежани су услови за организовање 

практичне наставе и проблеми око редуковања наставног садржаја услед трајања часа од 



30. Минута. О статистичким подацима, стручном усавршавању професора, сагласности 

Општине за реконструкцију зграде Гимназије, о успеху, упознала нас је директорка 

шлоле. 

На четвртој седници ( материјал родитељима прослеђен електронским путем) Присутни 

сви чланови савета. Бавили смо се успехом ученика на крају првог полугодишта, мерама 

за побољшање успеха и дисциплине. Представљене су активности школе( стручни 

скупови, семинари, обука наставника), упознати смо са именима награђених професора и 

ученика, са акцијама ученичког парламента” Вршњаци вршњацима”, са препорукама 

Кризног штаба и дописа МПНТР. 

На петој седници присуствовале су: директорка школе Б.Ракоњац, секретар школе Гина 

Обућина. У прилогу достављен табеларни преглед успеха дати предлози за побољшање 

успеха. Предложен избор уџбеника, одобрених од стране МПНТР-а. Оформљена је 

комисија за избор ученика генерације и то Горица Пушичић. 

На шестој седници чланови су упознати са уписом ученика у Средњу школу, понуђеним 

смеровима, броју слободних места. Када је реч о четвртој години, матурски радови су 

успешно одбрањени, а за ђака генерације једногласно изабрана Јана Јелић. 

За седму седницу одржану 31.08.2021.године  родитељи су упознати са дневним редом, 

електронским путем. Седници присуствовали сви чланови савета родитеља, директорка 

Бранка Ракоњац и секретар Гина Обућина. Тим за самовредновање рада школе је извршио 

анализу прикупљене документације од школске 2018/19 до 2020/21 године. Поред једног 

спорадичног случаја у принципу се поштују Правила понашања и нема дискриминаторног 

понашања. Дате су препоруке за превентивне активности наставницима, родитељима и 

ученицима. Предложено пружање подршке Ученичком парламенту, активније учешће 

родитеља у активностима школе. Обавештени смо о остваривању развојног плана 

установе и нико од присутних није имао додатних питања на ову тему. Сви тимови су 

доставили извештаје, а директорка је презентовала Опертивни план Средње школе за 

организацију и реализацију образовно - васпитног рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Ковид-19. Модел наставе у Средњој школи у Новој Вароши ће 

кренути са МОДЕЛОМ 2( комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на 



даљину), часови трају 45. Минута, а оцењивање ученика се спроводи када су у школи. 

Настава на даљину ће се обављати преко платформе Микрософт тимес, практична настава 

ће се изводити према могућностима предузећа или школа итд. Школа је припремљена, сви 

запослени су упознати са мерама спречавања уношења и преношења Ковид -19. 

Председница  С.Р на основу досадашњих активности Савета у протеклој школској години 

израдила извештај који је презентовала и ставила на усвајање. С.Р је одржао седам 

седница, неке у школи а неке онлине путем вибера, све у складу са епидемиолошком 

ситуацијом. Извештај садржи све потребне податке о раду у документацији, Савета 

родитеља. У току године су се разматрала сва питања везана за рад школе, извештај је 

једногласно усвојен, план рада за наредну школску годину остаје исти. 

Председник Савета родитеља 
Фехима Ибишбеговић 

2.5. Извештај о раду координатора практичне наставе 

Као координатор практичне наставе у школској 2020/2021 године, свој рад сам 

прилагодио према годишњем плану рада школе. Заједно са наставницима који су чинили 

уписну комисију активно сам учествовао у упису ученика у први разред. Након завршеног 

уписа формирано је четири одељења првог разреда и то: два одељења гимназије 

друштвено језичког и природно математичког смера, једно одељење машински техничар 

моторних возила и једно комбиновано одељење по дуалном систему образовања електро 

струке образовног профила електричар и електромонтер мрежа и постројења. 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. 

У августу 2020. године, помагао сам у реализацији и изради распореда за полагање 

поправних, разредних ,матурских и испита за ванредне ученике.Број кандидата се налази у 

годишњем извештају рада школе.  

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.Уговори су склопљени са следећим предузећима и привредним друштвима: ТО 

„Златар“ (хотел Панорама) – у којој ученици трћег разреда образовног профила кувар 



обављају практичну наставу као и ученици четвртог разреда образовног профила 

туристички техничар.Такође су склопљени уговори за обављање практичне наставе за 

ученике трећег и четвртог разреда образовни профил машински техничар моторних 

возила и образовни профил аутомеханичар у другом разреду, са следећим предузећима: 

Аблендер АЦ д.о.о; Јелика д.о.о; као и ауто сервис „Буљуга“, ауто сервис „Нешо“, ауто 

сервис „Мусић“, ауто сервис-одржавање МВ „Балша Крџовић“, ауто сервис „Бато ВТ“, 

ауто сервис „Даниловић“ и ЗПР „Жељко“. Такође је склопљен уговор за ученике другог 

разреда образовни профил механичар хидроенергетских постројења са  ЈП ЕПС 

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“, „ЛИМСКЕ ХЕ“ из Нове Вароши. Ученици су 

подељени по групама у складу са образовним профилима и распоређени по предузећима 

за извођење практичне наставе. 

Ученици другог разреда образовни профил механичар хидроенергетских постројења због 

епидемиолошке ситуације и немогућности организованог превоза до хидроелектрана, у 

првом полугодишту нису обављали практичну наставу у „Лимским  ХЕ“ из Нове Вароши. 

Ученици су практичну наставу обављали у школској радионици. „Лимским ХЕ“ су од 

18.05.2021.године, до краја другог полугодишта дозволиле ученицима овог профила 

обављање практичне наставе у хидроцентралама.  

Практична настава за образовни профил Кувар и Туристички техничар се није одвијала 

према предвиђеном плану у хотелу Панорама због смањења капацитета рад и недостатка 

грејања  у новембру и децембру. Часови су реализовани у школи. У другом полугодишту 

ученици ових профила су обављали практичну наставу у хотелу Панорама у мају месецу. 

Код релизације блок наставе у одељењу IV3 образовни профил Машински техничар 

моторних возила, такође је дошло до одступања. Због организационих проблема ауто 

центра Аблендер, сви часови блок наставе су реализовани у септембру, октобру и првој 

недељи новембра, тако да часови теоријске наставе у школи нису могли да се реализују по 

распореду, па због тога неки наставници нису могли да оцене све ученике за први 

класификациони период. Сви ученици овог профила су до краја другог полугодишта 

изашли на теоријски део испита, а они који су положили су обучавали и вожњу и 

положили возачки испит за возаче „Б“ категорије. 



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.Потрбан материјал и алат је усвојен на 

стручном већу и предат управи школе за набавку. 

Урадио сам распоред часова, 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  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.Предвиђена је набавка материјала и 

алата током школске године по потреби. 

На крају другог полугодишта у сарадњи са хотел Панорамом, школа је организовала 

полагање завршног испита за све ученике образовног профила кувар. 

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 а по потреби и са локалном 

самоуправом.  

Координатор практичне наставе 
Миливоје Ћировић 

  



2.6. Извештај о раду педагошког колегијума 

Педагошки колегијум у школској 2020/2021. години чинили су следећи чланови: Бранка 

Ракоњац (директор), Стана Матовић Цупара (педагог), библиотекари, председници свих 

девет стручних већа и председници девет тимова Школе.  

У школској 2020/2021. години одржано је осам састанака Педагошког колегијума.  

Први састанак Педагошког колегијума одржан је10.9.2020. године 

 За записничара је изабрана Драгана Чоловић. 

 Усвојен план рада Педагошког колегијума. 

 Говорили смо о реализацији претходно одабраног комбинованог модела наставе. 

 Говорили смо о раду на Мајкрософт тимс платформи, коју сви запослени користе у 

раду на даљину. 

 Чланови ПК су упознати са новим Правилником о организовању практичне наставе 

и професионалне праксе. 

 Усвојен распоред блок наставе. 

 Говорили смо о начинима праћења остваривања програма образовања и васпитања. 

 Говорили смо о набавци материјала, наставних средстава и опреме. 

Други састанак Педагошког колегијума одржан је 20.11.2020. године 

 Чланови Педагошког колегијума су анализирали успех на крају првог 

класификационог периода; говорили о реализацији додатне и допунске наставе. 

 Чланови ПК су упознати са радом Тима за ИОП подршку и Тима за израду ИОП 

плана. Педагошки колегијум је упознат са одлуком Интерресорне комисије да 

ученик Давид Палић прати наставу по ИОП 2 моделу и да ће предметни 

наставници израдити планове на основу којих ћемо пратити напредовање ученика, 

као и планове рада за ученице Бојану Јојић и Јовану Ђенадић, које раде по 

индивидуализацији,а које ће усвојити ПК.  

 Говорили смо о сарадњи наше школе са другим установама у овом периоду - са 

Техничком школом из Ужица, Лимским ХЕ, ДЗ, ШУ, СО, фирмом ЛЕД из Бајине 



Баште, Црвеним крстом, локалном телевизијом и новинама, Градском 

библиотеком, КЗМ... 

 Говорили смо о реализацији плана стручног усавршавања, организацији практичне 

наставе, оцењивању ученика и раду на платформи Мајкрософт тимс. 

Трећи састанак Педагошког колегијума одржан је 30.11.2020. године 

 Чланови ПК говорили су о организацији наставе на даљину приликом које се 

настава реализује путем Мајкрософт тимс платформе, а према упутствима МПНТР. 

 Договор око уписа у наредну школску годину. 

Четврти састанак Педагошког колегијума одржан је 2.12.2020. године 

 Усвојен је ИОП план за ученика Давида Палића. 

Пети састанак Педагошког колегијума одржан је 14.1.2021. године 

 Извршена је анализа реализације наставе у првом полугодишту, као и анализа 

успеха по предметима. 

 Поднети су извештаји о раду тимова у школи, као и о раду стручних већа и секција, 

реализацији такмичења и практичне наставе. 

 Директорка је поднела извештај о раду. 

 Директор, педагог и организатор практичне наставе су поднели извештаје о 

педагошко-инструктивном раду. 

 Тим за додатну подршку за ученика Давида Палића предложио је на усвајање нови 

ИОП2 план за друго полугодиште и вредновао стари план. 

 Усвојен је план и распоред писмених задатака и контролних вежби за друго 

полугодиште. 

 Усвојена је измена плана за блок наставу. 

 Усвојен оперативни план рада за друго полугодиште. 

  



Шести састанак Педагошког колегијума одржан је 10.5.2021. године 

 Чланови ПК упознати су са планираним активностима везаним за полагање 

матурског испита. 

 Извршена анализа успеха на крају трећег класификационог периода. 

 Разматран напредак ученика који раде по ИОП2 моделу и по индивидуализацији. 

 Говорили смо о безбедности ученика и запослених, заштити на раду и поштовању 

правила Школе. 

 Разматрани су извештаји са такмичења и посећених семинара. 

 Чланови ПК су упознати са радом Актива за развојно планирање и извршена је 

анализа остварености Развојног плана установе. 

 Директор, педагог и организатор практичне наставе су поднели извештаје о 

посећеним часовима у току школске године. 

 Разматран извештај о реализацији наставе по комбиноваом моделу. 

Седми састанак Педагошког колегијума одржан је 21.7.2021.године 

 Извршена анализа уписа ученика у први разред. 

 Говорило се о предлозима поделе часова и одређене одељењске старешине. 

 Утврђена потреба за наставним кадром. 

 Дат предлог СВ да доставе спискове потребних материјала, наставних средстава и 

опреме за наредну школску годину. 

 Утврђен распоред припремне наставе, матурских и поправних испита за август. 

 Извршено праћење и вредновање ИОП2 

 Директорка школе је упознала чланове ПК о захтеву који је упућен СО за 

реконструкцију зграде гимназије. 

 Говорило се о питању ученика који путују. 

 Директорка је обавестила  ПК о избору фирме за процену ризика од катастрофа и 

плановима за обуку возача у наредној школској години. 

  



Осми састанак Педагошког колегијума одржан је 30.8.2021. године 

 Утврђени резултати рада ученика на крају школске године. 

 Предложене мере за унапређење образовно-васпитног рада. 

 Усвојен оперативни план за школску 2021/2022. годину. 

 Поднет извештај о раду директора. 

 Усвојен извештај о раду Педагошког колегијума. 

 Разматран извештај о посећеним часовима за ову школску годину и предложен 

план посете часовима за наредну школску годину. 

 ПК упознат са извештајима о раду Тима за самовредновање и ШРП-а. 

 Поднет извештај о реализацији Плана стручног усавршавања и разматран План СУ 

за наредну школску годину. 

Координатор, 
Бранка Ракоњац 



3. Извештај о рализацији слободних активности 

3.1. Извештај о раду секција 

3.1.1. Извештај о раду еколошке секције 

На почетку школске године формирана је еколошка секција у којој је  шест чланова,  

урађен је план рада секције,који је постао део Годишњег плана рада школе. 

Чланови еколошке секције су Тијана Попадић , Јелена Попадић и Марија Шуљагић IV/2 ,  

Амина Кадрић, Далија Хасовић II2 и Кристина Дулановић I/1. 

Члановима секције су упознати са планом рада секције, актиностима и начином 

реализације. Нису имали замерки нити су предложили неке измене. 

Због начина реализације наставе током ове школске године, поделе ученика на групе и 

онлајн наставе реализоване је мање часова еколошке секције. Активности су биле следеће:  

Kроз радионицу   смо разговарали о значају озонског омотача, колико и како је оштећен и 

о последицама оштећења  по живи свет.Tакође кроз радионицу бавили смо се  проблемима 

буке и њеним утицајем на  здравље човека. Ученици су на занимљив и поучан начин-кроз 

презентацију и приказ на хамеру наводили примере утицаја буке на различите системе 

органа човека. 

Проблем отпада и могућност рециклирања. Још једна тема којом смо се бавили, а увек 

актуелна. Причали смо о проблемима нашег града и околине. Који су извори загађења, 

какав ваздух удишемо, да ли депоније отпада треба тако да изгледају, постоји ли код нас 

рециклажа... У априлу је  обележен  Дан планете Земље израдом паноа. 

На делу часова ученици су уређивали школски простор, сређивали кабинет биологије, 

неговали цвеће 

Руководилац секције 
Снежана Јаџић 



3.1.2. Извештај о раду Литерарне секције Средње школе 

У првом полугодишту школске 2020/2021. године чланови литерарне секције су 

учествовали на следећим конкурсима: 

Поетски конкурс Лимске вечери поезије, ученик Адис Вукотић 4/2 је послао песме на овај 

конкурс. 

Такмичење ученика средњих школа из књижевности (награда за најуспешније писмене 

задатке) - рад на тему „Ништа на свету није теже од искрености и нема ништа лакше од 

ласкања“ (Достојевски), послала је ученица Валентина Матијевић 3/1. 

Школски литерарни конкурс поводом Савиндана расписан је у првом полугодишту и рок 

за слање радова је 23.1.2021. године, када ће бити одабран награђени рад. 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ПОВОДОМ САВИНДАНА 

У сусрет Савиндану, школској слави, 27. јануара 2021. године, Средња школа у Новој 

Вароши расписује Светосавски наградни конкурс у домену литерарног стваралаштва. 

Теме овогодишњег конкурса су: 

o Немањићи - наши преци 

o Запутимо се путевима Немањића 

o „Благо томе ко довијек живи, имао се рашта и родити“ П.П. Његош 

o Пред једном средњовековном фреском 

o Светитељу Саво, моли Бога за нас 

На Светосавском конкурсу прву награду освојила је Јелица Пешић 3/3, за рад на тему 

Запутимо се путевима Немањића. 

Чланови литерарне секције су урадили пано посвећен Међународном дану језика под 

насловом: „Језик чува границе“, који је изложен у холу школе. 

У другом полугодишту ученици су учествовали на литерарном конкурсу „Идућ учи, у 

векове гледа“, који расписује Задужбина „Доситеј Обрадовић“. Радове су послале четири 



ученице: Јована Аничић 4/3, Данијела Пешић 3/3, Емилија Курћубић ½ и Ива Ранђеловић 

½. Ученица Данијела Пешић 3/3 и професорка Милана Перошевић Мартиновић освојиле 

су другу награду на овом конкорсу.  Награђена професорка и ученица присуствовале су 

свечаној додели награда 23. 6. 2021. године у Задужбини „Доситеј Обрадовић“ у Београду.  

Награђени рад:  

Ново писмо Харалампију 

Драги мој пријатељу, љубезни Харалампије! 

Ни овај пут нећу чекати да прођу две године да ти одговорим, да прођу тешка времена 

која су пред нама, да прође пост. Овог пута ти пишем из Сербије, из великог града 

Биограда и надам се да ће те ово моје писмо затећи у здрављу и весељу. Као што сам 

обећао, испунио сам, дошао сам да ширим светом писменост, језик, веру и да сва дела 

напишем на језику који народ заслужује, језику који ће пола света разумети и схватити. 

Данас сам овде, у Сербији, у Биограду, као што многима обећах. Ту сам, дођох да 

помогнем устаницима и војницима који храбро бране земљу своју, отаџбину. Ту сам 

дошао да помогнем нашем великом вожду Карађорђу који нашу мајку, земљу Сербију 

избави из канџи кошмара, из једног мртвог и ружног сна. Трајала је борба, велики мој 

пријатељу, али Карађорђе успе, успе да мајци Сербији да чин који заслужује, да слободу и 

вечни мир и подарио јој леп и дуговечан живот.  Уздигну мајку Сербију високо, чак до 

звезда, чак до најсјајније звезде Данице пробудивши је тада из стољетног сна и дарова јој 

спокој и мир.  

Драги мој пријатељу, нисам ти писао ово писмо само због јунаштва, већ и ради нечег 

другог што ће, исто као и сви велики дарови мајци Сербији, бити сачувано од заборава. 

Намереније моје јесте да јуност сербску на пут просвештенија изведем, да им праве књиге 

попечатим и совјете здравог разума дам. Да свако дело написано на народном језику буде 

доступно будућим колевкама, нашим Српчићима који ће поносно стајати испред 

отаџбине, свог језика и своје културе. Желео сам да српске кћери и синови никад не 

забораве одакле су, које им је писмо, ко им је био дјед. Уперивши мисли к томе и 

скупљајући снагу из дана у дан, добих допуштеније вождово да у овом прекрасном граду 



Биограду отворим Велику школу у којој ће се, ако Бог да, школовати млади српски 

пупољци, будући инжињери који ће водити велике фирме, лекари који ће помагати када је 

најтеже, али и они који ће бити на челу мајке Сербије.  

Драги мој Харалампије, сустижу ме полако године. Нема више оне снаге и ведрине какве 

је било до сада, умор ме брзо хвата, ноге попуштају, а коса седи. Ево баш прошлу ноћ, ока 

не склопих, побољевала ме нога, а глава хучала, вероватно од силине речи које ми се 

мотају по глави. Па тако, када сложим реч по реч у својој глави, та ја ти се тргнем из меке 

и топле постеље и пренесем то на један папир, да се нађе када затреба, да уз помоћ њих 

склопим неку нову књигу. Када пренем то и напишем неки пасус о томе, та ја се сјетим 

како је соба хладна па поченем себе грдити: Та ти си, грешни Доситеју, Бог ти је највећи 

сведок, љубио свој род! И вратим се натраг у меку постељу у којој те ноћи немаде сна.  

Када свану нови дан, без имало муке, тргох се из постеље, попих чај, брзо се обукох и 

кренух ка Великој школи. У путу, док сам седео у кочији и посматаро народ, труцкајући 

се калдрмисаним улицама,одједном, хладан зној ме проби и ухвати ме нека дрхтавица и 

зима, крв као да се поче возмужавати. Све ме то подсети на детињство и дан када сам по 

први пут закорачио на тло манастира Хопова. Тако сам се и тада осећао. Кроз мене је 

пролазила језа, крв се ледила у жилама када први пут уперих очи на њега. Тек да не 

причам када сам закорачио у сам манастир, када сам осетио мирис тамјана који се ширио 

унутар самог манастира и када стадох поред свих икона молећи се за све, за спасење свих 

душа и вечни покој свих оних који су се преселили негде далеко, негде иза дуге. Молио 

сам се за младост која се прерано угасила, за сваког палог војника. Мада, брзо се тргох и 

наставих пут ка школи, али у страху. Плашио сам се ,пријатељу,да нећу моћи устати из 

кочије, да нећу моћи стајати поред врата и отварати их сербским јуношама.  

Полако сиђох са кочије, али рекох ти већ, ноге ме издаваху  и ослањајући се на штап 

полако сам корачао. Пар година пре, док млађи бејах, мислио сам да никада неће доћи до 

овога, мислио сам да ми нико неће требати да корачам, па ни штап, али, ево, пар година 

касније, драги мој Харалампије, јадва стојим на својим нејаким ногама. Толико света сам 

прошао, разним улицама корачао, у стопу пратио великане и моје велике пријатеље, а ево 

јутрос већ не могу самостално да корачам ка свом циљу, ка Великој школи. Знам да сам 



морао, морао сам да дођем до великих врата, па макар то трајало сатима. Знао сам да ме 

иза њих чека толико младих погледа пуних живота. Знао сам да сваки тај млади поглед 

нестрпљиво чека да моја нога крочи испред њих и да чују шта имам да им поручим. Да 

чују и воде се тиме кроз даљи живот и своју будућност. Полако стадох испред свих и 

видевши све те румене образе и миле очи, започех причу овим речима: 

 „Благо и целом народу сербскому ако ви постанете и будете богољубиви, просвешћени и 

правдољубиви!“ Хиљаде лица ме је слушало, поносно и с поштовањем и насмешило се 

свих хиљаду усана. У том тренутку пробудило се нешто у мени, мој пријатељу, осећао сам 

се поносно и љубљено. Затим наставих даље: „Од вас све креће, од вас ће се ова нација 

наша просветити и на свако добро наставити. Ви ћете бити ти који ћете своје потомке 

научити и препричавати им данашњу причу. Ви ћете бити поглавари, судије, управитељи 

и од вас ће зависити све општенародно благополученије, слава и чест. Ако ли ви будте зли 

(сачувај Боже), неправедни, мучитељи, тешко народу и с вами заједно.  

Зато, дражајши ученици, будите благонаравни и послушни учитељима вашим, учите се и 

просвештавајте се у науками и добродетели и  бићемо сви срећни и честити пред Богом и 

пред људима, које нам дарује драги Бог. Амин!“ 

Сви су, мој предраги пријатељу, гледали у мене, дивили се мојим речима и поздравили ме 

аплаузом. Дошло је време да се вратим натраг кући. Више није било оног терета као у 

путу ка тамо, није било зноја и дрхтаја, сада су свуда око мене били осмеси и све лепо. 

Као да ме сунце огрејало када сам их видео онако све како ме с пажњом слушају и моле се 

заједно са мном. Тада сам осетио оно што сам дуго желео и чекао. Осетио сам како ми 

срце раздрагано скаче у грудим, како је препуно снаге и љубави шапћући ми да се мој сан 

оставрује, да сигурним кораком иде ка циљу, упркос свим борбама. Сада је тај сан као 

једна велика галија која плови бескрајним морем и коју више ништа не може зауставити. 

Моје уморне ноге су закорачиле на тај српски брод и  пловимо заједно , без иједне 

препреке на путу, а моје уморне руке сада остављају перо, пакују папир у коверту и 

прослеђују је теби. Надам се да ћеш и ти да се обрадујеш, да ћемо се заједно радовати овој 

победи. Ако ме моје уморне ноге послуже још мало, надам се да ће ме довести до тебе. 



Уморне руке би те тада загрлиле најјаче, затим одмориле, усне би причале сатима и 

сатима о свему што имам да ти кажем, а не може да стане на папир.  

Када прочиташ, јави ми се, реци ми докле си ти стигао, којим морима ти пловиш и докле 

је стигла твоја морнарица.  

Твој брат и слуга Доситеј Обрадовић 

Ученица: Данијела Пешић, 3/3 

Руководилац секције 
Милана Перошевић Мартиновић 

3.1.3. Извештај о раду библиотечке  секције 

На почетку школске године формирана је библиотечка секција,која броји пет чланова,  

урађен је план рада секције,који је постао део Годишњег плана рада школе. 

Чланови библиотечке секције су Белма Бећирагић и Ајла Хаџибрахимовић, II1  и Амина 

Кадрић, Анђела Шапоњић и Лука Шапоњић, II2. 

Члановима секције прослеђен је план рада, да га погледају и да размисле и о предлозима 

шта би могле бити активности, теме којима ћемо се бавити. Нису имали замерки нити су 

предложили неке измене. 

Белма Бећирагић је уз савете колегинице проф. Садије Башовић урадила пано поводом 

Европског дана језика, 26.9., а који је изложен у холу Зграде 1. 

Б. Бећирагић је учествовала у активностима , заједно са члановима Ученичког парламента, 

у прављењу интервјуа са библиотекарима у циљу обележавања и најаве Сајма књига ,а у 

оквиру пројекта о значају и промовисању читања и библиотека. Ове активности су замена 

за изложбу / сајам књига у нашој школи, који због епидемиолошких разлога ове године 

није могао бити одржан. 

Чланови секције су током фебруара учествовали у организацији и спровођењу акције 

ДШБС "Читајмо гласно". Током ове акције израдили су и граничнике за књиге , који су 



поклоњени наставницима и ученицима који најчешће узимају књиге, као и директорки 

школе.  

Секцији се придружила ученица Имана Бајровић, I2 .  Б. Бећирагић и И. Бајровић су 

урадиле два паноа, за сваку зграду по један, поводом 21. Фебруара – Међународни дан 

матерњег језика; 

Током априла и маја покренута је акција "Уз предлог се лакше чита". Овом акцијом 

покушавамо да промовишемо  читање и да вратимо младе књигама. У обједињавању и 

обради приспелих предлога посебно је радила А. Хаџибрахимовић. 

На рад секције је утицао сам начин рада у школи, узрокован епидемијом због вируса 

Ковид – 19. Наиме , део првог и део другог полугодишта, радили смо потпуно онлајн што 

је утицало на рад секције.  Део планираних активности је урађен, а део измењено или 

делимично.  

У раду секције учествовали су и помагали сви библиотекари Средње школе. Наставници 

су такође својим активностима помогли да секција оствари своје планове, односно део. 

Нарочито наставнице Српског језика и књижевности. 

Библиотекар 
Миливоје Ћировић 

3.1.4. Извештај о раду рецитаторско-драмске секције секције 

У школској 2020/2021. години, због мера заштите од заразе вирусом корона, рад секција 

одвијао се према препорукама МПНТР без већих окупљања, према комбинованом моделу 

наставе и једним делом онлајн. У оваквим условима нисмо радили на припремама 

ученичких представа, али смо снимили кратак филм поводом 8. новембра, Дана 

просветних радника, који је објављен на сајту школе. У снимању овог филма учествовали 

су следећи ученици: Софија Мартиновић 4/2, Ива Матовић 4/2, Тарик Салихбеговић 4/2, 

Емилија Ракетић 4/3, Андреј Шапоњић 3/1, Самра Паљевац 2/4, Стефан Младеновић 2/4 и 

Живановић Милица 2/5. Сценариј за филм припремиле су професорке српског језика 

Милана Перошевић Мартиновић и Драгана Чловић, а професор програмирања Ђорђе 

Василић је урадио монтажу филма. У филму су коришћени подаци  из докторске 



дисертације „Правопис српског језика у наставној пракси“ проф. др Вељка Брборића, као 

и из монографије „На раскршћу путева и размеђу векова“ аутора Вула Брашанца и Ђорђа 

Пилчевића. На крају извештаја налази се сценариј филма. 

Чланови рецитаторско-драмске секције припремили су и приредбу за Савиндан, тако што 

су ученици снимили рецитације које ће бити део онлајн приредбе, која ће бити 

организована у сарадњи са хором. У припреми рецитала учествовали су следећи ученици: 

Хелена Роговић 1/1 и Амина Кадрић 2/2, које су припремиле песму Милице Миладиновић 

Кесеровић: „ Растко Немањић Свети Сава“. Ученица Андријана Бјелановић 3/1 говори 

песму Васка Попе: „Живот Светога Саве“; ученица Андреа Маринковић3/1 говори песму 

Љубомира Симовића: „Потомци Светога Саве“; ученик Марко Вићовић 3/1 говори песму 

Васка Попе: „ Савин извор“; ученици Анђела Жарковић3/1 и Марко Вићовић3/1 говоре 

песму владике Николаја Велимировића: „Државотворац“.            

Сценарио кратког филма: 

Поводом 8. новембра, Дана просветних радника Србије 

Срби су почетак 19. века дочекали без државе, без школе. Српски народ је био без слободе 

и писмености, подељен између две империје које су биле у отвореном сукобу - 

Аустроугарско и Османско царство. 

Вишевековно ропство под Турцима оставило је велике последице у областима живота и 

привређивања, па тако и у образовној сфери. Северније од Саве и Дунава живели су Срби 

у повољнијим свеукупним приликама, па су притекли у помоћ када је помоћ била више 

него драгоцена. 

На почетку српске модерне државе, Карађорђе је Крајем 1807. године поставио ученог 

Доситеја да у данашњем смислу буде министар просвете. Тако су у првим устаничким 

годинама, у романтичарском заносу, осниване школе у свим градовима и већим селима 

тадашње Србије. 

Овим речима обратио се Доситеј Обрадовић првим ученицима Велике школе у Београду 

1808. године:  



 „Благо и целоме народу сербскому ако ви постанете и будете богољубиви, правдољубиви 

и просвештени! Од вас ће се ова нација наша просветити и на свако добро наставити, 

зашто ви ћете бити с временом и народни поглавари, судије и управитељи и од вас ће 

зависити све опште народно благополученије, чест и слава. Ако ли ви будете (сачувај 

Боже) зли, неправедни, грабитељи, тешко народу и с вами заједно!“ 

Захваљујући Вуку Стефановићу Караџићу, који по пропасти Првог српског устанка одлази 

у Беч, 1813. године, Европа сазнаје за за нашу народну књижевност пуну витештва, 

високих идеала и уметничких домета. Други велики корак у Вуковом раду јесте реформа 

књижевног језика и ортографије. 

У времену од 1815. до 1830. године у Србији је било само основних школа. 

Школске 1835/1836. Србија има 72 школе са 2 514 ученика и једну гимназију са 85 

ученика. Вишеструко је значајна1838. година када је Србија добила Лицеј који је био 

претходница српског универзитетског школства. 

На позив кнеза Милоша Обреновића 1840. године у Србију долази Јован Стерија Поповић, 

најученији човек свога времена, пише уџбенике за српске школе и постаје начелник 

Министарства просвете. 

Жене су у Србији средином 19. века биле не само изван јавних послова већ и изван 

образовања, али ми Нововарошани можемо се похвалити да су родитељи поред мушке 

деце у школу слали и женску децу. Женска школа је почела радити 1865. године. О томе 

сазнајемо из књиге „Казивања Борисављевића“ Војислава Суботића: „Поред бираних 

учитеља за мушку децу, Нова Варош, једина међу свим варошима и варошицама између 

Сарајева и Призрена, имађаше и учитељицу за женску децу. Прва учитељица бијаше Мара 

Торовића, удова Стева Торовића.“ 

Из монографије „На раскршћу путева и размеђу векова“ аутора Вула Брашанца и Ђорђа 

Пилчевића сазнајемо да је „Значајан преокрет у извођењу наставе направио Симо 

Чајкановић Сарајлија, када је 1865. године дошао за учитеља у Нову Варош. Пошто је 

богословију завршио у Београду, био је упознат са стањем просвете у Србији и новим 

наставним планом, те је почео ученицима писање предавати по Вуковом правопису“. 



На крају 19.века, школске 1899/1900, у Србији је била 1 101 школа (936 мушких и 165 

женских), а наставу је изводило 1 940 учитеља, од којих је било 916 учитељица. Ученика 

је било 102 408, од којих  19 999 ученица. 

Развој школства и број ученика на почетку 20. векабио је завидан. То је нагло прекинуо 

Први светски рат и велика српска голгота. Велики број ђака и студената, као и њихових 

професора, није преживео српску голготу (1912-1918). 

У српским школама предају велика имена: Исидора Секулић, Богдан Поповић, Десанка 

Максимовић, Момчило Настасијевић, Милош Црњански, Сима Пандуровић, Милутин 

Миланковић, Мика Петровић Алас, Ђура Јакшић, Надежда Петровић, Милена Павловић 

Барили, Милена Бојовић, сестра војводе Петра Бојовића и многи, многи други. 

Универзитет у Београду тај статус добија 1905. године, а у периоду између два рата број 

студента се удесетростручио. Напредак у образовању убрзо ће прекинути Други сверски 

рат. У периоду после рата наставља се рад на основном образовању становништва, а 

отварају се и универзитетски центри у унутрашњости Србије. Новосадски универзитет 

почиње са радом 1960. Универзитет у Нишу установљен је 1965, а у Крагујевцу 1976. 

године.  

Идемо у корак са својим временом, одговарамо на разне изазове, делимо судбину друштва 

у коме живимо, па и целог човечанства. Понекад нас преплаве обавезе, радни дан се не 

завршава у школи, протеже се на цео дан - стално смо у контакту са ученицима, 

родитељима, колегама, управом школе. Делујемо као тим. Добра страна свега је то што 

смо постали блискији, толерантнији, спремнији да се мењамо. Ми васпитавамо и 

образујемо младе, а они нас мењају, упорно подсећајући да њихово време тек долази! 

Замолили смо директорицу Бранку Ракоњац да нам се обрати поводом 8. Новембра, Дана 

просветних радника Србије. 

  



Интервју са директорком. 

Бити учитељ, наставник, професор, то није само посао, то је позив у вишем смислу речи 

– то је мисија. Сва државотворна и породичнотворна друштва, која имају визију 

будућности, стављају образовање на прво место свих приоритета, улажући у ту област 

најбоље и највише – и финансијски и кадровски, јер шта има важније од образовања и 

васпитања младих нараштаја?! Улога школства је да осветли путеве новом човеку и да 

иде ка правим вредностима, да буде добар и јак, са самопоуздањем, спреман да одговори 

на изазове свога времена. Другим речима – да буде срећан. 

Циљ васпитања и образовања је да младе спремимо за живот, учећи их зрелости, јер 

како би то рекао професор Владета Јеротић: „ Нема зрелог друштва без зрелих 

појединаца“. 

Да парафразирамо речи др Небојше Јовановића, психијатра: Зрелост за живот састоји 

се из два најважнија елемента – зрелости за рад и зрелости за љубав, а у пословању са 

животом једина важећа валута су ЕМОЦИЈЕ! 

Срећан празник! 

Текст говорили ученици: 

1. Софија Мартиновић 4/2 

2. Ива Матовић 4/2 

3. Тарик Салихбеговић 4/2 

4. Емилија Ракетић 4/3 

5. Андреј Шапоњић 3/1 

6. Самра Паљевац 2/4 

7. Стефан Младеновић 2/4 

8. Живановић Милица 2/5 

Аутори текста:  

1. Милана Перошевић Мартиновић, професор српског језика и књижевности 

2. Драгана Чоловић, професор српског језика и књижевности 



Снимање  

1. Стефан Младеновић 2/4 

Монтажа 

1. Ђорђе Василић, професор рачунарства и информатике 

*У тексту су коришћени подаци  из докторске дисертације „Правопис српског језика у 

наставној пракси“ проф. др Вељка Брборића и монографије „На рскршћу путева и размеђу 

векова“ аутора Вула Брашанца и Ђорђа Пилчевића. 

Ученици ове године нису учествовали у такмичењу у рецитовању, које је организовано у 

време када смо наставу реализовали онлајн, па су о правилима такмичења обавештени 

путем Тимс платформе.  

У другом полугодишту чланови рецитаторско-драмске секције су у сарадњи са 

библиотечком секцијом учествовали у обележавању Дана матерњег језика, акцији ДШБС 

„Читајмо гласно“ у оквиру које је обележена и шездесетогодишњица смрти песника 

Бранка Миљковића (рецитатори су у својим одељењима говорили одабране стихове и 

читали текст који се налази на крају извештаја), као и у акцији „Уз предлог лакше се 

чита“, у којој су, у циљу промоције читања, ученици једни другима предлагали књиге за 

читање на летњем распусту.  

Читајмо гласно! Поводом обележавања Националног дана књиге, 28.2.2021.године 

На данашњи дан 1832. године у књижари Глигорија Возаровића у Београду основана је 

Народна библиотека Србије. Уз помоћ српских културних посленика основан је 

иницијални фонд, а Димитрије Давидовић је послао писмо кнезу Милошу о уређењу 

бибилиотеке. Почетком Првог светског рата један део вреднијих, посебно старих 

рукописних књига, је евакуисан и библиотека је одмах после рата обновљена. Међутим, 

већ у априлу 1941. године у  бомбардовању Београда запламтеће је и Народна библиотека.  

„Данима је пламен уништавао сведочанство о постојању и трајању једног народа. Данима 

је ватра гутала столећа историје сажета у слова.“ (Светлана Велмар-Јанковић) 



По завршетку Другог светског рата, Бранко Миљковић, песник и филозоф, ће по лику 

Феникса у пепелу историјског памћења пронаћи нову енергију и настављајући онде где је 

традиција достигла највише домете, вратиће славу песничкој речи. Претворивши ватру у 

опозит ништавилу, осветлиће путеве новог живота и постојања, „помириће завађене речи“ 

и даће нову снагу своме народу да све поново каже. 

Зато данас, на рођендан Народне бибилиотеке Србије и на шездесетогодишњицу од смрти 

Бранка Миљковића, принца српске поезије, читамо гласно његову песму „Свест о песми“. 

3.1.5. Извештај о раду економске секције 

1. Проблеми неразвијених земаља у спољмотрговинској размени 

2. Економски односи наше земље са иностранством 

3. Материјални и људски чиниоци привредног развоја наше земље 

4. Ввеличина земље и степен развијености привреде 

5. Становништво и радна снага 

6. Географски положај 

7. Природни ресурси 

8. Енергетски извори 

9. Минерално богатство 

10. Актуелни проблеми у привреди наше земље 

11. Национална стратегијапривредног развоја 

12. Политика цена 

13. Диспаритет цена 

14. Улога Централне банке у кредитно монетарном систему 

15. Животни стандард становништва-социјална политика 

16. Природни ресурси 

Миленија Јовановић 

  



3.1.6. Извештај о раду хора 

На основу одлуке МПНТР-а у овој школској години,настава хора се одвијала у 

потпуности онлајн због пандемије COVID-а.Планирано је 140 часова,а реализовано 138 

часова због броја наставних дана.Чланови хора су ученици гимназије од првог до трећег 

разреда (по реформисаном програму гимназија) а у хору су били и ученици четвртог 

разреда,који су од почетка школовања у гимназији били чланови хора и школског 

оркестра.Чланови хора су талентовани ученици за музику који се бирају на почетку сваке 

школске године на аудицијама.Рад хора утиче на обликовање културног идентитета школе 

и доприноси очувању,преношењу и ширењу културног наслеђа. 

ОБРАЗОВНИ ЦИЉ РАДА ХОРА-обухвата развијање слуха и ритма,ширење гласовних 

могућности и учвршћивање интонације,способности за фино нијансирање и изражајно 

извођење,упознавање страних језика,литерарних текстова домаћих и страних композитора 

што све води ка развијању естетских критеријума. 

ВАСПИТНИ ЦИЛЈ РАДА ХОРА-обухвата развијање осећања припадности 

колективу,остваривање циљева кроз задовољство у заједничком раду,развијање 

савесности и дисциплине,концентрације и прецизности,истрајности и личне 

одговорности,поштовање различитости и толеранције,стицање самопоуздања,савладавање 

треме и развијање вршњачке сарадње на нивоу школе,као и способност како се уклопити и 

као индивидуа стајати иза групе. 

Садржај рада је реализован у оквиру осам наставних тема: 

1.аудиције и избор чланова хора 

2.разврставање гласова 

3.интонативне вежбе 

4.вежбе правилног дисања,техничке вежбе 

5.избор композиција за извођење 



6.тумачења садржаја композиција 

7.увежбавање деоница за певање појединачно и у групама по гласовима 

8.реализација планираног програма 

Хор броји 37 чланова,12 из првог разреда,а осталих 25 су из старијих разреда.Школа 

такође има и оркестар који чине ученици наше школе који су истовремено чланови хора.а 

који свирају на својим инструментима,а то су:ЛУКА ШАПОЊИЋ-

хармоника,МАГДАЛЕНА МАРИЋ-клавијатуре,ХАРИС БАШОВИЋ-класична гитара и 

кахон,АНДРЕЈ ШАПОЊИЋ-акустична гитара,ХАРИС ДОЛМАГИЋ-контрабас,класична 

гитара. 

На почетку године се организују аудиције за нове чланове хора које организује СРЂАН 

БРЗАКОВИЋ-музички педагог у сарадњи са САДИЈОМ БАШОВИЋ,проф.француског 

језика,која већ дуги низ година води хор.Аудиције трају неколико часова како би се 

изабрали талентовани ученици који имају слуха за музику и они који су већ похађали 

музичку школу.Након завршене аудиције ученици су упознати са вокалном 

педагогијом,историјом хорске музике од средњовековне,преко Ренесансе,Барока,Класичне 

музике,музике Романтизма ,па све до савремене музике. 

Чланови хора су у оквиру техничких вежби упознати са техником 

дисања,фонацијом,резонанцијом и артикулацијом.Извршена је класификација певачкох 

гласова,Женских-сопран,мезосопран,алт,као и Мушких-тенор,контратенор,баритон и бас. 

Највише се радило на хорском распевавњу по гласовним,интонативним 

вежбама,ритму,певању тежих деоница појединачно и у групама.као и певању –a cappella-

Све је ово било тешко остварити онлајн и углавном се више радило теоретски него 

практично. 

Репертоар хора је обухватао дела духовне музике.Г.ОРБАН-АВЕ МАРИЈА,МОКРАЊАЦ-

АЛИЛУЈА,затим српске народне песме-Тамо далеко,Креће се лађа француска,етно песме-

Црвен цвете,Јовано,Јованке,Косовски божури итд.Хор је такође припремао химне-

Востани Сербие,Светосавску химну,као и студентску химну-Gaudeamus igitur! 



Пошто хор највећим делом свој репертоар базира на прослави Савиндана-школске 

славе,планирани програм је био углавном повезан са Савинданом.али програм није 

реализован због познате епидемиолошке ситуације и немогућности проба хора у школи. 

Иако је ситуација била отежана,члан хора и оркестра Лука Шапоњић је ове године 

учествовао на конкурсу који је расписало МПНТР,ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ  на тему –

Сви заједно за родну равноправност- и одсвирао композицију за клавир коју је сам 

компоновао и освојио је вредне награде. 

Хор је спремао и шансоне на француском језику које су се требале реализовати поводом 

Месеца франкофоније,али је и то изостало због епидемије. 

Ученицима сам редовно слала материјале,снимке,ноте за све што је било предвиђено за 

рад ове школске године.Дат је и савет да слушају неке познате композиције –CARMINA 

BURANA-KARL ORFF,BOEMSKA RAPSODIJA-F.MERKJURI-како би се одржао 

континуитет у раду. 

Оно што је јако важно јесте да ученици воле рад у хору,лепо сарађују,друже се и сами 

учествују у планирању и одабиру композиција. 

На крају бих изразила своју захвалност директорки школе што је разумела потребу да 

школа набави бар неки инструмент како ученици не би доносили своје 

инструменте.Набављен је електрични клавир који ће нам у многоме олакшати рад у 

наредном периоду,надам се у школи! 

Руководилац хора 
Садија Башовић 

3.2. Извештај о раду ученичког парламента 

Ученички парламент је одржао 5 редовних састанака. Због трајања епидемиолошке 

ситуације током читаве године, састанци су одржавани у 2 групе. Када је било потребно 

гласање, доношење одлука онда смо састанке организовали преко апликацијe Microsoft 

Teams и WhatsApp. Такође смо на Microsoft Teams-у формирали тим ученички парламент 

и на WhatsApp-у групу за интерно дописивање, обавештења, предлоге,...Поједине 



активности, подела задужења смо договарали преко заједничке групе на апликацији 

WhatsApp. 

На првом састанку смо конституисали ученички парламент. Укупан број чланова је 36, по 

2 ученика из сваког одељења. На првом састанку смо дали предлоге активности за 

годишњи план рада, усвојили Пословник о раду ученичког парламента који је усаглашен 

са Законом и једногласно је усвојен. Педагог школе нам је изнео извештај о 

самовредновању рада школе за област Настава и учење, разматрали смо извештај о раду 

школе, извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, избор уџбеника. Упознати смо са предложеним секцијама у школи од 

стране наставника. Ми смо дали предлог за новинарску секцију, као и да се уради анкета о 

заинтересованости ученика за секције. Поред тога на првој седници смо изабрали 

руководство. За председника је једнгласно изабрана Ана Јовановић III1, заменик Елена 

Зајмовић II2 и записничар Вања Кутлешић II4. Као 2 представника за Школски одбор 

изабране су ученице Јана Јелић IV2 и Тамара Курћубић IV3. Изабрали смо представнике 

ученика за тимове: 

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања- Аница 

Новаковић IV1 

 Тим за развој међупредметних компетенција-Сеид Каришик II4 

 Тим за ИО-Љубојевић Kатарина/ II5 

 Тим за самовредновање- Адила Ноговић IV1 

 Тим за каријерно вођење и саветовање- Тијана Зечевић III2 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе- Дулановић Емилија III2 

 КВИС- Мићовић Матија I4 

 Стручни актив за развојно планирање- Харис Долмагић IV2 

Педагошкиња  школе је упознала ученике са донетом одлуком Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја о поштовању мера током трајања пандеије изазване Корона 

вирусом. Одредили смо и 3 ученице које ће пратити конкурсе, а то су Јана Јелић IV2, Ана 

Јовановић III1 и Тијана Зечевић III2. 



На другом састанку смо се договарали о спровођењу акција под називом „Покажи 

солидарност, носи маску“, Сајам књига у нашој школи у сарадњи са библиотекарима 

школе, Међународни дан хране 16.октобар, договор око реализације активности везано за 

превенцију насиља, професионлна орјентација за ученике 4. разреда. 

На трећем састанку смо се преко WhatsApp-а договарали око покретања хуманитарне 

акције за бившу ученицу наше школе којој је новац потребан за лечење у иностранству.  

На четвртом састанку смо расправљали о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта, о спремању материјала за ученике везане за превенцију употребе дрога. 

Покренули смо акцију у нашем граду „Вршњаци вршњацима“ у сарадњи са Канцеларијом 

за младе. Акција се односила на прикупљање мобилних телефона, лаптопова за ученике 

који немају могућности да прате наставу на даљину из техничких разлога. На овој седници 

смо се и договарали око реализације акције локалног тима ФЕНИКС и опремању кабинета 

за грађанско васпитање.  

Пети састанак је одржан преко платформе Microsoft Teams. На том састанку смо бирали 

једног ученика који ће бити члан комисије за избор ученика генерације. Изабрана је 

Емилија Дулановић III2 једногласно.  

У току године договарали смо се кроз заједничку WhatsApp групу и у сарадњи са тимом за 

насиље, вршњачким тимом реализовали смо активности и обележили Дан 

толеранције,Дан просветних радника,  Дан борбе против сиде, Дан розих мајица, Дан 

планете Земље. На захтев Канцеларије за младе дали смо предлог чланова за Савет за 

младе Општине Нова Варош. Предложени су ученици: 

o Харис Долмагић IV2 

o Тамара Рабреновић III2 

o Марко Вићовић III1 

o Ана Јовановић III1 



У току организовања активности укључивали смо ученице које раде по 

индивидуализацији, а то су Бојана Јојић која је учествовала у обележавању Дана здраве 

хране и Јована Ђенадић која је учестовала у обележавању Сајма књига и Дана 

толеранције. 

Председник 
Ана Јовановић 

4. Извештај о реализацији наставе и образовним постигнућима 

ученика 

4.1. Општи успех ученика и реализација наставе 

На почетку школске године у Средњу школу уписано је 403 ученика. У току године  

исписало се  11 ученика, a 3 ученика су се уписала. Укупан број ученика на крају 

класификационог периода је 395. 

 Без недовољних оцена су сви , односно  395 ученика. Ученици су постигли следећи успех: 

Одличних -154 ученика, 40.0% 

-у првом разреду  30 ученика 

- у другом разреду 36 ученика 

- у трећем разреду 42 ученика 

-у четвртом разреду 46 ученика 

Вр. добрих - 153 ученика,38.7 % 

-у првом разреду  41 ученик 

- у другом разреду 40 ученика 

- у трећем разреду  44 ученикa 



-у четвртом разреду  28 ученика 

Добрих – 82 ученика,20.8% 

-у првом разреду 24 ученика 

- у другом разреду 29 ученика 

- у трећем разреду 16 ученик 

-у четвртом разреду 13 ученик 

Довољних -6 ученика,1.5 % 

у првом разреду 2 ученика 

- у другом разреду 0 ученик 

- у трећем разреду 4 ученика 

-у четвртом разреду 0 ученика 

Укупан број изостанака је 20 193, што је 52.9 изостанака по ученику. Укупан број 

оправданих је 20 212 и 701 неоправданих. Одељење са најмањим бројем изостанака је II2-

534 , што је 22.3 изостанка по ученику. Одељење које има највећи број изостанака је III5-

1836, што је 102 изостанка по ученику. 

Укупан број ученика којима је смањена оцена из владања је 33, a 362 ученика има 

примерно владање . Од тога, 25 ученика има смањену оцена из владања на врло добро (4) 

и 8 ученика на добро (3) Ученицима су оцене смањене због неоправданих изостанака и 

константног чињена лакших повреда обавеза. 

Укупан број часова допунске наставе је 123, а додатне 40. Укупан број одржаних часова 

одељењског старешине је 667. Укупан број нереализованих часова је 253.5. У прилогу су 

дати нереализовани часови по одељењима.  

  



Мере: 

 Појачати Допунску/додатну наставу 

 Пројектна настава 

 Хоризонтално учење 

 Појачати рад на одељењским заједницама 

 Појачан васпитни рад 

 Сарадња са родитељима 

 Саветодавни разговори са педагогом 

Педагог школе 
Стана Матовић Цупара 

  



4.2. Извештај са полагања матурских испита 

IV1-19 ученика 

Назив наставног предмета одличних Врло добрих Добрих довољних укупно просек 

Српски језик 8 7 4 
  

4.20 

Изборни наставни предмет одличних Врло добрих Добрих довољних укупно 
 

Енглески језик 13 3 2 1 19 4.47 

укупно 13 3 2 1 19 4.47 

Матурски рад одличних Врло добрих Добрих довољних укупно 
 

Историја 4 1 1 
 

6 4.5 

Биологија 1 1 1 
 

3 4.0 

Енглески језик 1 
   

1 5.0 

Социологија  3 
   

3 5.0 

Рачунарство и информатика 1 
   

1 5.0 

Физика  2 
   

2 5.0 

Хемија 1 
   

1 5.0 

Ликовна култура 2 
   

2 5.0 

Укупно  15 2 2 
 

19 4.68 

Успех-Укупно  12 4 3 
  

4.47 

 
  



Одељење IV2-25 ученика 

Назив наставног предмета одличних Врло добрих Добрих довољних укупно просек 

Српски језик и књижевност 19 2 4 / 25 4,6 

Изборни наставни предмет одличних Врло добрих Добрих довољних укупно  

Енглески језик 11 10 4 / 25 4,28 

Maтематика / / / / / / 

Матурски рад одличних Врло добрих Добрих довољних укупно  

Филозофија / / / / / / 

Историја 1    1 5,00 

Хемија  2 / / / 2 5,00 

Социологија  1 / / / 1 5,00 

Рачунарство и информатика 2 / / / 2 5,00 

Физика  8 / / / 8 5,00 

Биологија  2 1 / / 3 4,67 

Математика 7 / / / 7 5,00 

Психологија 1 / / / 1 5,00 

Укупно  24 1 / / 25 4,96 

Успех-Укупно   17 8   25 4,61 

 

  



IV3-27, машински техничар моторних возила 

 Назив наставног предмета одличних Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно Просек 

Српски језик и књижевност 6 8 7 6 27 3,51 

Изборни наставни предмет одличних Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно  

Мотори  СУС 19 4 / / 23 4,82 

Експлоатација и одржавање 
моторних возила 

3 / / / 3 5,00 

Математика 1 / / / 1 5,00 

Матурски рад одличних Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно  

Мотори СУС 4 / / / 4 5,00 

Моторна возила 12 / / / 12 5,00 

Експлатација и одржавање 
моторних возила 

11 / / / 11 5,00 

Укупно  27 / / / 27  

Успех-Укупно  14 13 / / 27 4.44 

 
  



IV4-16, туристички техничар 

Назив наставног предмета Одличних Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно просек 

Српски језик и књижевност  
9 

 
2 

 
5 

 

 
/ 

 
16 

 
4.25 

Изборни наставни предмет Одличних Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно  

Испит за проверу стручно 
теоријског знања 

 
9 

 
6 

 
1 

 
/ 

 
16 

 

 
4.50 

Укупно        

Матурски рад Одличних Врло 
добрих 

Добрих довољних укупно  

Практични рад  
7 

 
3 

 
4 

 

 
2 

 
16 

 
3.94 

Укупно   
25 

 
11 

 
10 

 
2 

  

Успех-Укупно   
9 

 
3 

 
4 

   
4.23 

 
III5-18 ,кувар 

Матурски рад Одличних Врло добрих Добрих довољних укупно просек 

Практични рад 11 5 

  

2 

  

0 

  

18 4.5 

 

Успех-Укупно   11  5 2 0 18 4.5 

У школској 2020/21.години диплому о завршеном средњем образовању је стекло 105 

ученика. Од тога матурски испит полагало је 87 ученика ученика,а завршни 18 ученика.  

Успех који су ученици постигли на матурском и завршном  испиту је одличан 4.51. 

Укупно је 63 одличних, 33 врло добрих, 9 добрих ученика. Од 87 ученика који су полагали 

матурски испит, успех који су ученици постигли из српског језика  и књижевности је  врло 

добар 4.20, од чега је 42 одличних, 19 врло добрих, 23 добрих, 6 довољних ученика.  



Успех који су ученици гимназијских смерова (44) постигли из енглеског језика као 

изборног предмета је врло добар 4.36, одличних 24, врло добрих 13, добрих 6, довољних 1. 

Машински техничар моторних возила су из изборних предмета експлоатација и 

одржавање моторних возила и математике  постигли одличан успех( 4.85). Одличних је 

23, врло добрих 4 ученика. Туристички техничар је на испиту за проверу стручно 

теоријског знања постигао одлича успех (4.50). Одличних је 9, врло добрих 6, добрих 1. 

Успех који су постигли на нивоу школе на изборном делу испита је одличан 4.57. 

Одличних је укупно 56, 23 врло добрих, 7 добрих, 1 довољан. 

 На одбрани матурског и практичног  рада постигли су одличан успех, 4.64. Од тога је 84 

ученика са одличним успехом, 11 са врло добрим, 8 добрим и 2 са довољним успехом 

одбранило матурски и практичан рад. Код гимназијских смерова матурски рад су полагали 

из историје- 7, хемије-3, социологије-4, рачунарство и информатика -3, физика-10, 

биологија- 3, енглески језик-1, математика-7,психологија-1, ликовна култура-2. Са 

одличним успехом је 39 ученика одбранило матурски рад и 3 са врло добрим и 2 са 

добрим успехом.  Машински техничар моторних возила матурски рад су полагали из 

мотори СУС-4, моторна возила-12, експлатација и одржавање моторних возила-11. Успех 

на на одбарни матурског раду је 5.00 . Свих 27 ученика је одбранило рад са одличним 

успехом. Туристички техничар практични рад је са одличним успехом одбранило 

7ученика, 3 са врло добрим, 4 добрим и 2 довољним, што је врло добар успех 3.94. 

Након положених матурских испита, 6 ученика су постали носици Вукове дипломе, а то 

су: 

1. Маја Шапоњић IV1 

2. Јана Јелић IV2 

3. Анђела Пурић IV2 

4. Ана Поповић IV2 

5. Софија Мартиновић IV2 

6. Јелена Попадић IV2 



4.3. Извештај са полагања поправних и разредног испита 

На крају школске године није било ученика који су полагали поправни испит. 

Један ученик четвртог разреда друштвено-језичког смера је полагао разредни испит из 

немачког језика.  

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 септембра , 

а после 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 остваривању Програма заштите 

Програмом рада планиране су активности које се односе на превентивно деловање и 

спречавање сваког облика дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања. 

Активности које су наведене и које су реализоване су следеће: 

Израђен је програм заштите и саставни је део Годишњег плана рада школе, као и 

Школског програма; Као представник родитеља изабран је Друловић Горан, који је и 

школски полицајац. Изабрана је као представник ученика, Аница Новаковић; 

Чланови тима су упознати са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору 

у  на насиље, злостављање и занемаривање.; 

Кроз  часове одељењског старешине, на састанцима ученичког парламента ученици су 

упознати са постојањем тима, као и са члановима. На видним местима су истакнути 

чланови тима , распоред  дежурства, као и бројеви телефона чланова тима, полиције, 

Хитне помоћи, Дома здравља Нова Варош; 

Одељењске старешине су на првим часовима септембра упознали ученике са 

интервентном шемом,тј. са интервентним активностима, упознали их са Правилником о 

протоколу поступања у установи у одгвору на насиље, злостваљање и занемаривање; у 

сарадњи са педагогом школе и члановима ученичког парламента, су направили  

презентацију на тему „Насиље нема оправдање“-Превенција насиља,посебни ризици и 

мере заштите као и реаговања када се насиље деси. ” и проследили ученицима првог и 

другог разреда.  Ученици су упознати са конвенцијом о правима детета, типологији 

насиља, интервенцији према нивоима ризика и улози школе у заштити деце од насиља. 

Ученицима су пуштена и два филма који су коментарисали, линк за филмове је 

https://youtu.be/QS2ttY8RytY        https://youtu.be/j2bQq4b_FJY;  

 У септембру су ученици  ученичког парламента спровели активност у сарадњи са Тимом 

за заштиту под слоганом „Покажи солидарност, носи маску“, где су делили материјал и 

указивали на превентивне мере у заштити од Корона вируса.  



Ученици су упознати са Национланом платформом „Чувам те“ на часовима одељењског 

старешине; Обележен је Међунардони дан злоствљања деце; 

На родитељским састанцима у септембру, родитељи су упознати са Правилником, као и 

одгворнсотима родитеља. Родитељи су упознати и са Националном платформом „Чувам 

те“ од стране одељењског старешине слањем линка на вибер. 

Кроз часове физичког васпитања наставници су са ученицима разговарали о фер плеј игри, 

правилима понашања на утакмицама; 

Поред презентације и материјала који смо слали ученицима која  на тему „Насиље није 

оправдање“, у одељењу трећег разреда образовни профил електротехничар рачунара 

педагог школе је  са ученицима разговарала на тему „Конфликти у тиму „. Циљ часа је био 

упознати ученике са врстама конфликата у оквиру тима и подстаћи могућност 

препознавања различитих врста конфликата. Унапредити знање о адекватним приступима 

превазилажењу конфликата.  Ученици су од стране педагога информисани о врстама 

конфликата у тиму, вежбање препознавања врсте конфликата, подстицање ангажовања 

знања из области комуникације, преговарања и медијације и његовог повезивања са 

могућностима примене у сврху превазилажења конфликата у свакодневном раду тима; 

одржана су предавања и на  тему . 

Кроз часове грађанског васпитања први разред је обрађивао скоро све теме везане за 

конфликте, мирно решавање сукоба, насиље у школи,....Кроз часове изборног предмета 

Језик , медији и култура обрађиване су теме везано за асертивну комуникацију, ја-ти 

поруке, као и кроз часове верске наставе.  

Анкетирали смо ученике и наставнике о присутности насиља у нашој школи, где се 

показало да је код нас у мањој мери заступљен први ниво насиље, који се огледа углавном 

кроз добацивње,  гурање, псовке...Ученици и наставници се осећају безбњдно у нашој 

школи.  

У циљу превенције формиран је Вршњачки тим који је бројао 18 ученика. Он је у сарадњи 

са Тимом и ученичким парламентом учествовао у активностима, тако су ученици 

проналазили филмове и слали осталим ученицима филмове које су имале поруке, ту је и 



филм „Тагована“, обележен је Дан толеранције кроз зид толеранције и остављање порука 

која упућују на ненасилну комуникацију и толеранцију. У сарадњи са Центром за 

социјални рад обележен је 19, новембар Дан злостављања деце, где смо истраживали 

колико је учестало насиље и злостављане деце на нашој Општини. Обележили смо и Дан 

розих мајица, који је посвећен борби против насиља. 

Периодично је рађена евалуација програма кроз извештај Тима за насиље; 

Што се тиче вођења евиденција, она се уредно водила од стране Тима за насиље; тако је у 

нашој школи у школској 2019/20 години забележен је случајева насиља на другом нивоу. 

Донет је план подршке за ученика. У питању је било непримерно слање порука на 

платформи током реализације часа. Обављен је разгвор са родитељима, ученик је праћен 

од стране одељењског старешине.   


