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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;  

,,Јелика“ о.д. У Школи су обезбеђени хигијенско-технички услови у складу са важећим 

законима и прописима којима се уређује ова област. Објекат са распоредом просторија, 

технолошком опремом, , подацима о величини, спратности, намени, капацитету објекта, 

обиму и врсти делатности, количини и врсти отпадних материја које ће се стварати при 

коришћењу објекта и начину њиховог уклањања, начину снабдевања објекта хигијенски 

исправном водом, подаци о карактеристикама терена на коме је објекат изграђен, 

испуњава хигијенско-техничке услове за рад. 
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2. Извештај о раду стручних, руководећих, управних и саветодавних 

органа школе 

2.1. Извештај о раду стручних органа 

2.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

У школској 2021/2022. години Наставничко веће је одржало 16 седница.  

На првој седници, одржаној 10. 9 . 2021. године, чланови већа обавештени су о допису 

МПНТР о преласку 40 локалних самоуправа на онлајн наставу, који ће се примењивати од 

13. 9. 2021, као и о упутству пред почетак школске године, везано за 3 модела наставе. 

Наша школа је прешла на трећи модел наставе, уз помоћ платформе Мајкрософт Тимс. 

Професор Станко Никачевић, одељењски старешина одељења II1, известио је веће о 

здравственом стању ученице из његовог одељења која је на дужем кућном лечењу, а која 

ће пратити наставу са осталим ђацима. 

На другој седници, одржаној 14. 9. 2021. године, изабран је записничар Наставничког 

већа. Размотрани су и усвојени Годишњи извештај о раду школе и Годишњи план рада 

школе за школску 2021/2022. годину. Именовани су чланови Комисије за утврђивање 

полагања допунских испита приликом преквалификације и доквалификације. Усвојен је 

распоред часова.  

На трећој седници, одржаној 5. 11. 2021, утврђен је успех и дисциплина ученика на крају 

првог класификационог периода (претходно анализирани на седници одељењских већа), 

извршена је анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада; предложене су 

мере за побољшање успеха и дисциплине. Организатор практичне наставе известио је веће 

о реализованости практичне наставе. Упркос великом броју особља које је било позитивно 

или у изолацији, као и мењању модела наставе (комбинована настава, онлајн настава, па 

први модел), реализовани су скоро сви часови и настава се успешно одвија. Говорено је о 

усаглашавању критеријума оцењивања на нивоу стручних већа, као и о важности 

правилног оцењивања (јавно, уз образложење...) Утврђени су термини родитељских 

састанака. Директорка је обавестила веће о активностима у школи (похвалнице задужбине 
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„Родољуб Нићифоровић“ за професоре Милана Рајића и Марину Шапоњић и ученицу Јану 

Јелић; предавање „Ум на друм“ у организацији Агенције за безбедност саобраћаја, 

укључивање школе у пројекат „За бољи квалитет ваздуха“; партнерство са школом из 

Брчког у пројекту који се односи на помирење у региону). Најављен је план уписа као 

тема за разматрање. 

Четврта седница Наставничког већа одржана је 3. 12. 2021. године, ради договора у вези са 

планом уписа и обавештења о изради Плана интегритета. Чланови НВ донели су одлуку да 

анкета за ученике који завршавају осми разред садржи седам смерова које Средња школа 

може да понуди приликом уписа, а да у њој буде наглашено да коначну одлуку о броју и 

врсти смерова доноси Министарство (смерови: природно-математички и друштвено-

језички смер гимназије, машински техничар моторних возила, аутомеханичар/механичар 

грејне и расхладне технике, електротехничар рачунара, туристичко-хотелијерски 

техничар, трговац). Формирана је комисија за спровођење анкете. Именован је и Тим за 

израду Плана интегритета; директорка је обавестила чланове НВ који су запослени на 

неодређено да су у обавези да попуне упитник као део Плана интегритета, који школа 

мора да усвоји према налогу Агенције за спречавање корупције. Веће је обавештено о 

допису МПНТР о планирању и реализацији екскурзија, који потврђује одлуку 

Министарства донету у септембру. Такође, директорка је обавестила веће и о успеху 

чланова Ученичког парламента, чији је видео-рад, кратки филм „Ожиљак“ изабран да буде 

представљен на изложби Путујућег школског биоскопа Слободне зоне јуниор. 

Пета седница НВ одржана је 21. 12. 2021. године. Стручна већа су, имајући резултате 

анкете коју су попуњавали осмаци, изнела своје предлоге одељења која Школа треба да 

понуди при упису. Након дискусије, усвојен је већински предлог плана уписа (6 од 9 

стручних већа), по коме ће бити понуђена четири четворогодишња смера (друштвено-

језички и природно-математички смер гимназије, машински техничар моторних возила, 

електротехничар рачунара). Усвојен је предлог тема за матурске радове по предметима, а 

теме за писмени матурски испит из српског језика и књижевности запечаћене су и предате 

директорки. Веће је обавештено о реализацији пројекта Државна матура (реализација 

пилот програма, резултати који нису задовољавајући, допис из МПНТР са планом 

реализације пројекта, обука за реализацију пројекта). Директорка је известила веће о 
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састанку на тему насиља, одржаном у општини 8. 12. 2021. године; присуствовали су 

чланови Актива директора, представници СО и председници Савета родитеља; веће је 

обавештено о темама састанка и корацима које убудуће треба предузети поводом насиља. 

Говорено је и о успесима ученика на конкурсима (Ђорђе Рвовић – победник ликовног 

конкурса ЛК Европски прогрес, Ива Ранђеловић – 3. место на међународном литерарном 

конкурсу „Млади чувари српске народне културе“,  награда за чланове УП за филм 

„Ожиљак“, награда за учешће на конкурсу за најбољи колаж Катедре за романистику 

ФИЛУМ-а ученицама одељења III2 и професорки Садији Башовић). 

Шеста седница одржана је 4. 1. 2022. године. На седници одељењских већа, одржаној пре 

седнице Наставничког већа, анализирани су успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта, као и реализација свих облика образовно-васпитног рада. Представљен је 

програм прославе Савиндана; побројани су ученици који су остварили успехе на 

такмичењима и конкурсима и који ће бити прикладно награђени и од стране Школе, као и 

њихови професори, ментори. Чланови већа представили су семинаре које су похађали.  

Седма седница одржана је 1. 3. 2022. године. Веће се детаљно упознало са начином 

реализације пилот-програма Државне матуре. Формиране су Школска матурска комисија 

и Школска испитна комисија, као и три тима (школски тим, тим ученика, тим родитеља). 

Такође, Веће је обавештено о новом Закону о основама система образовања и васпитања и 

новом Закону о средњем образовању и васпитању, новом Правилнику о сталном стручном 

усавршавању, новом Правилнику о оцењивању; са овим изменама у законима и 

правилницима потребно је ускладити Статут школе и све правилнике. Најављена је израда 

новог Развојног плана школе, наредне школске године; дискутовало се о најважнијим 

ставкама које мора да садржи Развојни план. Најављена је и израда новог Програма рада 

школе. Разматране су могућности надокнаде два наставна дана. Веће је информисано о 

Јединственом образовном броју и Јединственом информационом систему у просвети. 

На осмој седници, одржаној 11. 4. 2022, усвојени су успех и дисциплина ученика на крају 

трећег класификационог периода, претходно анализирани на седници одељењских већа. 

Предложене су мере за побољшање успеха и дисциплине ученика; наглашена је важност 

одржавања допунске наставе, поступања у случају избегавања допунске наставе. 

Разматрано је непримерено понашање ученика у радну суботу, 9. 11. 2021. године и 
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утврђене су мере које ће предузети одељењске старешине. Веће је упознато и са случајем 

вршњачког насиља, који се десио ван школе, али због ког школа ипак мора предузети, и 

већ је предузела низ мера, према протоколу. Сви наставници ће повећати број активности 

везаних за превенцију насиља. Именована је Комисија за избор ученика генерације. 

Директорка је упознала чланове Већа са закључцима начелника ШУ Ужице о прегледаној 

документацији (Школски програм, ГПРШ, Извештај о самовредновању, Стручни актив за 

развојно планирање). 

Девета седница Наставничког већа одржана је 9. 5. 2021. године. Поводом Дана победе 

над фашизмом у Другом светском рату, чланови већа одгледали су презентацију ученика 

на ту тему. Утврђена је динамика рада за мај и јун, везано за одржавање матурских и 

завршних испита. Именовани су чланови испитног одбора, испитних комисија, дежурни 

наставници; одређени су датуми испита, седница, поделе сведочанстава и диплома. 

Организована је припремна настава за ученике који полажу разредни испит из немачког 

језика. Утврђено је да ће школа помоћи ученицима завршних разреда да организују 

матурско вече, али да неће и не може потписивати уговоре са угоститељима, па тако ни 

сносити одговорност за евентуалну штету. Наставници су доставили планове надокнаде 

часова за продужене ненаставне дане; договорено је како да се надокнаде бележе у 

дневник. Школа је почела са припремама за упис (промоција Средње школе, електронски 

упис, портал Моја средња школа). Проф. Снежана Јаџић известила је веће о успесима 

ученика на окружном такмичењу из биологије и пласману на републичко такмичење; 

проф. Драгана Чоловић известила је о пласману двеју ученица на републичко такмичење 

из српског језика и језичке културе; проф. Милан Рајић о учешћу ученика на републичком 

такмичењу из математике; проф. Садија Башовић о успесима ученика на конкурсима из 

француског језика. Професори који су похађали семинаре известили су веће о њима. 

Директорка је упознала веће са извештајем просветног саветника о извршеном ванредном, 

појединачном стручно-педагошком надзору. Поводом ове тачке дневног реда, водила се 

дуга дискусија. Веће је обавештено да је школа добила средства од опортунитета на 

конкурсу Министарства правде.  

На десетој седници, одржаној 27. 5. 2022. године, анализирани су и усвојени успех и 

дисциплина на крају другог полугодишта, као и реализација свих облика образовно-
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васпитног рада за ученике завршних одељења гимназије (IV1, IV2). Наставници су 

похвалили ову генерацију матураната. Донета је одлука да се ученицима првог разреда 

понуде 4 изборна програма – Појединац, група и друштво, Језик, медији и култура, 

Примењене науке, Здравље и спорт. Директорка је прочитала мере из извештаја о 

ванредном, појединачном стручно-педагошком надзору, реализованом 16. 3. 2022. године.  

Једанаеста седница НВ одржана је 3. 6. 2022. Усвојен је успех и дисциплина, као и 

реализација свих облика образовно-васпитног рада за ученике завршних одељења III3, 

IV3, IV4. Ученици ових одељења, али и њихове разредне старешине похваљени су од 

стране чланова Наставничког већа и од директорке. Утврђена је динамика одржавања 

поправног испита (један ученик, енглески језик) и разредног испита из немачког језика, 

као и припремне наставе. Веће је обавештено о детаљима матурске вечери. 

На дванаестој седници (20. 6. 2022) Наставничко веће једногласно је прогласило ученицу 

Тамару Рабреновић за ђака генерације. 

Тринаеста седница одржана је 24. 6. 2022. Усвојен је успех и дисциплина, као и 

реализација свих облика образовно-васпитног рада на крају другог полугодишта за 

преостала одељења Средње школе. Десеторо ученика упућено је на поправни испит 

(енглески језик, биологија, математика, економско пословање, основе електротехнике); 

професори ће одржати припремну наставу. Веће је усвојило изборне пакете за гимназију. 

Утврђена је динамика уписа у нову школску годину, датум поделе сведочанстава. 

Именовани су чланови Комисије за упис. Именовани су и чланови свих тимова за наредну 

школску годину. 

На четрнаестој седници, одржаној 30. 6. 2022. године, утврђен је предлог Наставничког 

већа за чланове Школског одбора испред структуре запослених – проф. Станко 

Никачевић, проф. Драгана Чоловић, проф. Мевлудин Башовић. Усвојен је успех ученика 

који је положио поправни испит из енглеског језика. 

Петнаеста седница је одржана 22. 8. 2022. године. Формиране су комисије за поправне и 

завршне испите у августовском року; усвојен је распоред припремне наставе за ове испите 

и рокови за пријаву. Формирана је комисија за Годишњи план рада школе. Договорено је 

да сви руководиоци стручних већа, секција, тимова, актива доставе своје годишње 
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извештаје како би се сачинио коначан Годишњи извештај о реализацији плана рада школе. 

Веће је извештено о реализацији уписа: уписано је три одељења првог разреда: природно-

математички смер гимназије, машински техничар моторних возила, електротехничат 

рачунара. Последица овога је смањење броја часова, највише из општеобразовних 

предмета. Урађена су решења о технолошком вишку, запослени су упознати са начином 

преузимања технолошког вишка. Директорка је обавестила веће о захтеву упућеном ШУ 

за одобравање група за руски и француски језик. Извршена је подела часова, у складу са 

разредним старешинствима и нормом коју има сваки наставник. Запосленима су подељена 

задужења до почетка школске године. Одређена су разредна старешинства за одељења 

првог разреда; за остала одељења старешинства остају иста. Одељења су распоређена по 

учионицама. 

Последња, шеснаеста седница школске 2021/2022. године одржана је 30. 8. 2022. године. 

Усвојен је успех за ученике који су полагали поправне испите (10 ученика) и матурски 

испит (један ученик) у августовском испитном року, а затим и коначан успех свих ученика 

на крају другог полугодишта. Чланови већа упознати су са обавештењем о организацији 

наставе од почетка школске године и препорукама МПНТР, које морају да поштују, 

пренесу ученицима и родитељима. Разматрани су и усвојени извештаји о раду директора, 

о самовредновању, о школском развојном планирању, о реализацији програма за заштиту 

од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације. Одређено је да се у новој 

школској години ради у првој смени, а по потреби и у другој смени (блок настава, 

практична настава); распоред одељења по учионицама биће истакнут на огласним 

таблама. Утврђен је распоред часова за прву радну недељу, а за наредну је потребно 

урадити још пар измена, како би распоред часова био коначан. Директорка је обавестила 

веће о уговорима за дуално образовање, који је приводе крају; затим о допису 

Општинском већу за обезбеђивање превоза ученицима путницима; о понудама за 

осигурање, које треба да дођу ускоро, а одлуку о избору осигуравајуће куће доноси Савет 

родитеља; о сагласности из ШУ за формирање група за руски и француски језик. 

Договорено је да се родитељски састанци одрже до 9. 9, потребни материјали ће 

одељењским старешинама бити достављени на мејл. Одељењске старешине су обавештене 

о конкурсу за ученичке стипендије, и треба што пре да одељења предају спискове 

кандидата ради поручивања брошура. Веће је обавештено о молбама ученика за упис или 
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мењање смера: у одељење I1 накнадно ће се уписати једна ученица јер није добила место у 

ученичком дому у другом граду, и једна ученица је у ове одељење прешла из смера 

електротехничар рачунара; једна ученица ће се уписати у смер електротехничар рачунара, 

јер није формирано одељење за модног кројача у Пријепољу, што је ученица првобитно 

уписала. 

Записничар Наставничког већа, 
Николина Крџавац 

 

2.1.2. Извештај о раду Одељењских већа 

2.1.2.1. Извештај о раду Одељењских већа I разреда 

У првом разреду су четири одељења: I1,I2,I3 и I4. 

У току школске 2021/22. године одржано је укупно пет седница Одељењског већа, и то: 

10.09., 5.11., 2021., 4.1., 16.5., и 24. 6. 2022. године, у свим одељењима, док је у одељењу I4 

одржана једна седница више, 30. 8. 2022. године. 

Теме које су биле на седницама су: 

 Усвајање плана и програма рада Одељенског већа 

 Организација образовно васпитног рада у отежаним условима 

 Спровођење мера заштите од вируса Covid-19 

 Родитељски састанци 

 Усвајање плана израде писмених задатака и контролних вежби 

 Упознавање са социјалним,здравственим и породичним условима ученика 

 Осигурање ученика 

 Превоз ученика 

 Практична настава 

 Анализа свих облика васпитно-образовног рада 

 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

 Предлог мера за побољшање успеха  и дисциплине 
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 Избор ученика за додатни и допунски рад 

 Критеријуми оцењивања усаглашени на стручним већима 

 Анализа рада у току трајања епидемиолошке ситуације (реализација наставе, 

одсуствовање ученика) 

 Анализа и усвајање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодиштa 

 Реализација свих облика образовно-васпитног рада 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине 

 Родитељски састанци и подела ђачких књижица 

 Предлог ученика за награђивање за школску славу 

 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

 Реализација свих облика образовно-васпитног рада 

 Доношење закључака у вези са предлозима за унапређење успеха и дисциплине 

 Анализа и усвајање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта 

 Упућивање ученика на поправни испит 

 Утврђивање успеха ученика након поправних и матурских испита 

У одељењу I4 последња седница је била због утврђивања успеха, јер је једна ученица била 

упућена на поправни испит из биологије и енглеског језика, положила је поправни испит 

из оба предмета. 

У одељењу I3 због непримереног понашања владање врло добро (4) има седам ученика.  

Због неоправданих изостанака и непримереног понашања, владање врло добро (4) има 

четири ученика.  

О свим закључцима по датим тачкама постоје адекватни записници који су део 

документације у ЕсДневнику.  

Свим седницама присуствовали чланови већа.  

Извештај урадио  
Драган Младеновић 
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2.1.2.2. Извештај о раду Одељењских већа II разреда  

У другом разреду су четири одељења: II1, II2, II3, II4. 

Током ове школске године одржано је пет седница Одељенског већа, и то 10. 9., 5.11., 

2021., 4. 1., 16. 5., и 24. 6. 2022. године., у свим одељењима, док је у одељењу II4 одржана 

и једна седница више, 30. 8. 2022.год. 

Теме које су биле на седницама су: 

 Усвајање плана и програма рада Одељенског већа ,  

 Организација образовно васпитног рада у отежаним условима, 

 Спровођење мера заштите од вируса Covid-19,  

 Родитељски састанци, 

 Усвајање плана израде писмених задатака и контролних вежби, 

 Осигурање ученика, Превоз ученика, 

 Анализа свих облика образовно-васпитног рада и усвајање успеха  по 

класификационим периодима, као и на крају првог и другог полугодишта,  

 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере , 

 Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине,  

 Реализација свих облика образовно – васпитног рада,  

 Критеријуми оцењивања усаглашени на стручним већима,  

 Анализа рада у току трајања епидемиолошке ситуације( реализација наставе, 

 Предлог ученика за награђивање за школску славу – Светог Саву 

У одељењу II4 последња седница је била због утврђивања успеха јер је пет ученика овог 

одељења било упућено на поправни испит. Ови  ученици су положили поправни испит. 

У одељењу II1 на седницама Одељенског већа се расправљало и о две ученице, због 

специфичности њиховог статуса. То су Бојана Јојић, због слабовидости, формиран је и 

тим који ради на плану подршке и ученица Весна Петровић, за коју је на основу захтева 

родитеља, дел.број 1290 од 31.08.2021. године и извештаја изабраног лекара-педијатра 

Школа  донела  решења о похађању наставе на даљину, дел.број 1293 од 

31.08.2021.године. Настава се одвијала на платформи Мајкрософт Тимс. 
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О свим закључцима по датим тачкама постоје адекватни записници који су део 

документације у есДневнику. 

Свим седницама присутвовала је вићина чланова, увек је постојао  кворум потребан за 

одлучивање. 

Извештај урадила 
Милунка Чакаревић 

 
 

2.1.2.3. Извештај о раду Одељенских већа III разреда  

Током ове школске године одржано је 5 седница у завршном одељењу III3 као и 6 седница 

у одељењима III1, III2, III4 и III5. 

Теме које су биле на седницама су: 

 Усвајање програма рада одељенског већа 

 Организација образовно-васпитног рада у отежаним условима 

 Спровођење мера заштите од вируса Ковид 19 

 Родитељски састанак 

 Усвајање плана израде писмених задатака и контролних вежби и критеријуми за 

оцењивање ученика 

 Упознавање са социјалним, здравственим и породичним условима ученика 

 Осигурање ученика 

 Превоз ученика 

 Практична настава-реализација 

 Васпитне и васпитно дисциплинске мере  

 Анализа рада у току епидемиолошке ситуације 

 Предлог ученика за награђивање за школску славу 

У одељењима III4 и III5 последња седница била је због утврђивања успеха јер је било 

ученика који су упућени на поправни испит .Ови ученици су положили поправни испит. 
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О свим закључцима по датим тачкама постоје адекватни записници који су део 

документације у есДневнику. 

Свим седницама присуствовала је већина чланова и увек је постојао кворум потребан за 

одлучивање. 

Извештај урадио 
Ћамил Чичић 

  

       2.1.2.4. Извештај о раду Одељењских већа IV разреда 

На почетку школске 2021/2022. године у одељење IV1 уписано је 22 ученика ( 8 ученика и 

14 ученица) и исти број ученика завршио је разред. Разредни старешина је Драгана 

Чоловић.  

Школске 2021/2022. године одржано је пет седница ОВ 

Прва седница је одржана 11.9.2021. 

1.Усвајање плана и програма рада Одељенског већа 

2.Организација образовно васпитног рада у отежаним условима 

3.Спровођење мера заштите од вируса Covid-19 

4.Родитељски састанци 

5.Усвајање плана израде писмених задатака и контролних вежби 

6.Упознавање са социјалним,здравственим и породичним условима ученика 

7.Осигурање ученика 

8.Превоз ученика 

9.Друга питања 

Закључак 

1. Усвојен је план и програм рада Одељенског већа, једногласно. Постаће део Годишњег 
плана рада школе. 
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2. Организација рада ће бити условљена епидемиолошком ситуацијом, о чему је школа 

добила упутство од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Тренутно је то 

комбиновани модлел, по ком се групе смењују дан за даном. О начину одвијања наставе 

обавештење ћемо добијати од Тима за праћење епидемиолошке ситуације сваког петка. 

3. Потребно је ученике упознати са свим неопходним мерама заштите од вируса Covid-19, 

мада су они већ са тим упознати, на часовима одељенског старешине, кроз дописе и 

упутства на огласним таблама. 

4. Родитељски састанак је већ одржан, а убудуће ће бити одржавани после 

класификационих периода, a ако се појави потреба и у другим терминима. Са родитељима 

постоји комуникација и путем мејла и појединачних телефонских разговора, што се 

показало корисним у размени обавештења. 

5. План писмених задатака и контролних вежби је део есДневника и наставници уносе 

неопходне податке, водећи рачуна о максималном броју писаних провера током једне 

седмице. 

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

односу на претходну школску годину. 

7. Неопходно је да ученици буду осигурани, па ће се процес осигурања ученика спровести 

чим Савет родитеља изабере осигуравајућу кућу. Одељенски старешина ће са ученицима 

прикупити новац, према одабраној полиси. 

8. Направљен је списак ученика који путују и прослеђен директорки школе. Нажалост, са 

превозом има проблема, везано и за недостатак аутобуских линија и за финансирање. У 

том смислу ће директорка још једном разговарати са руководством локалне самоуправе у 

покушају да се ово питање реши. 

Друга седница је одржана 5. 11. 2021. 

 Анализа свих облика образовно-васпитног рада у првом класификационом периоду 

 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

 Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине 

 Избор ученика за допунски и додатни рад 
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 Критеријуми оцењивања усаглашени на стручним већима 

 Анализа рада у току трајања епидемиолошке ситуације (реализација наставе, 
одсуствовање ученика) 

Закључци:  

1. На крају првог класификационог периода у одељењу има 22 ученика. Без недовољних 

оцена 18 ученика. Са недовољним оценама 4 ученика: са једном недовољном оценом 4 

ученика. Број недовољних оцена по предметима: француски језик - 1, математика - 1, 

физика - 2. Број изостанака 387 - 371 оправдан и 16 неоправданих. Oдржано је 9 часова 

одељењског старешине. 

2. На крају првог класификационог периода сви ученици имају примерно владање. 

3. Мере за побољшање успеха и дисциплине: одредити ученике за додатни и допунски 

рад, сарадња са родитељима и педагогом школе. Родитељски састанак заказан за 8. 11. 

2021. године у 15.30. 

4. Предметни наставници ће на основу досадашњих активности ученика одредити ученике 

који ће похађати часове додатне и допунске наставе. 

5. Наставници су на нивоу стручних већа усагласили критеријуме оцењивања и оцене дају 

у складу са Законом о оцењивању. 

6. У септембру смо наставу реализовали по сва три предвиђена модела реализације, да 

бисмо од друге половине септембра, па до краја првог класификационог периода наставу 

реализовали по првом моделу и можемо закључити да је успостављен континуитет у раду 

и да су самим тим резултати рада бољи. Успостављена је и добра комуникација са 

наставницима изборних предмета који наставу држе само путем Тимс платформе. 

Ученици су изостанке правдали лекарским оправдањима и оправдањима из ауто-школе. 

Трећа седница је одржана 4. 1. 2022. 

1. Анализа и усвајање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Мере за побољшање успеха и дисциплине 
4. Родитељски састанци и подела ђачких књижица 
5. Предлог ученика за награђивање за школску славу - Светог Саву 
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Закључци:  

1. Школске 2021/2022. године у одељење 4/1 уписана су 22 ученика. На крају првог 

полугодишта у одељењу има 22 ученика. Без недовољних оцена 21 ученик. Одличан успех 

остварило је 9 и врло добар 12 ученика. Са недовољном оценом 1 ученик: са једном 

недовољном оценом 1 ученик. Број недовољних оцена по предметима: енглески језик - 1. 

Број изостанака 966 - 931 оправдан и 35 неоправданих. Oдржано је 16 часова одељењског 

старешине. На крају првог класификационог периода сви ученици имају примерно 

владање. 

2. На крају првог полугодишта школске 2021/2022. године није реализован један час 

музичке културе. Остали часови редовне наставе су реализовани. Нема убележених часова 

додатне и допунске наставе. 

3. Мере за побољшање успеха и дисциплине: одредити ученике за додатни и допунски 

рад, сарадња са родитељима и педагогом школе. 

4. Подела ђачких књижица је планирана за 5. 1. 2022. године у 12.15 за ученике четвртог 

разреда. Родитељски састанак је заказан за 28. 1. 2022. године у 16 часова. 

5. Ове године за награђивање за школску славу из одељења 4/1 предложена су три 

ученика: Андријана Бјелановић за четири године учествовања у раду рецитаторско-

драмске секције и припреми рецитала и видео садржаја за приредбу за Савиндан, Марко 

Вићовић за учешће у снимању видео рада ,,Ожиљак" у оквиру Ученичког парламента - рад 

је приказан на Изложби ученичких видео радова Путујућег школског биоскопа Слободне 

зоне Јуниор и Андријана Петаковић за освојено друго место на окружном такмичењу у 

баскету. 

Четврта седница је одржана 11. 4. 2022. 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Доношење закључака у вези са побољшањем успеха 
4. Друга питања (такмичења ученика, практична настава, ЧОС - војна обука, Државна 

матура) 
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Закључци:  

1. На крају трећег класификационог периода у одељењу има 22 ученика. Без недовољних 

оцена 16 ученика. Са недовољним оценама 6 ученика: са једном недовољном оценом 4 

ученика и са две недовољне оцене 2 ученика. Број недовољних оцена по предметима: 

енглески језик - 5, француски језик - 3, математика - 1. Број изостанака у трећем 

класификационом периоду је 568, од тога 543 оправдана и 25 неоправданих; од почетка 

школске године укупно 1534 изостанка - 1474 оправдана и 60 неоправданих изостанака. 

Због неоправданих изостанака 8 ученика има опомену одељењског старешине и 2 ученика 

укор одељењског старешине. Одржана су 24 часа одељењског старешине. 

2. Сви часови су реализовани. Реализована су три часа допунске наставе и три часа 

додатне наставе, као и 7 часова историјске секције и 7 часова спортске секције. 

3. У циљу побољшања успеха ученика организоваће се часови допунске наставе и о овој 

теми ће се разговарати на родитељским састанцима. 

4. Ученици 4/1 нису учествовали на такмичењима. Одржана су три часа на тему војне 

обуке, према плану који смо направили на почетку школске године. У недељама које су 

претходиле пилот пројекту Државне матуре ученици су на часовима одељењске заједнице 

упознати са свим правилницима, што је наведено у записницима одељењске заједнице и 

пилотирање је прошло без проблема. Радови су прегледани и остало је још да се 

дешифрују и ученицима саопште резултати.  

Пета седница ОВ одржана је 27. 5. 2022. 

1. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта 
2. Упућивање ученика на поправни испит 
3. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
4. Друга питања (матурско вече, полагање матурског испита, обрасци, штампање 

сведочанстава, додела диплома, награђивање и похваљивање ученика) 

Закључци: 

1. На крају школске године у одељењу има 22 ученика. Нема ученика са недовољним 

оценама. Одличан успех постигло је 15, а врлодобар 7 ученика. Број изостанака на крају 

школске године је 2079, од тога 2014 оправданих и 65 неоправданих; 22 ученика има 
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примерно владање, јер након опомене одељењског старешине ученици нису имали 

непоравданих изостанака. Одржано је 30 часова одељењског старешине.  

2. У одељењу нема ученика који се упућују на поправни испит. 

3. Сви часови су реализовани. Реализована су три часа допунске наставе из историје, три 

часа додатне наставеиз историје и 5 часова додатне наставе из енглеског језика, као и 7 

часова историјске секције и 7 часова спортске секције. 

4. Ученици су одговорно приступили организацији матурске вечери, припремили смо 

потребну документацију за полагање матурских испита и припремили обрасце. 

Сведочанства штампамо након седнице НВ. Подела диплома планирана је за 10. мај и 

ученици су обавештени о планираној динамици након завршетка наставе, све до доделе 

диплома. Одлични ученици ће бити награђени књигом и сви ученици ће бити похваљени 

за успех и примерно владање. 

Извештај  IV 2 

Одржано је 5 седница Одељењског већа.Тачке дневног реда прве седнице:Усвајање плана 

и програма О.В,спровођење мера заштите од вируса Covid 19,родитељски 

састанци,усвајање плана израде писмених и контролних вежби,упознавање са 

социјалним,здравственим и породичним условима ученика,осигурање ученика,превоз 

ученика.Одељење IV 2 има 17 ученика. 

Тачке дневног реда друге седнице:Анализа свих облика образовно – васпитног рада у 

првом класификационом периоду,васпитне и васпизно дисциплинске мере,избор ученика 

за допунску и додатну наставу,критеријуми оцењивања усаглашени на стручним 

већима.Без недовољних оцена 17 ученика.Укупно изостанака 169,оправданих 

158,неоправданих 11.Сви ученици имају примерно владање,није било дисциплинских 

прекршаја. 

Тачке дневног реда треће седнице:Успех и дисциплина на крају првог 

полугодишта,реализација свих облика образовно – васпитног рада,мере за побољшање 

успеха,родитељски састанак,предлог ученика за награђивање за школску славу.Без 

недовољних оцена 17 ученика.Одличних 11,вр.добрих 6.Укупно изостанака 
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482,оправданих 461,неоправданих 21.Сви ученици имају примерно владање,није било 

дисциплинских прекршаја.За награде су предложени:Тамара Рабреновић без изостанака у 

претходној години,Тамара Рабреновић,Емилија Дулановић,Александра 

Обућина,учествовање у филму. 

Тачке дневног реда четврте седнице:Успех и дисциплина на крају трћег класификационог 

периода,такмичење ученика,војна обука,државна матура.Без недовољних оцена 17 

ученика.укупно изостанака за овај период 253,оправданих 249,неоправданих 4.Обрађење 

су три теме из војне обуке,остала је још једна тема.Давид Крџавац је учествовао на 

окружном такмичењу из енглеског језика,Сенад Ноговић и Радован Гордић су 

учествовали на окружном такмичењу из математике. 

Тачке дневног реда пете седнице: Успех и дисциплина на крају другог 

полугодишта,реализација свих облика образовно – васпитног рада,похваљивање и 

награђивање ученика.Одличних 15,вр.добрих 2.Један ученик има владање добро 3,остали 

ученици имају примерно владање.Одлични ученици се награђују књигом.Вр.добри и 

одлични ученици се похваљују.Укупно изостанака 917,оправданих 891,неоправданих 

26.Сви ученици су положили матурски испит,са одличних успехом 12,са вр.добрим 

успехом 5 ученика. 

Извештај  IV 3 

Одржано је 5 седница Одељењског већа.Тачке дневног реда прве седнице:Усвајање плана 

и програма О.В,спровођење мера заштите од вируса Covid 19,родитељски 

састанци,усвајање плана израде писмених и контролних вежби,упознавање са 

социјалним,здравственим и породичним условима ученика,осигурање ученика,превоз 

ученика.Одељење IV 2 има 30 ученика. 

Тачке дневног реда друге седнице:Анализа свих облика образовно – васпитног рада у 

првом класификационом периоду,васпитне и васпизно дисциплинске мере,избор ученика 

за допунску и додатну наставу,критеријуми оцењивања усаглашени на стручним 

већима.Без недовољних оцена 30 ученика.Укупно изостанака 779,оправданих 

748,неоправданих 31.Сви ученици имају примерно владање,није било дисциплинских 

прекршаја. 
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Тачке дневног реда треће седнице:Успех и дисциплина на крају првог 

полугодишта,реализација свих облика образовно – васпитног рада,мере за побољшање 

успеха,родитељски састанак,предлог ученика за награђивање за школску славу.Без 

недовољних оцена 27 ученика, 3 недовољна.Одличних 6,вр.добрих 13, добрих8.Укупно 

изостанака 1386,оправданих 1336,неоправданих 50.Сви ученици имају примерно 

владање,није било дисциплинских прекршаја. 

Тачке дневног реда четврте седнице:Успех и дисциплина на крају трћег класификационог 

периода,такмичење ученика,војна обука,државна матура.Без недовољних оцена 793 

ученика.укупно изостанака за овај период 793,оправданих 765,неоправданих 28.Обрађење 

су три теме из војне обуке,остала је још једна тема. 

Тачке дневног реда пете седнице: Успех и дисциплина на крају другог 

полугодишта,реализација свих облика образовно – васпитног рада,похваљивање и 

награђивање ученика.Одличних 9,вр.добрих 14, добрих 7.Четири ученик има владање 

врло добро 4,остали ученици имају примерно владање.Одлични ученици се награђују 

књигом.Вр.добри и одлични ученици се похваљују.Укупно изостанака 2850,оправданих 

2766,неоправданих 84. 

Извештај о раду Одељењског већа одељења IV/4  

У школскoj 2021/2022. години одржано је 6 седница  

На првој седници одржаној 10.9.2021. године смо 

1.  Усвојили План и програм рада ОВ.  

2. Договорили се о реализацији наставе. Организација образовно-васпитног рада у 

отежаним условима спроводи ће се према упутствима Тима за праћење и координисање 

примене мера у раду школа. Што начи да ће се, у зависности од броја ученика и 

наставника који су позитивни на Ковид, настава реализовати по једном од три модела 

наставе. За реализацију наставе користи ће се и Microsoft Teams платформа. Поред тога, 

ученици упућују да прате наставу на РТС -планети. 

3. Договорили смо се о спровођењу мера заштите од вируса ковид 19. 
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4. Информисао сам чланове Одељењског већа о одржаном родитељском састанку.  

5. Усвојили смо план израде писмених задатака и контролних вежби. 

6. Упознао сам чланове већа са са социјалним, здравственим и породичним условима 
ученика,  

7. Превоз ученика- два ученика путују из Дрмановића. Имају проблема са реализацијом 
превоза, члановима Већа сам скренуо пажњу да буду толерантни и да имају разумевања за 
њихово кашњење.  

9.Практична настава – реализација-у четвртој години ученици немају практичну наставу.  

- На другој седници одржаној 5.11.221. године смо 

1. Анализирали све облике образовно-васпитног рада у првом класификационом периоду.  

На крају овог периода 8 ученика је без недовољних оцена, а 11 ученика је са недовољним 

оценама и то: једна недовољна-6 ученика, две недовољне-3, 4 недовољне -2. Укупан број 

недовољних оцена је 18. По предметима, српски језик и књижевност-2, енглески језик-5, 

математика-10 и рачунари у системима управљања-1. Укупан број изостанака у овом 

периоду је 920 од тога је 898 оправданих и 22 неоправданих. Одржано је 11 часова 

одељенског старешине.  

2. Једном ученику, због 4 неоправдана изостанка, је изречена мера, опомена одељенског 

сатарешине.  

3. Предложене су следеће мере којима се може побољшати успех: повећана пажња 

ученика на часовима, већа контрола од стране родитеља, а посебно појачан допунски рад, 

поготово из предмета са недовољних оцена. 

4. С обзиром на постигнуте резултате на крају овог класификационог периода, наставници 

који нису, да одреде ученике који треба да похађају часове допунске/додатне наставе, а 

обавеза одељенског старешине је да у електронском дневнику то омогући. 

5. На самом почетку школске године смо на Стручном већу електро струке усвојили 

критеријуме оцењивања којих се придржавамо, а то је евидентирано и у записнику са 

седнице Стручног већа. На крају овог класификационог периода ученици Благота 

Секулић, Немања Грбовић и Давид Мусић немају све оцене на крају првог 
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класификационог периода. Благота и Давид због ковида, а Немања због здравствених 

проблема. 

6.Иако је готово од почетка школске, не рачунајући једну недељу онлајн наставе, настава 

регуларна, велики број изостанака , различитих узрока је утицао да су ученици много 

опуштенији у негативном смислу. Изгубили су радне навике, лежерно се понашају на 

часу, одговорност према раду на најмањем нивоу. Неопходно је о овоме разговарати са 

родитељима на родитељском састанку, па наћи зајеедничко решење, како би се све 

вратило у „уобичајене „ токове. Сви планирани часови су одржани. 

7.Реализација наставе. Сви планирани часови су одржани. 

-На трећој седници, одржаној 4.1.2022. године 

1.Анализирали и утврдили успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта. У 

одељењу IV/4 је уписано 19 ученика, колико их има и на крају овог класификационог 

периода. Број ученика је 16, а број ученица 3. Број ученика који похађају верску наставу је 

14, а број ученика који похађају грађанско васпитање је 5. На крају овог периода 12 

ученика је без недовољних оцена, од тога су 4 ученика са одличним успехом, 7 ученика је 

са врло добрим успехом и 1 ученик са добрим успехом. Одлични ученици су: Бојана 

Пауновић, Бојана Рајић, Јован Стојић и Лазар Топаловић. Сви су похваљени од стране 

одељенског старешине. Седам ученика је са недовољним оценама и то: једна недовољна-4 

ученика, две недовољне-3 ученика. Укупан број недовољних оцена је 10 и то 3 из 

енглеског језика и 7 из математике. 

На крају претходног класификационог периода број недовољних оцена је био 18, што 

значи да је направљен помак. 

Укупан број изостанака је 1568, 1515 оправданих и 53 неоправдана. Број изостанака је 

веома велики, али је томе су допринели здравствени проблеми, Корона вирусом, као и 

изолација због чланова породице који су имали Корону. С друге стране сарадња са 

родитељима је одлична, на време обавештавају одељенског старешину о одсуствовању 

деце, редовно долазе и правдају изостанке. Три ученика имају изречену васпитну мера 

опомена одељенског старешине због 4 неоправдана изостанка, а три ученика имају 

изречену меру укор одељенског старешине, па им је сада владање врло добро (4). Са овим 
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ученицима ће бити, у другом полугодишту, појачан васпитни рад у оквиру одељенске 

заједнице, као и са одељенским старешином, као и друштвено користан рад, према 

Правилнику. Такође и са ученицима којима је изречена опомена.  

2.Реализација свих облика образовно-васпитног рада 

Сви часови су реализовани, с тим што је било одступања од распореда часова због 

писмених задатака и оправданог одсуства наставника. Одржана су 4 часа допунске наставе 

из математрике и 1 из предузетништва. Одржано је 17 часова одељенског старешине. 

3.Мере којима се може побољшати успех: повећана пажња ученика на часовима, већа 

контрола од стране родитеља, а посебно појачан допунски рад, поготово из предмета са 

великим бројем недовољних оцена. 

4. Подела ђачких књижица ће се обавити 05.01.2022.године са почетком у 12:15, у 

учионици бр. 7 у згради Техничке школе. Родитељски састанак ће бити одржан у првој 

недељи фебрура. 

5.За награду за школску славу су предложена 2 ученика: Лазар Топаловић, који није имао 

ниједан изостанак током претходне школске године као и успех 5,00 и Благота Секулић за 

учешће у реализацији кратког филма на тему злостављање-„Ожиљак“. 

На четвртој седници ОВ, одржаној 11.4.2022. године смо: 

1. Анализирали успех и дисциплину ученика на крају трећег класификационог периода- . 

У одељењу IV/4 је уписано 19 ученика, колико их има и на крају овог класификационог 

периода. Број ученика је 16, а број ученица 3. Број ученика који похађају верску наставу је 

14, а број ученика који похађају грађанско васпитање је 5. 

На крају овог периода 9 ученика је без недовољних оцена, а 10 ученика је са недовољним 

оценама и то: једна недовољна-5 ученика, две недовољне-3, три недовољне-2 ученика. 

Укупан број недовољних оцена је 17 и то 5 из енглеског језика, 7 из математике и 5 из 

предузетништва. У односу на полугодише направљен је негативан помак, јер је већи број 

ученика са недовољним оценама, као и број недовољних оцена. 
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Укупан број изостанака од почетка школске године је 2213, од тога је 2144 оправданих и 

69 неоправданих. Број изостанака веома велики, томе допринела корона, болест ученика 

као и обука за вожњу. Сарадња са ридитељима је и добра, на време обавештавају 

одељенског старешину о одсуствовању деце, редовно се јављају и правдају изостанке. Три 

ученика имају изречену меру Опомене ОС, а 5 ученика Укор ОС због неоправданих 

изостанака. Са овим ученицима ће бити обављен појачан васпитни рад у оквиру 

одељенске заједнице, као и са одељенским старешином, као и друштвено користан рад, 

према Правилнику. 

2.Реализација свих облика образовно-васпитног рада 

Сви часови су реализовани према распореду часова. Укупан број часова одељењског 

старешине је 25. Часова допунске наставе одржано 6 и то: из математике 4 и 

предузетништва 2. 

3. Мере којима се може побољшати успех: повећана пажња ученика на часовима, већа 

контрола од стране родитеља, а посебно већа заинтересованост ученика и што је 

најважније да долазе на допунску наставу. 

На петој седници одељењског већа, одржаној 24.6.2022. године смо: 

1.Утврдили успех и дисциплину ученика на крају другог полугодишта- У одељењу IV/4 је 

уписано 19 ученика, колико их има и на крају другог полугодишта. Број ученика је 16, а 

број ученица 3. Број ученика који похађају верску наставу је 14, а број ученика који 

похађају грађанско васпитање је 5. На крају другог полугодишта 18 ученика је без 

недовољних оцена, 1 ученик сe упућује на поправни испит из енглеског језика, при томе је 

6 ученика са одличним успехом, 8 ученика је са врло добрим успехом, 4 ученика са 

добрим успехом. Одлични ученици су: Бојана Пауновић, Бојана Рајић, Јован Стојић, Лазар 

Топлаовић, Раде Тртович и Ненад Шапоњић. Сви одлични ученици су похваљени од 

стране Наставничког већа. Укупан број изостанака до краја другог полугодишта је 2832, 

од тога је 2747 оправданих и 85 неоправданих. 

Сарадња са родитељима је је била веома добра. 
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Осам ученика има изречену васпитну меру укор одељенског старешине због неоправданих 

изостанака. Бећо Бистричић, Немања Грбовић, Ермин Кадрић, Мирослав Крстић, Дарко 

Матијевић,Вељко Пуцаревић, Раде Тртовић и Ненад Шапоњић врло добро 4. 

2. Један ученик, Дарко Матијевић, је упућен на поправни испит из енглеског језика. 

3. Сви часови су реализовани према плану и програму. Одржано је 6 часова допунске 

наставе: 4 из математике и 2 из предузетништва. часа из Енглеског језика. Што се тиче 

секција одржана су 4 часа литеране секције. Часова одељењског старешине одржано је 29. 

Одржано је по 8 часова припремне наставе за полагање Матурског испита из Одржавања 

рачунарских система и Микроконтролера и микрокрачунара. 

На шестој седници одељењског већа, одржаној 30.6.2022. године: 

1. Чланове одељенског већа сам упознао са успехом Дарка Матијевића на поправном 

испиту. Дарко је, у јунском испитном року, полагао поправи испит из ехнглеског језика. 

Испит је положио са оценом довољан (2). Његов успех на крају IV разреда је добар (2,62). 

Дарков упех је једногласно усвојен. Ученик ће у августовском испитном року полагати 

матурски испит. 

2. Што се тиче коначног успеха ученика стање је следеће: 

-На почетку школске године уписано 19 ученика, толико их је и завршило разред. 

-6 ученика је завршило разред са одличним успехом, 

-8 ученика је завршило разред са врло добрим успехом и 

-5 ученика је завршило разред са добрим успехом. 
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2.1.3. Извештај о раду Стручних већа 

2.1.3.1. Извештај о раду Стручног већа српског језика и књижевности у школскoj 

2021/22. години  

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.( Препорука за оцењивање Друштва за 

српски језик и књижевност) 

 Конституисали смо секције: Литерарну и рецитаторско-драмску и разговарали о 

начину и идејама за обележавање значајних датума у нашој култури и историји 

 Пратили смо напредовање ученика талентованих за писање, глуму и рецитовање. 

 Дали смо предлог директорки  школе за набавку нових наставних средстава и 

литературе. 

 Сарађивали смо са библиотекарима школе и Ученичким парламентом у вези са 

промоцијом Сајма књига. Узели смо учешће у манифестацији : ,,Ипак има сајма 

књига“. 

Новембар/децембар 

 Чланови литерарне секције су са професорком Миланом Перошевић Мартиновић у 

сусрет Дану просветних радника припремили стилизиоване поруке које су 

постављене на видљивим местима у обе школе. За мото активности узет је стих 

Алексе Шантића „Волим књигу, књига учи да прихвати братац брата“. Професорка 

Винка Поповић је написала текст о Вуку Стефановићу Караџићу, који је на Дан 

просветних радника прочитан у одељењима у оквиру обавештења, а професорка 

Драгана Чоловић је са члановима рецитаторско-драмске секције направила видео 

који говори о почецима школовања у Србији и Новој Вароши. 
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 У свом раду професори српског језика и књижевности инсистирају на 

истраживачким задацима, дискусији, групним облицима рада, употреби интернета 

и упућивању ученика на поуздане изворе на интернету, а све у циљу подстицања 

самосталнијег рада ученика. 

 Пратећи активности библиотечке секције која је под слоганом „Ипак има сајма 

књига“ организовала богат садржај који је презентовао фонд библиотеке, укључио 

велики број ученика, имали смо прилику да видимо нова издања са којима 

располаже библиотека, разгледамо летопис школе и присутвујемо веома 

занимљивом разговору са писцем, нашим колегом Срећком Гујаничићем, можемо 

закључити да је библиотечка секција на веома леп начин промовисала значај књиге 

и читања. 

 Професорка Милана Перошевић Мартиновић је предложила да ове године као нови 

наслов за библиотеку додамо књигу „Духовни лик Николе Тесле“ Оливера 

Суботића, као књигу које би била веома интересантна и поучна за ученике изван 

наставног плана. 

Праћење културних дешавања 

Професорка Милана Перошевић Мартиновић посетила је изложбу „Јован Дучић - трагање 

за новим“, која је организована у галерији САНУ поводом 150. годишњице од Дучићевог 

рођења и пренела нам своје утиске са изложбе. Аутор ове изложбе је академик Злата 

Бојовић, а кроз изложбу је водила доц. др Мина Ђурић. Изложба Јован Дучић-трагање за 

новим приказује овог угледног члана Академије као књижевника, дипломату и 

задужбинара. Она прати Дучићева трагања за стилом и формом у књижевности, начинима 

да свој народ афирмише у оквирима европске традиције и напорима да „мило Требиње“ 

учини центром културе. Утисци са ове изложбе били су повод да се подсетимо и приче 

коју је написала професорица Милана Перошевић Мартиновић, а која је објављена у 

часопису „Савиндан“. Прича носи назив „Требиње“ и веома живописно дочарава град у 

коме је овај песник провео само ране године живота, а који је поставио најснажније 

темеље његовог безрезервног родољубља. Разговарали смо и о ученицима који са великом 

пажњом уче и говоре о Јовану Дучићу, као што је ученик Лука Главоњић из одељења 4/2 

који је на енглески језик превео Дучићеву песму „Хорда“ и могућности да интересовање 
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ученика за овог песника искористимо приликом обележавања Дана поезије. У оквиру 

програма за Дан општине у Дому културе гостовао је музичко-поетски кабаре „Да, то су 

били дани“, са кога је своје утиске пренела Д.Чоловић. У оквиру програма прваци драме 

Народног позоришта Борис Пинговић и Небојша Дугалић су веома инспиративно 

комбиновали стихове Душка Трифуновића, Лазе Костића, Милоша Црњанског и Матије 

Бећковића, анегдоте о Брани Петровићу, Витомиру Николићу, Тину Ујевићу, Зорану 

Радмиловићу и др., уз музику „Сантане“, „Ваје кон Диос“, Ерика Клептона, „Индекса“, 

Јосипе Лисац, „Азре“, Ђорђа Балашевића и многих других. 

Разговарали смо о могућности да сличне песме искористимо за такмичење у рецитовању. 

 Дана 15.10.2021. године приправник Драгана Чоловић одржала је час на крају 

приправничког стажа. Часу је присуствовала директорка школе Бранка Ракоњац, 

ментор професорка српског језика и књижевности Милана Перошевић 

Мартиновић, професорка српског језика и књижевности Бојана Меловић и педагог 

Стана Матовић Цупара. Тема часа је била Евгеније Оњегин - анализа Татјаниног и 

Оњегиновог писма. На часу су примењиване активне методе рада и ученици су 

били веома активни - говорили су стихове и активно учествовали у групном раду. 

Ученици су били мотивисани и заинтересовани за тему. Добро су разумели 

карактере и уочили тип романтичарског јунака, блазираног и отђеног. Професорка 

је давала потребна објашњења ученицима, надгледала рад и подстицала дискусију. 

Након часа је уследила анализа часа на којој су присутни чланови комисије изнели 

своја искуства са поагања испита за лиценцу и истакли добре стране и примедбе на 

час приправника. 

 Припремили смо предлог  тема Наставничком већу за Писмени задатак на 

матурском испитуиз 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 Републички 

зимски семинар коме ћемо присуствовати у периоду од  21. До 23.јануара 2022. 

године. 

 Анализирали смо могућности примене нових наставних метода . 
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 Објавили смо конкурс за школски литерарни конкурс  поводом Савиндана. 

 Дали смо предлоге за похваљивање наставника за постигнуте успехе из нашег већа 

директорки чколе. 

 Договорили смо се о припремама за школску славу Савиндан (припрема рецитала и 

литерарни конкурс за ученике свих разреда наше школе). 

 Стручно веће је одабрало два најуспешнија писмена задатка за конкурс који је 

објавило  Друштво за српски језик и књижевност  поводом значајних годишњица у 

нашој књижевној култури. 

Јануар- фебруар 

 Припремили смо са члановима секција програм за школску славу Савиндан и том 

приликом директорка је доделила пригодне награде ученицима и професорима који 

су освојили значајне резултате у васпитно-образовном раду.Сви чланови нашег 

стручног већа добили су награде за освојене резултате на литерарним конкурсима 

на међународним и републичким такмичењима као ментори својих ученика. 

 На школском литерарном конкурсу прву награду поделили су ученица Ранђеловић 

Ива и ученик Главоњић Лука( ментор Драгана Чоловић).  

Март- април 

 Учествовали смо на литерарном конкурсу Српске књижевне задруге на тему 

Породица и савремени свет на коме је прву награду освојила ученица Ранђеловић 

Ива( ментор Драгана Чоловић) и Андријана Ранитовић чији је рад похваљен( 

ментор Милана Перошевић Мартиновић). 

 У школи су организована општинска такмичења Књижевна олимпијада и 

такмичење из српског језика и језичке културе. На окружном такмичењу Књижевна 

олимпијада учествовало је 5 ученица, али нису успеле да се пласирају на 

републички ниво.На такмичењу из српског језика на окружном нивоу учествовало 

је 14 ученика, а на републичко су се пласирале Ива Ранђеловић која је освојила 

прво место( ментор Драгана Чоловић) и Анђела Шапоњић која је освојила треће 

место( ментор Николина Крџавац). 
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 У школи је спроведена проба Државне матуре, чему је претходио вебинар коме су 

присуствовали сви чланови СВ. Анализирајући резултате кји су били солидни, 

уочили смо слабије познавање градива које је обрађивано за време наставе  на 

даљину. 

Мај- јун 

 Учествовали смо у изради Школског програма. 

 Дали смо предлог набавке нових лектира за 3. и 4. разред. 

 Спровели смо Матурски писмени задатак из српског језика и књижевности  који је 

радило 89 ученика и средња оцена на нивоу школе била је 4,22. 

 На седници стручног већа одржана је презентација стручне литературе из области 

модерне психологије и психологије младих, под називом ,, Уловитиљубав“ др 

Зорана Миливојевића, са циљем спречавања конфликата и вршњачког насиља, јер 

помаже читаоцима да боље разумеју и своје емоције и међупартнерске односе.( 

презентер Милана Перошевић Мартиновић). 

 Одржан је угледни час у одељењу 3/1 у виду краћег филма који су припремили 

ученици уз помоћ ментора Николине Крџавац на тему ,, Господа Глембајеви“ 

М.Крлежа, након чијег приказивања је уследила анализа часа и дискусија. 

Јул- Август 

 После резултата уписа спроведено је бодовање професора српског језика као 

технолошког вишка Драгане Чоловић и Милане Перошевић Мартиновић, после 

кога је утврђено да Милана Перошевић Мартиновић остаје са нормом 100%, а 

Драгана Чоловић је 17% технолошки вишак. 

 Директорица је предложила поделу часова професорима српског језика, што је 

усвојено на Наставничком већу, 22.8.2022. На седници стручног већа поднет је 

Извештај о активностима СВ који ћемо поднети НВ на усвајање ( припремила 

председица СВ). 

 Избор председника и записничара СВ за нову школску годину. 

Предеседник стручног већа, 
Милана Перошевић Мартиновић 
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2.1.3.2. Извештај о раду Стручног већа електро струке ушколсој 2021/2022. години 

Стручно веће електро струке представљају Елвира Хаџић, Маријана Ботић, Ђорђе 

Василић, Алија Мујагић, Љубомир Обућина, Един Мујагић и Видан Рвовић. У школској 

2021/2022. године одржали смо девет седница стручног већа. 

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

Прва седница 

1. Изабрали председника СВ и записничара стручног већа за школску 2021/2022. 

Годину. Председник СВ је Алија Мујагић, а записничар Ђорђе Василић. Предлог је 

једногласно усвојен. 

2. Усвојили смо план рада Стручног већа, који је једногласно усвојен. План обухвата 

најзначајније аспекте рада, уз напомену да може претрпети измене применом 

различитих модела наставе због стања са епидемијом.. 

3. Чланови електро струке су поделили часове између себе, списак је послат 

директорки. Остало је нераспоређених часова, за које ће директорка ангажовати 

нове наставнике. 

4. Договорено је да сви пружимо подршку новопридошлим ученицима у периоду 

адаптације у новој школској средини и будемо доступни за сва питања везана за 

наставу, ваннаставне активности и боравак у школском простору. 

5. Распоред часова и блок наставе ће радити координатор практичне наставе. 

Сложили смо се да га упознамо са специфичностима у подели група и реализацији 

блок наставе. Блок наставу треба реализовати према Плану и програму, тј. након 

реализације одређених модула.  

6. Договорили смо се да сваки члан СВ креира на Тимсу свој фолдер и да ту поставља 

планове рада. Да се до 10.9. ураде годишњи планови.  

7. Расправљали смо о актуелној епидемиолошкој ситуацији и потреби да се у школи 

сви придржавамо мера и заједно потрудимо да нам простор буде безбедан.   
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Друга седница 

1. Одржали смо састанак како би новим колегама, Маријана Ботић, Радош Гујаничић, 

Видан Рвовић и Един Мујагић, помогли у послу. Објаснили смо им како се раде 

годишњи и оперативни планови. Нешто смо им проследили из претходне школске 

године. Упутили их на припреме за час. Креирали смо им налоге за есДневник и 

послали захтев за налог на Тимсу. Објаснили смо им како уписују часове у 

дневник, да морају водити рачуна о писму. Упутили смо их како да реализују 

наставу, активности на часу. Такође, прослеђен им је правилник о оцењивању. 

Рекли смо им да смо им на располагању за све што им није јасно и за сваку врсту 

помоћи.  

2. Сложили смо се да остане критеријум за оцењивање усвојен прошле године. 

3. Усвојили смо план писмених и контрилних задатака. Љубомир Обућина има 

писмени задатак из Основа електротехнике, остали контролне задатке. План ће се 

унети у есДневник до 15.9.  

4. Реализацијом, тј. организацијом Практичне наставе за ученике који уче по дуалном 

систему и ирганизацијом секција и додатне наставе. Љубомир Обућина нас је 

упозано да ће се, због тренутне ситуације са короном и кашњења са потписом 

уговора, практична настава у одељењу II/4 реализовати у школи. Он ће се са 

Маријаном и Радошем договорити око реализације плана и програма. Практична 

настава у одељењу I/4 ће се реализовати у школи. Секције и додатна настава ће се 

реализовати у складу са заинтересованошћу ученика.  

5. Договорили смо се да до понедељка урадимо планове стручног усавршавања и да 

их поставимо на Microsoft Teams платформу. Обаснили смо новим члановима како 

се планира стручно усавршавање и помоћићемо им око израде плана.  

6. Разматарли смо потребе за набавком нове опреме. Договорили смо се да до следеће 

седнице СВ размислимо по потребама за набавку опреме и направимо предлог 

набавке. 
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Трећа седница 

1. Анализирали успех по одељењима електро струке. Извештаји се налазе у 

записницима са седница ОВ.  

2. Предложили мерезе за побољшање успеха. Мере којима се може побољшати успех: 

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

појачан допунски рад, поготово из предмета са недовољних оценама. Одељењске 

старешине да упознају ученике са обавезом одласка на часове допунске наставе и 

са негативним последицама њиховог непохађања. Одржани су родитељски 

састанци, родитељи су упознати са успехом. 

3. Анализирали реализацију наставе у претходном периоду. Настава је реализована 

према плану и програму. Тренутни проблем који се јавља јесте реализација 

практичне наставе у одељeњу II/4. Ученици би требало да реализују наставу у 

Лимским хидроелектранама. Међутим, уговор још увије није потписан, касни се 

израдом правилника у Бајиној Башти. Очекујемо да ће се све несугласице решити у 

наjбржем периоду. До тада ће се практична настава реализовати у учионицама. 

Чланови СВ су упознати са тим да је Радош Гујаничић напустио посао. Да је због 

тога дошло до промене наставника по појединим предметима уз што мање мењање 

распореда часова. Тако да ће уместо Радоша Гујаничића, праксу електромонтерима 

држати Алија Мујагић. 

4. Се упознали са тим да је је изашао, на сајту ЗУОВа, нови каталог са семинарима, и 

да би у наредном периоду, до краја 1.полугодишта, требало да ажурирамо наше 

планове везане за стручно усавршавање.  

5. Елвира Хаџић нас је упознала са тим да је завршила, тј. прошла обуке кроз следеће 

семинаре: 

a. Основе веб дизајна, креативанм начин за развој ученика-ОКЦ Бор и 

b. Онлајн обука школских администратора за рад у систему за управљање 

учењем "Moodle"-Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

6. Чланови СВ су упознати са активностима и конкурсима на које ће се школа 

пријавити. Љубомир Обућина, Ђорђе Василић и Алија Мујагић су се договорили да 

направе најповољније карактеристике и конфигурације за рачунаре, на основу 

којих ће се правити даље конкурсне активности.  
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7. Елвира Хаџић је изнела проблем са сондама за осцилоскоп. На сондама су 

сломљене иглице и потребно је да се купе нове. Такође, проблем је и истрошена 

батерија на лаптопу, која више није у функцији. 

Алија Мујагућ је рекао да ће погледати на интернету да ли има сонди и батерија да 

се наруче за школу. 

8. Договорили смо се да на следећој седници разматрамо предлог плана уписа и треба 
да размислимо шта предложити за наредну школску годину.  

 

Четврта седница 

Усвојили предлог плана уписа за наредну школску годину. Основни циљ јесте  да се 

упишу 4 одељења. Водили смо се искуствима из претходних година, као и анкетом која је 

била подељена ученицима основних школа. 

Једногласно смо се договорили да предложимо следећа одељења: 

 природно-математичко одељење, 

 друштвено-језичко одељење, 

 машински техничар моторних возила, 

 електротехничар рачунара. 

Чланови СВ су упознати да смо се пријавили на Конкурс МПНТР за набавку опреме. 

Пројектом смо предвидели набавку 45 нових рачунара, за 4 кабинета у школи, са 

одређеним карактеристикама.  

Обавестио сам присутне да је набављена нова батерија за лаптоп, да очекујемо ускоро 

нове сонде за осцилоскопе и нову РАМ меморију за један рачунар.  

Оно што би требало урадити у 2.полугодишту јесте да се контактира сервис за штампаче и 

да се види да ли можемо, у зависности од цене, им послати 2 штампача из кабинета на 

сервис. 
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Пета седница 

1. Реализацијом стручног усавршавања. У првом полугодишту је Елвира Хаџић ишла 

на два семинара, о чему је известила на једној од претходних седница СВ. Алија 

Мујагић је упознао чланове СВ да је био на дводневној обуци у Ужицу, на 

семинару везаном за пројекат „Учимо и живимо демократију у школама“ у 

организацији Ужичког центра за право детета и подршку Амбасаде САД. 

Договорили смо се да погледамо шта има од понуђених семинара у 2. 

полугодишту, видимо шта је то што нама одговара и да о томе информишемо 

директорку ради предузимања даљих корака, тј. пријаве и уплате. То смо се 

договорили на седници Педагошког колегијума. 

2. Анализирали успех по одељењима на крају првог полугодишта.  

3. Предложили мере за побољшање успеха. Са бољим ученицима реализовати часове 

додатне наставе. Пропратити календар такмичења и водети да ли има 

заинтересованих ученика. 

4. Алија Мујагић је упознао чланове СВ да је послао директорки школе извештај о 

раду СВ у претходном период и да није било примедби за извештај. Извештај се 

налази у оквиру тима Педагошки колегијум на платофрми Тимс. Поред редовних 

седница, чланови СВ су били свакодневно у контакту у школи и разматрали 

тренутне ситуације. 

5. У оквиру ове тачке дневног реда сам члановима СВ послао презентације и видео 

материјал на тему дискриминације, предрасуда и стереотипа. Ова тачка дн.реда је 

проистекла из Акционог плана у оквиру пројекта „Права деце у образовању“. 

Чланови СВ су констатовали да су погледали материјал, да нису приметили типове 

дискриминације. И да ће сад другачије, са новим сазнањима, пратити односе 

између ученика, њихову комуникацију и понашање. 

6. Матурским испитом. Члановима стручног већа сам преко мејла проследио радну 

верзију „Приручника за полагање матурског испита“ за образовни профил 

електротехничар рачунара. Сложили смио да нас чека пуно посла и један озбиљан 

задатак. Сачекаћемо да изађе коначна верзија приручника и да на основу тога 

кренемо са нашим активностима. Договор је да ученицима поделимо питања за 

проверу знања, да се и они мало ангажују, да не чекају све на готово. Неопходно је 
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урадити спецификацију, на основу одабраних задатака, набавке опреме како би 

били спремни за реализацију испита. Кад буде урађена коначна верзија 

приручника, упознаћемо директорку са свим корацима које је неопходно урадити. 

Такође, договор је да контактирамо друге школе, где знамо некога, да видимо 

њихово мишљење и идеје око реализације испита. 

7. Договорили смо се да размислимо о предстојећем конкурсу Министарства правде 

које расписује за расподелу новчаних средстава из Опортунитета.  

Шеста седница 

1. Матурским испитом. Алија Мујагић је упозано присутне да још увек није изашла 

коначна верзија Приручника за полагање Матуртског испита. Очекујемо сваки дан 

допис из Зједнице или Министарства везан за ову тему. Договорили смо се да 

сачекамо коначну верзију и да на основу тога одредимо задатке које ће ученици 

радити. Љубомир Обућина је рекао да је почео да ради одговоре на питања везана 

за Рачунарски Хардвер. 

2. Организацијом такмичења на нивоу школе или округа. Љубомир Обућина је рекао 

да нема ученике за такмичење из Основа Електротехнике, јер тренутно немамо 

2.разред. Елвира Хаџић је рекла да такмичење из Рачунарске графике и 

мултимедије је више оријентисано, својим планом и програмом, на образовни 

профил Електротехничар мултимедије него Електротехничар рачунара. Ђорђе 

Василић је рекао да ће видети са пар ученика да ли су заинтересовани за такмичење 

из програмирања. 

3. Реализацијом практичне наставе. Љубомир Обућина,одељењски старешина 

одељења II/4 нас је упознао са дешавањима везаним за реализацију практичне 

наставе.  

4. Стручним усавршавањем. Алија Мујагић, Ђорђе Василић и Љубомир Обућина су 

упознали чланове СВ да тренутно похађају семинар у организацији ОКЦ из 

Београда. Семинар је на тему "Основе веб дизајна-креативан наћин за развој 

ученика". 
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5. Такође, причали смо о обавезама и задацима које ћемо имати на Пилот пројекту 

државне матуре. Да ће нам то бити добра увертира за полагање Матурског испита. 

Потребно је ученике упознати са њиховим обавезама. 

6. Чланови СВ су упознати да смо конкурисали на Јавни конкурс за доделу средстава 

прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења Министарства правде 

Републике Србије. 

Седма седница 

1. Матурским испитом. Чланови СВ су коментарисали и разматрали питања везана за 

полагање стручно-теоријског дела Матурског испита. Професори су одговорили на 

сва питања, према својим задужењима. Чекамо одговоре ученика и да им дамо 

повратне информације, како би могли да почну са спремањем. Анализирали смо 

задатке типа А и типа Б. За задатак А изабраћемо 6 задатака, за задатак Б 6 или 8 

задатака. Договор је да до следеће седнице СВ дефинишемо који су то задаци и 

кренемо у набавку неопходних компоненти како би са ученицима кренули 

припремну наставу. 

2. Избором уџбеника за наредну школску годину.  Договорили смо се да за следећу 

седницу СВ предложимо избор уджбеника за следећу школску годину и 

размотримо чланове испитне комисије за Матурски испит. 

3. Реализацијом семинара. Алија Мујагић, Ђорђе Василић и Љубомир Обућина су 

упознали присурне чланове СВ да су завршили са семинаром "Основе веб дизајна-

креативан начин за развој ученика". Чланови СВ су упознати са темама и 

активностима које су обухваћене семинаром.  

Осма седница 

1. Предлогом уџбеника. Чланови стручног већа су разматрали појединачне предлоге 

уџбеника за следећу школску годину. Констатовали смо да још увек нема урађених 

и одобрених уџбеника за образовни профил електротехничар рачунара, који од 

школске 2018/2019. године раде по реформисаном наставном Плану и програму. 

Наставници углавном користе литературу са факултета. Предлог уџбеника је 
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усвојен и обједињен и биће прослеђен директорки за следећу седницу 

Наставничког већа. Биће одштампан и дат као прилог овог записника. 

2. Задужењима за Матурски испит.У оквиру ове тачке дневног реда смо се 

договорили, да након завршетка Пилотирања државне матуре, кренемо у припреме 

полагања Матурског испита. Един Мујагић и Видан Рвовић ће бити задужени за 

Микроконтролере и микрорачунаре, Алија Мујагић и Љубомир Обућина за 

Практични задатак из Одржавања рачунара. Елвира Хаџић и Ђорђе Василић ће 

бити испомоћ. Предложени су и усвојени следећи задаци: Задатак А (А1, А2, А5, 

А6, А9 и А15), задатак Б (Б6, Б8, Б18, Б20, B21, Б24). На основу овога ће се 

направити предлог набавке опреме која је неопходна за полагање испита. 

3. Обавезама око Полагања пилот пројекта Државне матуре. Сви чланови СВ имају 

своје задатке које су дефинисани од стране директорке. Договорили смо се да 

Алија Мујагић пошаље ученицима пример теста, који је био пре две године, како 

би се могли спремити. 

Девета седница 

1. Анализом рада рад стручног већа у претходном периоду. Бавили смо актуелним 

питањим, расподелом часова, реализацијом практичне наставе, семинарима, 

набавком опреме, планом уписа и организацијом Матурског испита. Извештај о 

раду Стручног већа, председник већа ће проследити директору школе у августу. 

2. Реализацијом Наставног плана и програма. Наставни план и програм су 

реализовани у целини, као и годишњи план рада школе. Часови редовне наставе су 

сви реализовани. Часови додатне и допунске наставе су реализовани у мањем броју 

у складу са могућностима с обзиром на групе и недељни број часова ученика. 

3. Анализом успеха одељења електро струке. Извештаји се налазе у записницима СВ. 

4. Анализом успеха ученика на Матурском испиту. 18 ученика је полагало Матурски 

испит, 1 је остао на поправном испиту и он ће полагату Матурски у августу. 6 

ученика је положило са одличним успехом, 7 са врло добрим и 5 са добрим 

успехом. Просечан успех је врло добар (4.06). Ученици су озбиљно схватили 

Матурски испит. Добро су спремили тест и радне задатке. 
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5. Набавком опреме. У наредном периоду очекујемо пребацивање новца, добијеног на 

Конкурсу Министарства правде, на наменски рачун школе. Након тога крећемо са 

поступком покретања Јавне набавке за опрему коју желимо да набавимо. Чланови 

СВ су упознати да наш Пројекат за набавку рачунарске опреме код Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја није прошао.  

Председник стручног већа 
Алија Мујагић 

2.1.3.3 Извештај о раду Стручног већа страних  језика 

Руководилац стручног већа: Башовић Садија  

Записничар стручног већа: Грбић Јелена 

Чланови стручног већа: Мусић Авдић Далида,  Ранђеловић Небојша, Шапоњић Марина 

У току школске 2021./22. године Стручно веће страних језика одржало је укупно 5 

седницa у просторијама школе. 

Прва седница Стручног већа страних језика одржана је 10.09.2021 у 14 часова 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 

По првој тачки дневног реда расправљало се о избору руководиоца Већа. Након 

разматрања кандидата предложена је Башовић Садија за председника већа, а у 

недостатку расположивих кандидата, Грбић Јелена је предложена за функцију 

записничара.Предлог је стављен на гласање и једногласно усвојен. 

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

таксативно наведен списак литературе за сваки разред и одељење,  
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Трећа тачка дневног реда била је:  Доношење и усвајање новог плана рада. У оквиру ове 

тачке дневног реда разговарало се о темама у оквиру постојећег плана рада, као и могућим 

променама. Након разговора, разматрања и предлога донет је нови план рада већа за ову 

школску годину. 

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: 12,5 Башовић Садија -14, Шапоњић Марина -8.  

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

наставе. Главни проблем је незаинтересованост ученика за допунску наставу. Покушати 

са увођењем различитих метода и облика рада, Предлаже се стављање акцента на додатну 

наставу. 

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, дељењу наставног материјала. 

Разговарало се о  иновацијама , активним наставним методама и огледним активностима. 

Друга седница Стручног већа страних језика одржана је 25.11.2021  у 14 сати у згради 

Гимназије са следећим дневним редом: 

 Избор садржаја за писмене и контролне задатке 
 Избор ученика за додатну и допунску наставу 
 Угледни часови 
 Индивидуализација у настави страних језика 
 Методе вредновања у функцији учења 
 Разно 

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

задатке. По првој тачки дневног реда професори су изнели своје мишљење и предлоге . 

За писмене задатке предлог је  писања есеја, превод текста као и граматичка вежбања. 

Када су у питању контролни задаци предлаже се комбинација граматичко-лексичких 

вежбања. 

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

другој тачки дневног реда извршен је избор ученика за допунску и додатну наставу према 
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нивоу знања и интересовања. Генерални став је да је код ученика изражено веома слабо 

интересовање за часове како допунске тако и додатне наставе. Посебно се разговарало о 

организовању допунске наставе за ученике који имају недовољне оцене, као и о начинима 

за мотивацују ученика за часове додатне наставе.  

Трећа тачка дневног реда била је: Организација огледних и угледних часова Извођење 

угледних часова је због тренутне епидемиолошке ситуације као и неизвесности у вези са 

завршетком полугодишта одложено за друго полугодиште. 

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

примена различитих метода вредновања у функцији даљег учења. Када је у питању 

индивидуализација наставе, за ученика Палић Давида се припрема ИОП 2 док 

индивидуализацију наставе имамо и за ученицу Јојић Бојану. ИОП3 немамо заступљен у 

школи. 

Под следећом тачком разговарало се о  методама вредновања. Предложен се систем 

бодовања контролних задатака са следећим опсегом бодова за оцене: 30% -2, 50%-3, 70%-

4, 90%-5. Када је у питању евалуација есеја или превода узимају се у обзир сви елементи 

граматичко-лексичке исправности као и стилски елементи. 

Под тачком Разно разговор је вођен о свим активностима у школи у којима су 

учествовали наставници језика као и ученици са освртом на стране језике(обележавање 

Светског дана језика ,промотивни конкурс поводом дана језика, акција обележавања дана 

књига под називом"Ипак има сајма књига, промоција књиге колеге Срећка Гујаничића,  

награда задужбине Нићифоровић Родољуба за Шапоњић Марину за изузетан рад и 

постигнуте резултате ) 

Трећа седница Стручног већа страних језика одржана је 15.12.2021 у 13.15 у 

библиотеци  са следећим дневним редом: 

 Предлог за упис ученика у наредну школску годину 

 Успех ученика на крају првог полугодишта 

 Припреме за полагање Државне матуре 

 Теме за матурске радове 
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 Учешће ученика за припремање школске славе и других манифестација 

 Стручно усавршавање 

По првој тачки дневног реда разговарало се о предлогу образовних профила за идућу 

школску годину. Након што су узете у разматрање анкете које су спроведене у основним 

школама, дат је предлог следећих смерова: друштвено-језички смер ,туристички техничар 

природно-математички , трогодишњи профил - механичар грејне и расхладне технике. 

Разговор је вођен о веома тешкој ситуацији када су у питању језици и 

незаинтересованости ученика за језички смер 

По другој тачки дневног реда Успех ученика на крају првог полугодишта разговарало се 

о недовољним оценама и дат је општи закључак да у гимназијским одељењима вероватно 

неће бити недовољних оцена, или незнатан број, док у одељењима стручних образовних 

профила то није случај. 

Када је у питању Државна матура, као и припреме у вези са тим, није било детаљније 

расправе, пошто се очекује састанак директора школе на коме ће бити детаљније упознати 

са датим пилот пројектом. 

Када су у питању теме за матурске радове у овој школској години није било ученика 

који су заинтересовани да раде матурски рад из језика.  

Учешће ученика у припремању школске славе и других манифестација је веома 

интензивно. Сви битни датуми су пропраћени ангажовањем ученика на пољу језика: (26.9 

Међународни дан страних језика, припреме за месец франкофоније у марту, припреме за 

дан енглеског језика у априлу, учествовање на промоцији књиге професора Гујаничић 

Срећка, Дан књиге.) 

На тему стручног усавршавања презентовано је учешће у пројекту Живимо демократију 

у школама, као и планови у вези са радионицама на тему демократије Такође Грбић Јелена 

је извршила презентацију семинара"Добра припрема за час, добар час". Мусић Авдић 

Далида је обавестила да је планиран семинар "Тестови" у фебруару. 

Четврта седница Стручног већа страних језика одржана је 16.03.2022 у 13.15 у 

библиотеци  са следећим дневним редом: 
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 Размена искустава са стручног усавршавања 

 Припрема ученика за такмичење 

 Запажања о успеху ученика 

 Обавештење за Школски програм 

 Друга питања 

По првој тачки,присутни су говорили о искуставу са стручног усавршавања, о 

семинарима које су похађали у овој години и дали детаљну анализу истих и поделили 

материјал који је послужио за презентацију наученог на семинарима. 

Друга тачка Припрема ученика за такмичење: За такмичење из страних језика био  је 

заинтересован само један ученик за енглески језик,то је Давид Крџавац, ученик IV 2,чији 

је ментор Небојша Ранђеловић. За такмичења из осталих  страних  језика није било 

заинтересованих ученика.  

По трећој тачки дневног реда говорило се о успеху ученика уопште, уз констатацију да би 

успех могао бити много бољи и уз веће ангажовање ученика, поготово у језичким смеру. 

Било је речи и о награђеним ученицима у различитим конкурсима . Ученици су 

учествовали и награђени су на конкурсима из француског језика. Из енглеског језика 

учествовали су ученици на конкурсу издавачке куће PERSON,  Неколико ученика се 

пријавило и за такмичење Willkommen. У оквиру ове тачке се расправљало и о ученици 

Весни Петровић,II 1 ,која због болести већ другу годину похађа онлајн наставу,о начину 

како да јој се помогне да превазиђе постојећу ситуацију и успешно оконча школску 

годину. 

У оквиру четврте тачке руководилац већа је упознао чланове са дописом који је упућен 

свим стручним већима,а тиче се Школског програма. Било је речи о подели задужења за 

реализацију постављених задатака. 

Под другим питањима се говорило о угледном часу енглеског језика који су 

7.3.2022.године одржале професорке енглеског језика Јелена Грбић и Далида Мусић-

Авдић у одељењима III-1 I IV-1.Тема угледног часа је била –AGAINST GENDER 

DISCRIMINATION- 
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У оквиру ове тачке било је речи и о  посети инспекције из Школске управе који су 

посетили часове енглеског језика код професора Небојше Ранђеловића и професорице 

Јелене Грбић. 

Пета седница Стручног већа страних језика одржана је 04.05.2022 у 13.15 у 

библиотеци  са следећим дневним редом: 

 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

 Предлог мера за унапређење успеха из области страних језика 

 Такмичења 

 Корелација у настави страних језика 

 Разно 

По првој тачкидневног реда извршена је анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода  из предмета страни језици. Из француског језика било је 

укупно 4 недовољне оцене, из латинског језика није било недовољних оцена. Из енглеског 

језика недовољних оцена није било у гимназијским одељењима, као и у неким одељењима 

стручних  образовних профила. Број недовољних оцена у  осталим одељењима је варирао 

и таксативно је наведен. Недовољних оцена није било из руског језика. 

Следећа тачка дневног реда била је предлог мера за унапређење успеха из области 

страних језика. Као и сваки пут наставници су се сложили да за ученике чија постигнућа 

нису на високом нивоу, организовање допунске наставе се чини као најадекватнији начин 

за унапређење стицања знања. Проблем са допунском наставом је у томе што ученици не 

долазе на часове допунске наставе.  

Са ученицима који имају одређену индивидуализацију у настави (Бојана Јојић) остварен је 

делимичан успех у виду остваривања позитивне оцене. Предлог је допунски рад са 

ученицом. Код ученика Палић Давида реализује се ИОП програм. Ученица Петровић 

Весна је на настави на даљину због здравствених проблема. Настава је организована путем 

платформе. Ученица је у складу са својим могућностима учествовала у настави, Као мере 

унапређења наставе и постигнућа свакако је и организовање додатне наставе где ће се 

посебна пажња посветити језички надареној деци. Потребно их је додатно анимирати за 

ангажовање на додатним активностима 
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Следећа тачка дневног реда била је организација и успех ученика на такмичењима и 

конкурсима из страних језика. Из енглеског језика такмичио се Крџавац Давид, који је на 

окружном такмичењу у Пожеги остварио 30 поена.На такмичењу Willkommen учествовала 

су 3 ученика а ученик Стефан Младеновић остварио је 4. место.  

Из француског језика укупно 25 ученика је награђено на различитим такмичењима и 

конкурсима у току ове године, Сви учесници и награђени су наведени и похваљени  

Када је у питању корелација у настави страних језика као пример добре праксе наведен 

је заједнички угледни час који је реализован у одељењима 3-1 и 4-1 на тему 

дискриминације. Повезивање се може планирати када се примени CLIL приступ настави 

страниг језика у корелацији са другим наставним предметима 

Предлог мера за унапређење рада: Организовање кабинета за језике. Због епидемије је 

био обустављен кабинетски начин наставе, али он заиста има својих предности. У 

кабинету би се могао инсталирати заједнички пројектор, што би допринело савременој 

реализацији часова страних језика. Као предлог мера за унапређење рада наводе се и 

израда пројеката у форми групног рада што са собом носи различите облике оцењивања 

(самооцењивање, корпоративно оцењивање) и оснаживање ученика за самопроцену, као и 

примена метода и техника рада који потенцирају већу укљученост ученика у рад. 

Као последња тачка ове седнице извршена је детаљна анализа записника са посета 

часовима Ранђеловић Небојше и Грбић Јелене од стране просветних саветника, као и 

детаљна анализа и спровођење мера наложених у извештајима. Детаљан Записник са 

анализом ових извештаја достављен је директору школе. 

Руководилац већа 
Башовић Садија 
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2.1.3.4. Извештај о раду стручног већа природних наука у школској 2021/22.год. 

Стручно веће природних наука је у овом периоду одржало 9 састанака по плану рада  са 

следећим активностима : 

1.седница (28.09.2021) 

Теме:Утврђивање плана рада Стручног већа и избор записничара, припрема основа 

Годишњег плана рада, подршка новопридошлим ученицима ,утврђивање коришћења и 

набавке наставних средстава, иницијално процењивање ученика,пружање помоћи 

наставницима у реализацији одређених програмских садржаја, а нарочито младим 

наставницима и приправницима и предлагање плана стручног усавршавања чланова СВ. 

Предложен је план рада Стручног већа, који је једногласно усвојен и обухватио је 

најзначајније аспекте рада ,уз напомену да може претрпети измене применом различитих 

модела наставе због стања са епидемијом.Пружање помоћи наставницима у реализацији 

одређених програмских садржаја односи се на иновативне начине и препоруку веб алата 

који су већ коришћени у реализацији наставног процеса.Свака размена искустава као и 

подршка и помоћ младим колегама је обавеза сваког члана Стручног већа, као и подршка 

новопридошлим ученицима . 

2.седница (29.10.2021) 

Теме:Организовање додатне и допунске наставе,уједначавање критеријума 

оцењивања,праћење остваривања програма образовно-васпитног рада, предлог примене 

нових метода и начина интерпретације наставних садржаја, односно нових облика 

наставног рада као и сарадња са другим Стручним већима. 

Додатна настава  се интензивира након одређеног боја наставних садржаја и након 

припреме за такмичења.Свакако у зависности од модела наставе у наредном периоду и у 

складу са могућностима часови ће се одржавати или у школи или преко Teamsa. 

 Код нас је ситуација да је углавном по један наставник из предмета,али свакако смо 

разговарали о уједначености када је у питању број бодова на контролним задацима и 

остало где је могуће.Искуства са пројектним задацима ученика су позитивна и они су 
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мотивисани за истраживање на интернету и презентовање својих радова , и предложено је 

да се део градива може тако и обрадити. 

3.седница (30.11.2021) 

Теме: Остваривањa програма образовно-васпитног рада, разматрање стручних питања и 

предузимање мера у циљу усавршавања образовно-васпитног рада.Припрема 

ученика за такмичење, организација такмичења која се реализују у школи,матурски 

испити, предлог плана уписа директору школе.  

На основу анализе оцена у наредном периоду, предузеће се мере за подршку ученицима у 

виду допунске наставе из предмета где је то неопходно.У ишчекивању календара 

такмичења , сви претходни кораци ће бити реализовани и чланови Већа активно учествују 

у припремама и реализацији такмичења.Што се тиче матурских радова,ученици су 

углавном изабрали предмете из којих ће радити матурски рад.  

4.седница (15.12.2021) 

Теме:Предлог плана уписа за школску 2022/2023,предлог тема за матурски испит, посете 

часова и евалуација,предлог набавке стручне литературе у штампаном и електронском 

облику. 

 Предлог СВПН  прослеђен Наставничком већу и директору школе  

Усвојен је  довољан број тема из за матурске радове из предмета физика, хемија, 

биологија и географија .У овом периоду није било могуће усагласити термине за посету 

часова и размену искустава , али у другом полугодишту ћемо покушати ускладити 

термине ,а један део наставника ће приступити електронским уџбеницима и пренети 

искуства у раду са њима , као и потребу набавке додатне лутературе. 

5.седница (21.02.2022) 

Теме:Праћење остваривања плана образовно васпитног рада , разматрање стручних 

питања и предузимање мера у циљу усавршавања образовно васпитног рада, 

припрема ученика за такмичење и организација такмичења у школи, праћење и 

вредновање квалитета рада, анализа реализације планираних активности Стручног већа 
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,протокол поступања у одговору на насиље,извештај са учешћа у пројекту "Учимо и 

живимо демократију и људска права у школи". 

Општи утисак свих наставника је да је успех слабији него у истом периоду прошле 

године. То се може приписати и чињеници да се школска година завршила раније као и 

чињеници да је добар део ученика био у изолацији и због тога је већи број изостанака. 

Реализовани су готово сви часови редовне наставе, изузев пар часова због боловања 

наставника када није било замене.Што се тиче часова додатне и допунске наставе, 

реализовано је мало часова јер интересовање ученика је и иначе у току првог 

класификационог периода за овај вид наставе мање. 

Као предлог мера за унапређивање квалитета наставе , у складу са могућностима 

користиће се уз фронтални и други облици рада-групни и рад у пару. Потребно је више 

односно чешће бележити активности ученика како би имали повратну информацију о 

свом напредовању. Kористити петнаестоминутне тестове , давати чешће домаће задатке и 

проверавати како би и ту имали активност ученика, изводити оцене из различитих 

активности...Чланови већа М. Чакаревић и М. Боранијашевић су упознале чланове 

стручног већа са садржајем пројекта "Учимо и живимо демократију и људска права у 

школи" у организацији Регионалног центра за права детета ,Ужице и Амбасаде САД у 

Србији.Пројекат се бави проблемом дискриминације,предрасуда и стереотипа у школама 

и њиховим превазилажењем ,потребом освешћивања деце о овим питањима 

6. седница  (25.03.2022) 

Теме: Предлог уџбеника за школску 2022/23.годину,организовање и припреме за 

полагање матурских и завршних испита, израда ШП за период од 2022/23 до 2025/26. 

Стручно веће је доставило списак уџбеника по предметима и он је прослеђен директорки 

школе.Припремна настава за полагање завршних и матурских испита је у току и 

предметни наставници редовно изводе наставу по планираном распореду и фонду 

часова.Такође у току је израда матурских радова по изабраним темама , па су 

консултације са наставницима свакодневне .По обавештењу Стручног актива за развој 

школског програма обавеза свих чланова већа је израда ШП за период од 2022/23 до 

2025/26 где је било потребно  доставити следеће: 
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 обавезне наставне планове и програме за све смерове и образовне профиле , за све 

разреде 

 програме допунског , додатног рада и припремне наставе 

 -програм заштите животне средине 

 -програм слободних наставних активности. 

7.седница (10.06.2022.) 

Теме: Предлог набавке нових наставних средстава на основу утврђених приоритета, 

промовисање резултата ученика који су постигли резултате на такмичењима. 

У току ове школске године имали смо увид у недостатак наставних средстава чија се 

набавка може извршити за наредну школску годину, а списак ће бити прослеђен 

директору школе. Ученици су из биологије постигли изванредне резултате на 

републичком такмичењу и заслужују све похвале, заједно са предметним наставником. 

Договор је да до краја јуна одржимо још један састанак и размислимо о предлогу 

руководиоца већа за наредну годину. 

8.седница  (30.06.2022.) 

Теме: 

 Праћење реализације наставног плана и програма и Годишњег плана рада и 

предузимање одговарајућих мера за реализацију планираних активности 

 Анализа остварених резултата ученика на матурским и завршним испитима 

 Анализа реализације планираних активности Стручног већа. 

Наставни план и програм је успешно реализован у текућој школској години са фондом 

часова који су предвиђени годишњим планом рада.Мала одступања се односе на часове 

додатне и допунске наставе , док су часови свих изборних предмета такође испуњени. 

Матуранти су са великим успехом завршили полагање матурских испита и комисија је 

известила колектив да је све протекло у најбољем реду у складу са Правилником и да је 

успех одличан.Рад стручног већа се одвијао по плану и састанци су одржавани редовно 
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директно у школи или на платформи Тимс.На наредној седници предложићемо 

председника СВ. 

9.седница  (29.08.2022.) 

Теме: Реализација стручног усавршавања у установи на нивоу СВ и анализа,припрема 

основа Годишњег плана рада,предлог секција за наредну школску годину,процена 

реализације активности из ГПРШ,предлог избора области самовредновања за наредну 

школску годину,избор руководиоца већа за наредну школску годину. 

Стручно усавршавање у установи је имало различите теме: 

 -Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

 Породично насиље (Драгана Обућина), 

 Заштита деце са сметњама у развоју у случају занемаривања,дискриминације и 

злостављања (Мила Б) 

 Наставнице хемије су присуствовале Априлским данима наставе у хемији ,поводом 

150 година СХД где се расправљало о изменама стандарда у настави хемије, 

значају РНК,изради холограма итд. 

 Колегинице Снежана и Музафера су успешно савладале програм :Дигитална 

учионица 

 Утврђивање фонда часова је већ регулисано на седници НВ и извршена је подела 

предмета на наставнике за школску 2022/23 

 Што се тиче Годишњег плана рада он обухвата све потребне елементе који се прате 

у току наставе и основа плана је унапређивање наставе и размена позитивних 

искустава. 

 Предвиђена је Еколошка секција , а ученици се изјашњавају путем анкета на 

почетку године .Активности ИЗ ГПРШ су углавном реализоване , а што се тиче 

избора области самовредновања у наредној школској години сачекаћемо извештај 

Тима и донети одлуку на наредној седници.Предлог је да руководилац већа у 

наредној години буде Ружица Курћубић 

 
Председник стручног већа 

Мила Боранијашевић 
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2.1.3.5. Извештај о раду Стручног већа математике и рачунарства и информатике за 

школску 2021/22. годину 

У септембру 2021. године Стручно веће је конституисано, при чему је за руководиоца 

Стручног већа изабран Дарко Јовановић, а за записничара Душко Јаковљевић. Одабрани 

су уџбеници и збирке задатака које ће се користити у текућој години. Усвојен је план рада, 

извршена подела часова на наставнике и направљен договор о планирању и реализацији 

контролних и писмених задатака као и организацији додатног и допунског рада и рада и 

секција. Планирани су семинари у установи и ван установе. Вршило се упознавање 

ученика са функционисањем комбинованог модела, праћење одвијања наставе у 

кабинетима у складу са епидемиолошким мерама у циљу спречавања ширења епидемије, 

пружање подршке новопридошлим наставницима и ученицима. 

У октобру чланови већа су се усагласили око начина оцењивања. Након распореда 

писмених и контролних задатака, исти је истакнут на огласној табли. Планирана је 

рачунарско-програмерска секција. 

У новембру извршена је анализа успеха након првог класификационог периода, где је 

констатовано да је било укупно 33 недовољне оцена из математике, као и 1 недовољна 

оцена из рачунарства и информатике. При чему пет ученика није оцењено из предмета 

математика и један ученик из рачунарства и информатике, из разлога што су били 

заражени корона вирусом или су били у изолацији па због тога нису били дуже време у 

школи. 

У децембру донет је предлог плана уписа у први разред за школску 2022/23. годину. 

Планирана је додатна настава за ученике који учествују на општинском такмичењу из 

математике које ће се одржати 5-ог фебруара. Формиране су теме за одбрану матурских 

радова. 

У марту наставници који су учествовали на семинарима извештавали су чланове већа о 

начину реализације истих. На окружном такмичењу из математике које се одржало у 

фебруару, на ком је учествовало 11 ученика, четири ученика су остварили запажене 

резултате, освојена су два друга и два трећа места, од којих се на Републичко такмичење 
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пласирао један ученик. Остварене су сарадње са библиотекачком секциом, сарадња са 

спортском секциом и тимом за међупредметку компетенцију. 

Такође је извршен предлог уџбеника за школску 2022/23. годину. 

У априлу извршена је анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода, 

где је константовано да није било недовољних оцена из рачунарства и информатике, док је 

из математике било 29 недовољних оцена. Такође је извршена анализа уједначености 

оцењивања, где су се чланови већа  усагласили да оцењивање треба вршити на више 

начина. 

У мају наставници математике су  извештавали резултате са Републичког 

такмичења  одржаног 7. маја , где смо константовали да је наш ученик освојио је 41. 

место. Наставник математике је одржао 5 часова припремне наставе писменог матурског 

испита из математике 

У јуну извештавали смо о резултатима ученика са одбране матурског испита из 

рачунарства и информатике које је полагало четири ученика, док из математике није било 

ученика који бране матурски испит. Извршена је анализа успеха ученика на крају крају 

школске године, где смо константовали да је један ученик остао на полагању због 

недовољне оцене из предмета математика. Такође смо анализирали извештај Стручно-

педагошког надзора који је посетио часове математике и рачунарства и информатике. 

У августу извршена је подела часова, такође и анализа рада Стручног већа. 

Руководилац Стручног већа 
Дарко Јовановић 

2.1.3.6. Извештај Стручног већа економске струке у школској 2021/22.год. 

Стручно веће економске струке је радило према плану и програму  који је усвојен на 

почетку школске године. 

Веће је одржало 10 састанака. На састанцима су разматране активности које су предвиђене 

за дати период.У првом полигодишту није било одступања у односу на план и програм. 

Реализоване су све активности које су биле планиране:  
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 Подела предмета на наставнике, израда годишњих и оперативних планова, 

 уједначавање критеријума при оцењивању ученика,  

 набавка наставног материјала, 

 организовање допунске и додатне наставе и одабир ученика за поменуте 

активности,  

 анализа успеха на свим класификационим периодима,  

 мере за попбољшање успеха, 

 сарадња са другим стручним већима,  

 предлогом плана уписа за наредну школску годину,  

 одабиром уџбеника за наредну школску годину,  

 извођењем блок наставе,  

 као и другим питањима која су се наметала у току школске године и решавана у 

ходу. 

У другом плугодишту су реализоване све усвојене активности по календару, али са 

измењеним чланом већа.Разлог промене је болест наставника од пос COVID-a. 

Веће се бавило анализом успех ученика, мерама за побољшање успеха, анализом 

остварености наставних планова и програма, анализом реализације допунске и додатне 

наставе, анализом рада секције,анализом стручног усавршавања наставника, реализацијом 

блок наставе, реализацијом припремне наставе, као и анализом рада стручног већа. 

Председник стручног већа 
Ћировић Радованка 

2.1.3.7. Извештај о раду Стручног већа машинске струке за школску 2021/2022 годину 

У школској 2021/2022 години одржано је 11 седница стручног већа. 

Прва седница одржана је 8.09 2021 године 

За преседника стручног већа изабран је Ћамил Чичић а за записничара је изабрана 

Гордана Цупарић.Предложен је план рада стручног већа који је део годишњег плана рада 

школе.Извршена је подела часова за школску 2021/2022 годину.Извршена је подела 
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одељења на групе и утврђен је план рада блок наставе и план извођења практичне 

наставе.Што пре одржати родитељске састанке. 

Друга седница одржана је 11,10 2021 године 

На основу дописа МПНИТР размотрени су начини извођења наставе у епидемиолошким 

условима за ову школску годину.Договорили смо се да сви наставници ураде глобалне и 

годишње планове и да се ураде планови писмених провера и да се поставе у е дневнике и 

на тимс.Због отежаних услова односно погоршане епидемиолошке ситуације часови 

практичне наставе ће се одржавати у учионицама и у школској радионици.Договорили 

смо се да сви наставници ураде план стручног усавршавања. 

Трећа седница одржана је 22.10 2021 године 

Договорено је да се оцењивање ученика врши усменим проверама,писменим задацима и 

израдом графичких радова, и да се термини за писмене провере поставе на време на 

огласне табле школе.Разговаралисмо о тренутној епидемиолошкој ситуацији  због које 

није било одласка на сајам књиге у Београд, Захваљујучи нашим библиотекарима и 

библиотекарској секцији одржан је сајам књиге у холу школе.Разговарали смо о плану 

уписа у школску 2022/2023 годину. 

Четврта седница одржана је 29.11 2021 године 

Анализиран је успех ученика на крају првог класификационог периода као и дисциплина и 

васпитно дисциплинске мере.Договорили смо се да треба појачати рад додатне и допунске 

наставе и што пре одржати родитењске састанке.На часовима одењенског старешине 

причати са ученицима како да побољшају успех и дисциплину.Разговарали смо и о 

предлогу уписа у наредну школску годину.Обавестио сам чланове стручног већа о 

одржаном састанку заједнице машинских школа у Бољевцу. 

Пета седница одржана је 17.12 2021 године 

На основу спроведене анкете у основним школама за упис у школској 2022/2023 години 

видели смо да је највећа заинтересованост за упис  у образовни профил Машински 

техничар моторних возила( 28 ученика ), затим 18 за природноматематички смер ,11 за 
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електротехничара рачунара и 7 за друштвенојезички смер гимназије.На основу ове анкете 

предложен је следећи план уписа ушколску 2022/2023 годину:1.Природно мамтематички 

смер гимназије,2.Друштвенојезички смер гимназије ,3.Електротехничар рачунара и 

4.Машински техничар моторних возила.Усвојене су теме за завршне и матурске испите. 

Шеста седница одржана је 28.01 2022 године 

Анализирали смо успех и дисциплину на крају првог полугодишта и договорили се о 

мерама за побољшање успеха и дисциплине односно одржати што пре родитељске 

састанке као и појачати рад додатне и допунске наставе.На часовима одељенског 

старешине разговарати са ученицима о проблемима у одељењу и како побољшати успех и 

дисциплини.Дати су предлози за Савинданску награду.Обавештени смо да су сви 

наставници присуствовали вебинару Шта треба знати о државној матури. 

Седма седница одржана је 4.03 2022 године 

Усвојене су теме за завршне и матурске испите .Договорили смо се да се одржи школско 

такмичење за аутомеханичаре и машинске техничаре 15 и 17 03. 2022 године 

у  просторијама школске радионице.Размотрили смо план реализације практичне наставе 

за механичаре хидроенергетских постројења и задужили координатора практичне наставе 

Миливоја Ћировића дса разговара са директором ЛХЕ Предрагом Шапоњићем. 

Осма седница одржана је 18.03 2022 године 

Обавештени смо да је одржано школско такмичење аутомеханичара и машинских 

техничара моторних возила у школској радионици и да је Влајко Бабовић освоио прво 

место а Иван Шапоњић друго место.Они ће бити предложени за одлазак на регионално 

такмичење у Нови Пазар ако за то буде услова.Дат је предлог уџбеника за наредну 

школску  годину које је прослеђено директору школе. 

Девета седница одржана је 12.04 2022 године 

Анализирали смо успех и дисциплину на крају трећег класификационог периода .Донели 

смо одлуке о мерама за побољшање успеха и дисциплине .Договорили смо се да се што 

пре одрже родитељски састанци .Од стране координатора практичне наставе обавештени 
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смо да се обука за б категорију по плану и програму као и да се практична настава обавља 

без проблема у радионицама и у ЛХЕ.Од стране одељенских старешина трећег и четвртог 

разреда обавештени смо дасу одржана по четири часа одељенског старешине по 

препорукама министарства одбране војске Републике Србије.Договорили смо се и 

поделили задужења за израду школског програма за период 2022 – 2026 годину. 

Десета седница одржана је 24.06 2022 године 

Анализирали смо успех на завршним и матурским испитима одељења треће три и четврто 

три где су сви ученици успешно завршили разред и дипломирали.Анализирали смо и 

успех и дисциплину одељења прво три и друго три.Нико од ученика није остао на 

полагању и сви су завршили разред.Од координатора практичне наставе смо обавештени 

да су сви ученици који обучавају завршили обуку за б категорију. 

Једанаеста седница одржана је 25 .08 2022 године 

Анализирали смо успех и дисциплину на крају школске године машинске струке и 

констатовали смо да су сви ученици успешно завршили разреде.Анализирали смо и упис у 

школску годину где је у нашој школи уписана три одељења од предложена 

четири.Извршили смо и поделу часова на наставнике за школску 2022/2023 

годину.усвоили смо и план стручног усавршавања и изабрали семинар под бројем 1006 из 

католога за стручно усавршавање под називом „ савремена техничка решењадопремања 

радне материје на моторима сус“. Договорили смо се да на наредној седници изаберемо 

преседника и записничара за наредну школску годину. 

Преседник стручног већа 
Ћамил Чичић 

2.1.3.8. Извештај о раду  Стручног већа вештина за школску 2021./2022. годину 

Чланови већа:  

 Алекса Никачевић – професор физичког и здравственог васпитања 

 Милош Рвовић- професор физичког и здравственог васпитања 

 Срђан Брзаковић – професор музичке културе 

 Станко Никачевић – професор ликовне културе 
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 Нихад Алиспахић - професор физичког и здравственог васпитања 

 Марко Лаковић  – професор физичког и здравственог васпитања 

Одржано је  пет седница стручног већа вештина у првом полугодишту  школске 

2021/2022.године. и три седнице у другом полугодишту (укупно осам). 

На првој седници - дел.бр. 1351. одржаној 3.9.2021. изабрано је ново руководство. Станко 

Никачевић – председник и Нихад Алиспахић– записничар. Подаци о гласању прослеђени 

су педагогу школе. 

Анализиран је план рада за претходну годину и додате су нове тачке: Израда плана рада 

стручног већа; Организација наставе физичког и здравственог васпитања у условима 

пандемије (за септембар) и Сарадња са другим тимовима и већима (за децембар и мај) 

Одабрани уџбеници за школоску 2020-21 годину су:  

 Музичка култура  за средње школе - Соња Маринковић ; Завод за уџбенике Београд 

 Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе – Видосава Галовић, Бранка 

Гостовић; Завод за уџбенике Београд.Уџбеници не прате нови реформисани план и 

програм рада. Нових акредитованих уџбеника још увек нема.  

 За наставу физичког васпитања не постоји акредитован уџбеник. 

Корелација у настави међу предметима је могућа на часовима музичке и ликовне културе, 

корелирањем садржаја истих епоха и појмова из области уметности и естетике. 

Могућности корелације биће видљиве у оперативним плановима наставника. 

Упознали смо се са моделима по којима се настава може одвијати у току пандемије. 

Након консултација наставни кадар физичког и здравственог и физичког васпитања 

донеште су одлуке да се настава из ових предмета одржава у спортској дворани уз 

поштовање мера и препорука МПНТР.  Ова одлука може имати променљив карактер и не 

искључује наставу напољу, у колико епидемиолошка ситуација буде тежа и одлуке 

Министарства буду изричите.  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 
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препоруци министарства.  План наставе физичког васпитања достављен је педагогу и тиму 

за израду оперативног плана рада школе. 

На другој седници - дел.бр. 1380. одржаној 9.9.2021. 1. Педагог школе Стана Матовић 

Цупара и разредни старешина Станко Никачевић , консултовали су се са школском 

управом, за савет у вези са одржавањем наставе физичког и здравственог васпитања за 

ученицу одељења 2-1 Весну Петровић која је лекарским извештајем због осетљивог 

здравственог стања упућена на 3.модел наставе (онлајн). 

Из школске управе стигао је одговор просветне саветнице Драгице Јокић : „Жао нам је 

због наведеног здравственог стања ученице. Школа треба да организује пружање додатне 

подршке ученици и, по потреби, консултује Школску управу. 

У вези са наставом физичког васпитања, сматрамо да би наставник требало да детаљно 

изврши анализу наставног програма и планира садржаје који се превасходно односе на 

теоријска знања о здрављу, хигијени.... Сагласни смо да ученицу не би требало 

оптерећивати, већ континуирано радити на пружању подршке из свих наставних 

предмета. Сходно наведеној ситуацији, има основа за планирање мера подршке, касније 

доношењу ИОП 1." 

Професор Алекса Никачевић ће према овом упутству планирати и индивидуализовати 

наставу за ученицу. 

Због повећаног броја ковид заражених и очекиваног преласка на онлајн наставу, 

професори физичког и здравственог васпитања, су се договорили о изменама оперативног 

плана који ће у случају преласка на онлајн наставу доставити педагогу школе. 

На трећој седници- дел. бр. 1892.  одржаној 1.12. 2021. Анализиран је успех на крају првог 

класификационог периода. Није било недовољних оцена из предмета ликовна култура, 

музичка култура, физичко и здравствено васпитање. Ученица Весна Петровић 2/1 (која је 

на болничком лечењу и похађа наставу по трећем моделу- онлајн)  није оцењена из 

музичке културе и физичког и здравственог васпитања, јер није било услова да се оцени. 

Мере  за побољшање успеха су одржавање секција и додатне наставе где за тиме постоји 

интересовање и додатне наставе по потреби за ученике који желе да поправе оцену. 
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На часовима ликовне културе започете су  припреме за организацију Светосавске 

изложбе. Ученици су припремили материјал за рад и добили тему - Културна баштина као 

инспирација савремених стваралаца. Хор и хорска секција раде на избору песама и 

увежбавању химне.  

На четвртој седници  - дел. бр. 1951. одржаној 16.12.2021. Анализирана  је анкета са 

ученицима осмог разреда и дат предлог који ће испред стручног већа вештина бити 

упућен на наставничко веће: 

1. Гимназија природно-математички смер 

2. Гимназија друштвено-језички смер 

3. Машински техничар моторних возила 

4. Електротехничар рачунара 

За матурки рад из ликовне културе пријавио се један ученик и предложене су четири теме: 

1. Архитектура храмова 

2. Римска архитектура 

3. Рашки стил у српској средњовековној уметности 

4. Готичка архитектура 

Ученици су учествовали на ликовним конкурсима Канцеларије за младе Нова Варош на 

тему " Кутак мог града- моја визија". Школа је предала 60 радова.  А награђени су 

ученици Ђорђе Стојић1/2, Милица Матовић 1/1, и  Александар Арифовић1/2 . 

На ликовним конкурс ЕУ Про плус на тему " Моја будућност- моја визија" Средња школа 

је послала 5 радова у складу са пропозицијама конкурса. Четири рада су ушла у ужи избор 

а Ђорђе Рвовић1/1  је награђен мобилним телефоном и рангиран на осмом месту. 

На петој седници стручног већа вештина - дел. бр. 43. одржаној 12.1.2022. анализиран је 

успеха ученика на крају првог полугодишта. Није било недовољних оцена из предмета 

стручног већа вештина. Ученица Весна Петровић 2-1 је због дугог болничког лечења 

неоцењена из физичког и здравственог васспитања и музичке културе. За ученицу Бојану 

Јојић из 2-1 облици рада су прилагођени и индивидуализма и из Ликовне културе и 
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Физичког и здравственог васпитања због слабовидости ученице. За талентоване ученике 

потребно је организовати додатни рад и секције у току другог полугодишта.  

Наставници још нису били на семинарима, а када буду сертификате ће доставити тиму за 

праћење стручног усавршавања у школи. 

За Савиндан је хор припремио програм, ако се настава редовно настави у другом 

полугодишту уз још неколико проба програм ће бити спреман. Ликовна изложба је у 

припреми. Списак потребних наставних средстава ће бити достављен директорице школе. 

Веће је сарађивало са професорима страних језика и српског језика и културе на припреми 

за Светосавски програм; са тимом за подршку ученицима при учењу, 

На већу смо упознати са садржајем презентација и филма који је на тему дискриминације. 

Након разговора установили смо да овакве случајеве нисмо приметили. 

На шестој, ванредној, седници стручног већа вештина - дел.бр. 435. одржаној 30.3.2022. 

године анализиран је и предложен избор уџбеника . Према закону о уџбеницима 

(27/20018.) потребно је да одаберемо уџбенике за следећу школоску годину. Анализирани 

су члан 34 (избор уџбеника) и члан 44 (казнене одредбе). Прегледали смо нови правилник 

– Просветни гласник број 03/2022. 

Предлог за уџбенике за 2022-2023 школску годину је: 

 Музичка култура  за средње школе - Соња Маринковић ; Завод за уџбенике Београд 

 Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе – Видосава Галовић, Бранка 

Гостовић; Завод за уџбенике Београд. Уџбеници не прате нови реформисани план и 

програм рада. Нових акредитованих уџбеника још увек нема.  

 За наставу физичког васпитања нема акредитован уџбеник. 

Предлог је упућен на наставничко веће, а затим на Савет родитеља на разматрање. 

Пошто стручни актив за развој школског програма  почиње припреме за израду 

новогшколског програма који ће важити за период 2022/23 до 2025/26. , као стручно веће 

вештина добили смо задужења, преузету код педагога школе. Задужења су за све чланове 

већа и потребно је доставити:  
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 обавезне планове и програме за све смерове и образовне профиле, за све разреде 

 програме допунског и додатног рада и припремне наставе 

 програм културних активности школе 

 програм слободних активности школе 

 програм школског спорта 

Важећи школски програм се налази сајту школе, чланови већа су упознати да је 

потребно  да провере исти и виде да ли има измена.  Школски програм се налази у 

фолдеру Наставничко веће, канал Школски програм, где је потребно да доставимо своје 

програме до 30. априла 2022. 

Матурски испит раде два ученика из ликовне културе. Ментор је професор Станко 

Никачевић, и биће у комисији као члан испитивач. Два стручна члана одредићње школа по 

позиву из других школа као и претходних година. 

На седмој седници стручног већа вештина - дел.бр. 601. одржаној 28.4.2022. Аналиран је 

успех ученика на крају трећег класификационог периода. На крају трећег 

класификационог периода није било недовољних оцена из предмета из стручног већа 

вештина. Сви часови су одржани. Реализовани су часови припремне наставе за матурски 

испит који раде два ученика из ликовне културе. 

На осмој седници стручног већа вештина-  дел.бр. 1457. од 26.8.2022. одржаној 30.6.2022. 

Утврђиван је предлог извештаја о остварености наставног плана за први, други, трећи и 

четврти разред . Наставни план је успуњен из предмета вештина. Мањи је број часова 

допунске и додатне. Посебно  се ученици тешко уклапају у распоред. 

Анализиран је успех ученика на крају школске године и није било недовољних оцена из 

предмета из области вештина. Дат је предлог да мера побољшања успеха ученика буде 

повећање индивидуализације наставе за даровите и талентоване ученике, као и за оне који 

због предиспозиција теже прате програмске активности .  

Председник стручног већа  вештина  
Станко Никачевић  
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2.1.3.9.Извештај о раду Стручног већа друштвених наука 

У протеклој школској години, чланови већа реализовали су следеће садржаје: 

 Набавили планирана наставна средства, реализовали договор о стручном 
усавршавању, испунили план додатне и допунске наставе, као и секција, о чему 
постоји евиденција у Дневнику рада. 

 Направљен је и усаглашен распоред писмених задатака, контролних вежби и 
иницијалних тестова из свих предмета и у свим разредима. 

 Испланирана је и реализована посета часова наставника од стране директора и 
педагога школе. 

 Нарочиту пажњу смо посветили ученицима који нису постигли најбоље резутате у 
учењу, па је једна од стручних тема била: Уједначавање критеријума оцењивања 
према стандардима и индивидуалним способностима ученика. 

 Стручно веће је учествовало у организацији манифестација и свечаности, као што 
су обележавање Дана Светог Саве, Дана школе... 

 Огледни часови реализовни по важећем плану и распореду рада колега. 

Председник стручног већа  
Ћамил Туркмановић 

2.1.4. Извештај о раду школских тимова 

2.1.4.1. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

Тим је у претходном периоду одржао одржао 5 састанака. 

На првом састанкује конституисан тим у саставу: 

 Башовић Мевлудин-наставник 

 Јаковљевић Душко-наставник 

 Далида Мусић Авдић- наставница 

 Стана Матовић Цупара- педгошкиња школе 

 Жељана Друловић-ученица 

 Миливоје Арсић- локална самоуправа 

 Шапоњић Љубица-родитељ 
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За председника је једногласно изабрана педагошкиња школе, заменик председника 

Јаковљевић Душко и записничар Далида Мусић Авдић.  

На овом састанку смо разматрали и усвојили план рада тима који је саставни део 

Годишњег плана рада. Педагошкиња школе је упознала чланове тима са Правилником о 

ближим упуствима за утврђивање права на ИОП. Такође смо донели одлуку да се ученици 

који су радили по индивидуализацији и ИОП-у прате наредних месец дана и након тога 

доставе извештаји одељењским старешинама. Упућен је и захтев за план транзиције 

Основној школи за ученике првог разреда. 

На другом састанкусмо идентификовали ученике којима је потребан рад по ИОП-у и 

индивидуализација. На основу плана транзиције из Основне школе „Живко Љујић“ 

потребно је радити индивидуализацију за једног ученика првог разреда, образовни профил 

електротехничар рачунара који има проблем са графомоториком и за ученицу другог 

разреда, друштвено- језички смер која је слабовида. За ученика другог разреда, образовни 

профил електромонтер мрежа и постројења израђује се ИОП2 услед немогућности 

савладавања садржаја. Такође смо дали предлог директору школе за утврђивање права на 

ИОП, дали предлоге за чланове тима та додатну подршку.  

На трећем састанку смо дали предлог чланова тима за додатну подршку за ученика који 

раде треба да ради по ИОП2 који ће направити ИОП2. Предлог је дат након потписане 

сагласности родитеља.  

На четрвтом састанку смо усвојили ИОП2 за ученика другог разреда, образовни профил 

електромонтер мрежа и постројења и послали предлог за усвајање плана на Педагошки 

колегијум. 

На петом састанку смо расправљали о ИОП2 и оставреним исходима, вредновању које је 

тим за додатну подршку реализовао на основу планираних и реализованих исхода за 

ученика. Ученик је у већој мери остварио све исходе делимично 23 (76.7%), 2 

нереализована(6.7%) и потпуно реализованих 5 (16.6%). Тим је на основу оставрених 

исхода предложио да се изради нови план за овог ученика. Када су у питању начини 

реализације исхода и методе и технике, које су се показале као делотворне, било је речи о 

коришћењу видео записа и видео материјала. Наиме, слање линкова  ка одређеним видео 
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записима се показало као неделотворно, зато што ученик има поптешкоћа са приступањем 

истим, услед лоше интернет конекције или необавештености самог ученика. Као 

делотворно показало се приступање линковима и видео записима на самом часу, уз 

коришћење школског интернета и уређаја.Када су у питању друге методе и технике 

остваривања исхода, речи је било о методи повезивања речи и слике. Ученик има 

потешкоћа са читањем, па је то отежавајућа околност. Ова метода у настави страног језика 

се показала као добра само  уз асистенцију наставника који би прочитао написано. Када је 

у питању настава језика, а узимајући у обзир потешкоће ученика са читањем предложене 

су само усмене активности (игровне активности) уз вокализацију наставника, без 

потенцирања елемента писања. Предложена је и допунска настава где би се додатно 

радило са учеником.Сви облици рада који подразумевају практични приказ активности 

требало би потенцирати. 

Примећен је и помак у социјализацији ученика кроз свакодневни рад на часу. Ученик је 

прихваћен од стране осталих ученика овог одељења, који показују жељу да му помогну. 

Прихваћен је и у раду у пару или групи. 

Поред вредновања овог тима, вреднован је рад и осталих ученика који раде по 

индивидуализацији и који из здравствених проблема су изискивали додатну стручну 

помоћ.  

Тим за додатну подршку ученике Ј.Б. је формиран у циљу пружања подршке ученици у 

превазилажењу проблема током похађања наставе који настају због слабовидости 

ученице. Тим је одржао 2 састанак, анализирао постигнућа ученице и дао препоруке за 

даљи рад. Пошто је ученица повучена, тиха и потребан јој је подстицај. Тешко се укључује 

у вршњачке активности, не показује знаке преузимања иницијативе и проактивности. 

Улаже напор да изврши своје обавезе. Препорука је да је наставници више подстичу да 

износи своје мишљење, да је укључују у групни и рад у пару, да се на часовима српског 

језика и књижевности поставе задаци који укључују рецитовање и говорење, да одлази на 

разговаре са педагогом школе, са циљем да ученица развија вештине комуникације, да се 

укључује у активности ученичког парламента. 
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Тим за додатну подршку за ученика Ј.Е. је изнео да се ученик тешкоће са графомоториком 

решава писањем писмених и контролних задатака штампаним словима. Наставница 

српског и енглеског су изнеле да немају проблема да прочитају његове писмене задатаке 

када пише штампаним словима. Предлог је да ученик и даље пише штампаним словима. 

Других проблема ученик нема. 

Тим за додатну подршку за ученика Л.Ш. је одржао 6 састанака. Тим је формиран од 

стране директорке школе у циљу пружања подршке ученику у школи док не обави све 

специјалистичке прегледе који су потребни како би решио своје здравствене проблеме 

који су настали услед превишег губљења килограма. Ученику су пружали подршку 

одељењски старешина, педагошкиња школе, наставник психологије. Због одлагања 

одвођења ученика на лекарски преглед од стране мајке због чињенице да је отац детета 

одсутан због посла, донета је одлука да се у решење случаја укључе и друге институције, 

Центар за социјални рад и Дом здравља, а на сугестију Школске управе. 

Ученик је након специјалистичких прегледа добио инструкције о начину исхране, заказане 

су му контроле. Ученик се осећа боље и  полако се враћа у првобитно стање и што се тиче 

активности, учења, мотивације, сарадње. 

Препорука Тима је да и даље бринемо о њему и пратимо његово понашање и 

напредовање. У наредном периоду информације о његовм раду и напредовању ћемо да 

прикупљамо преко одељењског старешине и предметних наставника, као и кроз 

комуникацију са његовим друговима из одељења и да наставимо да водимо евиденцију о 

томе. По потреби ћемо се консултовати са колегама из Центра за социјални рад. 

Тим за додатну подршку је израдио нови ИОП2 за ученика са новим исходима и исти је 

усвојен на Тиму и биће прослеђен на усвајање педагошком колегијуму. 

Пошто је Шапоњић Љубица поднела оставку на место члана савета родитеља, а иста је 

била у нашем тиму, уместо ње је изабрана Лазовић Снежана. 

Тим ће и у наредном перидоу пратити напредовање ученика који раде по 

индивидуализацији и ИОП2. 
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На шестом састанкусмо расправљали о реализацији писменог дела матурског испита за 

ученика Н.Д.IV1, као и о извештају са радионице одржане у Регионалном центру Ужице. 

Ученик Н.Д.IV1 због операције десне руке и гипса на истој није у могућности да сам пише 

писмени део матурског испита из енглеског и српског језика. Тим је донео одлуку да се 

задужи наставник који ће да пише уместо њега и други као дежурни наставник. Он ће 

бити у другој учионици да не би ометао остале ученике. Време израде матурског испита је 

био исти као и за остале ученике. 

Педагошкиња школе је известила Тим о реализованој радионици на тему „Кретање 

ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем транзиције“. 

Реализатори  радионице су били саветници из ШУ Јелена Павловић, спољни сарадници 

Данијела Ватазевић-дефектолог, Драгица Ђуровић-учитељица. Циљ радионице је био 

унапеађивање инклузивне праксе у области транзиције. Основна активност је била 

усмерена на писање плана транзиције при преласку из предшколског у основно и из 

основног у средње образовање.  

На седмом састанку смо расправљали о праћењу и вредновању ученице која ради по 

индивидуализацији, ученика који раде по ИОП-2 и ученика коме је требала подршка у 

комуникацији и сарадњи и превазилажењу здравствених проблема. Упутили смо и 

извештај о праћењу ученика који раде по ИОП2 Педагошком колегијуму.  

Тим за додатну подршку за ученицу Ј. Б. II1 је на основу достављених извештаја 

констатовао да је ученица постала доста отворенија, комуникативнија, редовно похађа 

наставу, вредна је и успела је да оствари из неких предмета на основном  из неких на 

средњем нивоу. У раду на часовима учествује у складу са својим могућностима, редовно 

бележи на што се ради на часу, носи прибор, сарађује са другим ученицима. Постигла је 

добар успех на крају другог полугодишта.  

Тим за додатну подршку за ученика Л.Ш.III2 након одржаног састанка констатовао је да је 

ученику боље, редовно похађа наставу, дружи се што је велики напредак, ведрији је, 

насмејанији и концентрација и мотивација му се поправила. Постигао је одличан успех и 

кандидат је за Вукову диплому. Ученик је ишао на потребне лекарске прегледе који су му 
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помогли да настави да једе нормално. Побољшао је комуникацију са педагогм школе, 

одељењским старешином, као и родитељ. Видан је напредак ученика. 

Тим за додатну подршку за ученика П.Д. II4 констатовао је да је ученик постигао добар 

успех на крају другог полугодишта. Од 32 планирана исхода делимично је оставрио 

23(71.9%), у потпуности 8 (25%) и 1 неоставрен (3.1%) из енглеског језика. На основу 

оставрених исхода стекао је услов да се направи нови ИОП2 за трећи разред. Примећен је 

и напредак у социјализацији ученика, отворенији је и сарадљивији на часовима. 

Прихваћен је од стране осталих ученика.  

На састанку Тима разговарали смо о ученици Весни Петровић, која је школску годину 

похађала на даљину на основу извештаја лекара. Ученица је боље, после више операција, 

она се опоравља и успела је да прати наставу. Постигла је врло добар успех. Задатке је 

одрађивала у складу са својим могућностима и темпом који њој одговара.  

За све ученике је препоручено праћење током првог класификационог периода и даља 

израда планова. 

Председник Тима 
Стана Матовић Цупара 

2.1.4.2. Извештај о раду Tима за каријерно вођење и саветовање ученика 

Председник Тима:  Грбић Јелена 

Записничар Тима: Курћубић Ружица 

Чланови Тима: Матовић Цупара Стана (педагог), Гордић Бранкица (родитељ), Брзаковић 

Бојана (ученик),Гујаничић Срећко (локална самоуправа), Туркмановић Ћамил - професор 

У току школске 2021/22. године Тим за каријерно вођење и саветовање ученика  одржао је 

укупно 6 седницa у просторијама школе. 

Прва седница Тима одржана је 06.09.2021 са следећим дневним редом 

 Конституисање тима, 

 Избор председника,записничара,  
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 Израда плана рада 

Тим је конституисан са следећим члановима: Матовић Цупара Стана (педагог), Гордић 

Бранкица (родитељ), Брзаковић Бојана (ученик),Гујаничић Срећко (локална самоуправа), 

Туркмановић Ћамил - професор, Курћубић Ружица-професор и Грбић Јелена-професор 

За председника Тима изабрана је Грбић Јелена за заменика председника Туркмановић 

Ћамил а за записничара Курћубић Ружица  

Када је у питању план рада Тима, детаљном анализом активности из претходне године, и 

разматрањем остварености појединих активности у условима  пандемије,разговором  о 

могућности иновација и унапређивања рада Тима, дошло се до предлога и усвајања Плана 

рада Тима за школску 2021./22. 

Друга седница Тима одржана је 29.11.2021. у просторијама школе са следећим дневним 

редом: 

 Индивидуални разговори ученика  четвртог разреда са саветником за планирање 

каријере 

 Организација прикупљања података о упису ученика на факултет/високу школу 

или  запошљавање ученика, који су прошле школске године завршили школовање у 

нашој школи 

 Организација радионица- пројекта за ученике везаних за каријерно вођење 

 Писање CV-jа  

По првој тачки дневног реда констатовано је да је контактиран саветник за планирање 

каријере, како би се утврдили тачни датуми за извођење разговора са оним ученицима 

четвртог разреда, са којима разговор није обавељен раније. 

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, 

као и предлог ангажовања разредних старешина из претходне године. 
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По питању организације радионица и пројеката презентован је приручник са предложеним 

активностима на дату тему. Разговор је вођен и о могућностима њихове реализације као и 

о пројекту који је прошле године реализован у сарадњи са Ученичким парламентом, под 

називом "Моје будуће занимање", у условима наставе на даљину 

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.  

Трећа седница Тима одржана је 27.12.2021. са следећим дневним редом: 

1. Индивидуални разговори  ученика 4. разреда са саветником за планирање каријере 

2. Организација прикупљања попдатака о упису на високе школе и факултете, односно 

запошљавању ученика, који су претходне школске године завршили школовање у нашој 

школи 

3.Организација радионица - пројеката за ученике везаних за каријерно вођење 

4. Разно 

5. Израда извештаја  о раду Тима 

1. По првој тачки дневног реда педагог школе је информисала  присутне чланове да је 

саветник за планирање каријере одржао индивидуалне разговоре са осам ученика четвртог 

разреда, са којима разговори нису одржани у претходном периоду а да су  индивидуални 

разговори са ученицима трећег разреда планирани за период мај-јун. 

2. Када је у питању организација прикупљања попдатака о упису на високе школе и 

факултете, односно запошљавању ученика, који су претходне школске године завршили 

школовање у нашој школи, разговарало се о прикупљеним подацима (Брзаковић Бојана је 

презентовала податке до којих је она дошла). као и о   начину  и времену када ће се 

извршити анализа истих . 

3. Организација радионица - пројеката за ученике везаних за каријерно вођење. Након 

разговора о конретним радионицама и успешности реализације пројекта "Упознајмо 
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занимања" у електронској форми из прошле године предложено је да се са реализацијом 

крене у другом полугодишту у складу са епидемиолошким мерама. 

4. Под тачком разно Грбић Јелена је информисала учеснике  о активности коју је 

наставник Мусић Авдић Далида одржала у оквиру свог предмета -пословни енглески језик 

-мотивациони пано. Под овом тачком било је речи и о презентацијама факултета које ће се 

организовати у току другог полугодишта. 

5. Под последњом тачком приступило се изради извештаја  о раду Тима.  

Четврта седница Тима одржана је 28.02.2022 са следећим дневним редом: 

1. Организација прикупљања попдатака о упису на високе школе и факултете, односно 

запошљавању ученика, који су претходне школске године завршили школовање у нашој 

школи 

2. Организација посета родитеља или других сарадника да причају о свом занимању 

3.Организација радионица - пројеката за ученике везаних за каријерно вођење 

4.Писање CV-ја 

5. Разно 

1. По првој тачки дневног реда разговарало се о прикупљеним подацима и извршило се 

обједињавање података до којих се дошло.  

2. Друга тачка дневног реда била је организација посета родитеља или других сарадника 

да причају о свом занимању. Предлог је био да се, у складу са професионалним намерама 

одређеног броја ученика завршних разреда, као и ученика трећих разреда, позове лекар из 

Дома здравља Нова Варош, који би разговарао са ученицима.  

3. Пројекат "Упознајмо занимање" је ове године урађен у сарадњи са наставником 

енглеског језика и одељењем II-1, који као део наставног плана и програма обрађују тему 

професија и занимања.Ову тему обрађују у виду пројекта и истраживачких активности.  
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У оквиру ове теме дат је предлог организације дана презентовања различитих школских 

предмета, као заједничка активност ученика и наставника у сарадњи са Тимом за 

међупредметне компетенције.  

4. Под темом писање CV-ја, одељењске старешине су добиле прослеђен материјал  у коме 

се налазе упутства за писање CV-ја. То је предложено да се обради као тема за час 

одељењског старешине.  

Пета седница Тима одржана је 21.04.2022 са следећим дневним редом: 

1. Израда програма КВИС као део школског програма  за период од наредне четири 

године 

2. Сарадња са основном школом у реализацији активности „Упознајте средљу школу“ 

3. Професионална орјентација за ученике 3. разреда 

4. Жеље ученика 4. разреда за упис на факултет 

5. Разно 

1. Након детаљне анализе програма рада Тима и активности које Тим спроводи, 

приступило се изради предлога програма рада КВИС као део Школског програма за 

наредни период. У програму рада таксативно су наведене активности које ће овај Тим да 

спроведе, као и начин реализације датих активности. За сваку активност наведени су и 

носиоци реализације као и начин праћења њихове реализације 

2. Друга тачка била је сарадња са Основном школом у реализацији активности 

„Упознајте средњу школу“. Идеја за реализацију ове активности била је чињеница да 

ученици основних школа би требало да се упознају са начином рада и функционсања 

средње школе, а најбољи начин је директно од ученика 

3. Трећа тачка дневног реда била је професионална орјентација за ученике 3. разреда Када 

је у питању професионална орјентација ученика 3. разреда, контактиран је саветник за 

планирање каријере и разговори се очекују у току месеца маја.  
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4. Када су у питању жеље ученика 4. разреда за упис на факултете и више школе, 

остварена је сарадња са одељењским старешинама завршних разреда, који ће спровести 

анкету о жељама за упис.  

5. Под последњом тачком дневног реда разматрала се могућност спровођења анкете међу 

ученицима како би се реализовала посета представника неког занимања. 

Шеста седница Тима одржана је 24. 08.2022 са следећим дневним редом 

 Праћење реализације програма   

 Израда извештаја о раду Тима 

По овој тачки дневног реда анализиран је целокупни рад Тима у току ове школске године. 

Било је речи о реализованим активностима (анкетирање ученика, индивидуални разговори 

са ученицима, анализа ученичких жења, пројекат, сарадња са основном школом, 

радионице, као и о оним активностима које нису реализоване (посета представник 

одређених занимања). Као разлог због кога ове посете нису реализоване истиче се 

немогућност усклађивања распореда са радним обавезама лица која су била контактирана 

да учествују у реализацији активности, као и чињеница да активност није благовремено 

испланирана због забрана окупљања које су биле на снази као препорука. У оквиру ове 

тачке дневног реда било је и речи о презентацијама, које су у нашој школи извршили 

представници високошколских установа а све у циљу упознавања ученика са програмом и 

начином рада на тим факултетима и школама (ВМА,Академија струковних студија 

западне Србије, Педагошка академија из Ужица, Технички факултет из Чачка..)   

Након детаљне анализе спроведених активности приступило се писању Извештаја. 

Председник Тима 
Јелена Грбић  

2.1.4.3. Извештај Тима за професионални развој наставника у школској 2021/2022г. 

У школској 2021/2022г. Тим ради у следећем саставу: 

 Марина Шапоњић-председник тима 

 Миленија Јовановић-записничар 
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 Садија Башовић 

 Драгиша Ђенадић 

 Срећко Гујаничић-представник локалне самоуправе 

 Бобан Васиљевић-представник Савета родитеља 

 Милица Ракетић I/4-ученички парламент 

У првом полугодишту текуће, 2021/2022г, школске године одржана су два састанка Тима. 

На првом састанку, који је одржан 9. септембра 2021, извршено је конституисање 

Тима.  Састанку су присуствавали: Марина Шапоњић, Миленија Јовановић, Садија 

Башовић, Драгиша Ђенадић, Срећко Гујаничић и педагог школе Стана Матовић-Цупара, 

као додатна подршка. Због већ познате епидемиолошке ситуације одсутан: Бобан 

Васиљевић-представник Савета родитеља и Милица Ракетић I/4-представник 

ученичког  парламента. 

За председника Тима изабрана је Марина Шапоњић, а за записничара Миленија 

Јовановић. Чланови Тима су у складу са Правилником о СУ предложили план рада који ће 

се реализовати у току ове школске године. План рада је усвојен једногласно и налази се у 

Годишњем плану рада школе.  

Урађена је евиденција о СУ свих наставника, на основу предатих планова наставника.  

Други састанак је одржан 2. децембра 2021, са следећим дневним редом: 

 Праћење СУ наставника у установи и ван ње; 

 Обавештавање наставника о актуелним семинарима; 

 Подржавање наставника да аплицирају на напредовање наставника у струци. 

Састанку су присуствовали: Марина Шапоњић, Миленија Јовановић, Садија Башовић, 

Драгиша Ђенадић, Срећко Гујаничић. Одсутни: Бобан Васиљевић-представник Савета 

родитеља и Милица Ракетић I/4-представник ученичког  парламента. 

Констатовано је да су наставници предали личне планове СУ. У претходном периоду 

вршено је праћење СУ наставника који су предали сертификате са посећених семинара.  
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Наставници планирају најчешће семинаре у оквиру своје струке.  

Упознали смо се са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању 

узвања наставника, васпитача и стручних сарадника. О новинама и изменама обавестили 

смо и остале колеге прослеђивањем линка на коме могу се упознати са новим 

Правилником.  

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију, није лако планирати присуствовање 

семинарима, а и онима у онлајн формату су наставници презасићени. Дошли смо до 

закључка да би било најбоље организовати семинаре у установама према компетенцији 

или приоритетној области која је у дефициту на нивоу целог колектива. Наш предлог би 

био да у овој школској години ставимо акценат на СУ у установи. 

 Трећи састанак Тима одржан је 4.03.2022.са следећим дневним редом: 

 Евиденциј о СУ наставника 

 Подршка наставницима да аплицирају за напредовање у струци за виша звања 

 Праћење рада приправника 

 Подношење ивештаја Педагошком колегијуму 

 Хоризонтално учење 

 Друга питања 

Састанку су присуствавали: Марина Шапоњић, Садија Башовић, Срећко Гујаничић, 

педагог школе Стана Матовић Цупара.  

Одсутни: ,Миленија Јовановић , Драгиша Ђенадић,Бобан Васиљевић-представник Савета 

родитеља и Милица Ракетић I/4-представник ученичког  парламента. 

Анализиран је поднети извештај на крају првог класификационог периода, урађена је 

евиденција о СУ наставника, праћен је рад приправника, дискутовали смо о 

хоризонталном учењу. 

Наставници, који су од децембра до марта похађали семинаре,још увек нису добили и/или 

предали сертификате. Као једну од опција решавања овог проблема, педагог је 

предложила да понудим опцију да поново њој предају сертификате и уверења. 
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Педагог школе је присуствовала састанку на мој позив, јер има промена и у погледу 

запослених(лица на боловању, која не раде више, или су тек почела). Помоћ педагога –

непроцењива да се употпуни и ажурира евиденција која се предаје на крају шк. године. 

Директорка школе, Бранка Ракоњац, је завршила обуку за лиценцу за директора. 

Припрема се за подношење закона за полагање испита. 

Ове школске  године приправник је Драгана Чоловић, професор српског језика и 

књижевности .Њен ментор је Милана Перошевић-Мартиновић. Сва документација у вези 

са радом приправника налази се код педагога школе.Чоловић Драгана је реализовала 

наставну јединицу из српског језика и књижевности  у II/2 разреду природно-

математичког смера: “Евгеније Оњегин-анализа Татјаниног и Оњегиновог писма“, тип 

часа-обрада. Одржан 15.10.2021. Часу присуствовала комисија у саставу:Бранка Ракоњац-

председник, педагог-Стана Матовић-Цупара, наставник српског језика и књижевности-

Бојана Меловић-члан, уз присуство ментора- Милане Перошевић-Мартиновић. 

Сходно Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и сарадника, извршена је 

провера савладаности програма реализацијом и одбраном часа у школи. 

Ради унапређења наставе потребно је реализовати више угледних часова, 

радионица...Такође, потребно је више радити на хоризонталном учењу, организовањем са 

колегама више зааједничких часова, размена искустава. 

Тражили смо најбољи модел за достављање информација од стручних већа о угледним 

часовима. 

Садија Башовић, руководилац Актива за стране језике –подсетила нас на планирани 

угледни час енглеског језика, за 7.март,који ће одржати Јелена Грбић и Далида Мусић 

Авдић. 

У вези са приказом нове литературе, уџбеника , књиге –подсетили смо се да је 28.октобра 

2021. Срећко Гујаничић, члан Тима, презентовао своју књигу у оквиру наше варијанте 

обележавања Сајма књига. 
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Закључак трећег састанка је био да професори више раде, него што бележе, што је управо 

разлог да се подсетимо и подстакнемо једни друге на важност бележења активности и 

вођењу доброг портфолија. 

Присуство професора на семинарима и конференцијама: 

Наставници економске групе предмета, Миленија Јовановић и Радованка Ћировић, 

похађали су семинар одржан у Економској школи у Пријепољу 19. новембра, под називом 

„Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и централне 

виртуелне банке Чачак“ (К1, П1-8 бодова) и наставиле похађање онлајн предавања.  

РЦУ Ужице је организовао семинар 6. и 7. новембра у трајању од 16 сати (К3-16 бодова), 

под називом „Права детета у образовању“, каталошки број програма – 62: 

 Бранка Ракоњац  

 Јелена Грбић 

 Далида Мусић Авдић 

 Милунка Чакаревић 

 Мила Боранијашевић 

 Гордана Прелић Цупарић 

 Милош Рвовић 

 Алија Мујагић 

 Сенка Вејсиловић 

 Стана Матовић Цупара 

 
Стручном скупу  04.12.2021. -1 бод „Професионална заједница учења као механизам 

креирања мреже, подршке запосленима у ОВ и ВО установама“-присуствовала Грдана 

Прелић Цупарић. 

Снежана Јаџић- стручни скуп Креативне и савремене праксе СТЕМ образовања, 10-

11.12.2021., 48 сати, 4 бода. 
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Професори српског језика – Драгана Чоловић, Николина Крџавац и Милана Перошевић 

Мартиновић похађали су 53. Републички зимски семинар у периоду од 21. до 

23.01.2022. од трајања од 24ч (К153).  

Вебинару Снежане Илић – „Како организовати ефикасну индивидуалну сарадњу са 

родитељима“, у трајању од 2ч (01.02.2022.) присуствовали су: 

 Драгана Чоловић, 

 Николина Крџавац,  

 Алија Мујагић, 

 Ћамил Чичић. 

Професори математике Душко Јаковљевић и Милан Рајић похађали су Државни семинар 

о настави математике и рачунарства ДМС, 22.-23.01.2022. у трајању од 16ч (К1). 

 На стручном скупу „Рад са децом са изузетним способностима (рад са даровитим 

ученицима)“ 06.04.2022., у трајању од 4ч присуствовали су: 

 Бранка Ракоњац, 

 Стана Матовић-Цупара 

 Драгана Чоловић,  

 Душко Јаковљевић, 

 Елвира Хаџић, 

 Ћамил Чичић 

 Анђелка Ремовић 

Далида Мусић ОКЦ-Тестови. Водич за израду и примену, кат. бр. 581 у трајању од 36ч 

(К2).  

ЗОУВ-„Добра припрема за час, успешан час“, кат. бр. 433 (К2П3), 32 сата: 

 Јелена Грбић, 

 Дарко Јовановић. 
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Гордана Прелић Цупарић и Драган Младеновић – „Алтернативни погон моторних 

возила“ 26.03.2022., 8 сати, К1 

Марина Шапоњић – Унапређивање професионалних капацитета запослених, нарочито у 

области иновативних метода наставе (П6), за уже стручну област (К1): страни језик 14.-

15.01.2022., 16 сати.  

Милунка Чакаревић је присуствовала стручном скупу „Априлски дани наставе у 

хемији“, 21. и 22. април, онлајн, 2 бода. 

Драгана Обућина- „Обука за запослене, породично насиље“, 07.05.2022., 16 бодова за 

остварено стручно усавршавње које предузима установа у оквиру својих развојних 

активности.  

„Обука за запослене-стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“, 07.05.2022., 16 бодова за остварено стручно усавршавње које предузима 

установа у оквиру својих развојних активности.  

Љубомир Обућина- Креативни начин за развој ученика, кат. бр. 298, период 

07.02.2022.-06.03.2022., трајање од 32 сата (К1 П1). 

Елвира Хаџић – „Обука школских администратора основних и средњих школа за рад у 

систему за управљање учењем Мудл“  (К1), 32 сата (03.12.2021.).  

„Основе веб-дизајна, креативни начин за развој ученика“, кат. бр. 298“ 01.-28.10.2021., 32 

сата (К1П1). 

Ружица Курћубић – „Оцењивање у функцији развоја и учења“ онлајн семинар у 

трајању од 5 седмица, бр. бодова 38, кат. бр. 527, ОКЦ (18.04.-17.05.) (К2П3). 

Един Мујагић – ЗУОВ- „ Програм обуке за запослене у образовању, дигитална учионица, 

дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигитално 

образовних материјала“, 19.5 сати. 
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Професори историје: 

 Анђелка Ремовић,  
 Никола Коњокрад и 
 Александар Савић 

 похађали су семинар „Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање 

наставника за мултиперспективни приступ настави историје“ 11.-12.12.2021. у трајању од 

16 сати (К1П3) 

Предраг Томашевић, професор информатике и рачунарства, похађао је следеће 

семинаре/обуке: 

 Државни семинар о настави математике и рачунарства ДМС”,22-23.јануара 2021, у 

трајању од 16 бодова,К1.  

 “Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на 

ЗИ”,07.07.2022. 8 бодова 

 “Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала”, 18.07.2022., у трајању од 19,5 

бодова  

Обуку на даљину-„Етика и интегритет“ (РС –агенција за спречавање корупције) су 

прошли сви запослени. Сетрификати достовљени у портфолио о СУ,али у евиденцији нису 

уписани, једноставно нема категоризације колико бодова носе. 

Председник Тима,  
Марина Шапоњић 

2.1.4.4. Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

У периоду првог полугодишта, тим је одржао пет састанака. Од тога 4 састанка су 

реализована за време трајања наставе, док је један састанак одржан за време зимског 

распуста. Чланови тима за школску 2021/2022 су: Рвовић Милош, Чакаревић Милунка, 

Никачевић Алекса, Никачевић Станко, Ракоњац Бранка, Матовић – Цупара Стана, 

Каришик Сеид, Чкоњевић Мирослав – локална самоуправа и Бјелић Славица – 

представник родитеља. 
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Први пут тим се састао 8.9.2021. у 1345, са следећим дневним редом  који је једногласно 

усвојен: 

 Конституисање тима, 

 Одређивање председника, заменика и записничара,  

 Израда плана рада. 

Поводом ових тачака директор школе (Бранка Ракоњац) изнела је која су правила, према 

ЗОСОВ-у о формирању тима. Након чега се на констатацију педагога да треба одредити 

председника, заменика и записничара приступило њиховом избору. На предлог Станка 

Никачевића да председник буде Милош Рвовић, тим се једногласно сложио. Предлог 

педагога да Станко Никачевић буде заменик и Милунка Чакаревић записничарје такође 

једногласно усвојен. Обзиром да су директор школе и педагог обавезни чланови тима 

креиран је свеобухватни план рада у складу са потребама школе, упутствима и биће део 

Годишњег плана рада школе. 

Други у низу састанак је одржан 10.9.2021. у 1315. Одсутна три члана. Дневни ред: 

 Израда Оперативног плана организације и реализације образовно – васпитног рада, 

 Друга питања. 

Директорка је на овом састанку упознала чланове Тима о промени модела наставе од 

13.9.2021. У периоду од 13.9 – 20.9. школа је према моделу „семафор“ прешла на трећи 

модел, односно „наставу на даљину“. И за овај период је неопходан Оперативни план рада 

школе по трћем моделу који је потрбно доставити ШУ. Председник Тима је навео да се 

часови требају држати према важећем распореду преко раније дефинисане платформе 

Тимса. Часови се држе 45 минута у реалном времену, укључујући и практичну наставу. 

Оцењивање ученика је формативно, сумативно и усмено. Примена веб алата у свим 

аспектима наставе. Наставу су пратиле одељенске старешине уз помоћ педагога и 

директора. Тим у сарадњи са педагошким колегијумом је био задужен за спровођење 

Оперативног плана рада. Милунка Чакаревић је изразила незадовољство због кратког рока 

израде и достављања Оперативног плана ШУ. Због хитности састанка одсутни чланови су 

били оправдано одсутни. 
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Трећи састанак по аналогији претходног одржан је 20.9.2021. у 935, због промене модела 

наставе. Дневни ред: 

 Израда Оперативног плана организације и реализације образовно – васпитног рада, 

 Друга питања. 

На овом састанку Тим је потврдио да се прешло на први модел наставе, односно 

непосредан рад са ученицима, што је довело до поновног прављења Оперативног плана 

рада у складу са стручним упутствима.Часови су трајали 45 минута и реализовали се у 

првој смени. Ова промена је условила додатан опрез, па је повећан број дезифекционих 

сретстава, као и три дезо баријере, постављене на улазу у обе школске зграде. Часови физ. 

и здравственог васпитања су реализовани у спортској хали, практична настава у школској 

радионици, а ученици IV3и III3обуку у предузећу „Аблендер“. Као и на претходном 

састанку праћен је рад Оперативног плана и о свему је обавештена ШУ. 

Четврти састанак одржан је 1.12.2021 у 1330. Дневни ред: 

 Праћење рада тимова, стручних већа, стручних актива 

 Праћење реализације практичне наставе и професионалне праксе 

 Праћење развоја компетенције наставника и стручних сарадника у односу на 

захтеве квалитетног образовно васпитног рада, резултате самовредновања и 

спољашњег вредновања 

 Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате 

 Праћење примене прописа чија је примена важна за обезбеђивање квалитета  и 

развој школе 

Састанци чланова тима са председницима тимова, стручних већа и актива. 

По првој тачки председник Тима Милош Рвовић, анализом записника рада тимова, 

стручних већа и актива утврди је да су одржани неопходни састанци, конституисани 

тимови. Тим за ИОП одржао је састанак више, као и Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе. За стручна већа подаци су добијени из ес дневника, састанци одржани по 

плану. Директорка је изнела да је на динамику одржавања састанака делимично утицало 

продужење распуста и да се пренесе руководиоцима тимова и већа да се држе плана 
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реализације састанака. О реализацији практичне наставе изнела је директорка Бранка 

Ракоњац. 

 Машински техничари: Са предузећем „Аблендер“ договорено је интензивирање 

теоретске наставе, да остане само возачки испит, 

 Машински техничари хидроенергетских постројења: не могу ићи у електране, због 

епидемиолошких мера у том тренутку. 

 Аутомеханичар: настава се обавља у радионици. 

 ЕПС није донео одговарајуће правилнике па се пракса ученика одлаже до 

решавања. 

Тим за професионални развој је прикупио податке о стручном усавршавању запослених, и 

изнео семинаре који су се похађали у првом полугодишту. Међу њима су колеге 

економске струке (Виртуелно предузеће), педагог школе „Зависност, шта се крије иза ње“, 

десет колега је било на семинару РЦУ „Права детета у образовању“. За све новозапослене 

организована је обука и помоћ за рад ес дневника, МТимса. 

О успеху ученика говорио је Кришик Сеид и нагласио да је број недовољних оцена 

резултат короне, оnlinе наставе и губитка радних навика током пандемије. У оквиру пете 

тачке дневног реда изашли су правилници о стручном усавршавању, 30.11. је почела 

примена правилника о архивској грађи. Такође нов је закон о приступу информацијама од 

јавног значаја, у оквиру кога се морао одредити повереник, као и даје у току трећи циклус 

израде плана интегритета за који се мора одредити кординатор, што је констатовала 

директорка. Да би валидност података била још већа остаје да се закаже састанак са 

представницима тимова, стручних већа и актива. 

Због хитности одржан је пети састанак Тима дана 21.1.2022. са почетком у 12h. Састанку 

нису присуствовала 4 члана. Дневни ред био је следећег садржаја: 

 Израда Оперативног плана организације и реализације образовно – васпитног рада, 

 Праћење реализације практичне наставе 

 Друга питања. 
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Обзиром да је већ постојао оперативни план за други (комбиновани) модел наставе, само 

је као такав прилагођен новом образцу и прослеђен ШУ за период од 24 – 28.1.2022. и 

даље у колико министарство препоручи. Одељења II1,III1 се не деле на групе. Трајање 

часова 45 минута. Предложено је да групе које нису тај дан на настави да се сними час без 

лица деце, или да се материјал постави на платформу Тимс. Чека се одлука министарства 

о одржавању школске славе. Настава физичког васпитања са техничке стране ће бити 

прилагођена због немогућности коришћења свлачионица. За одржавање родитељских није 

прецизно дефинисан начин, али је ту увек опција одржавања преко платформе Тимса. Што 

се тиче практичне наставе теоретска обука за Машинске техничаре моторних возила IV и 

аутомеханичари IIIразред је завршена, а за возачки испит су обезбеђена средства. За 10 

ученика хидро. постројења пракса се не може обављати у Лимским хидроелектранама, јер 

још увек немају дозволе. Електричари и електромонтери не могу обављати праксу у ЕПС-

у јер нису урадили сву потребну документацију.  

У другом полугодишту одржана су 4 састанка 

Шести састанак одржан је 18.02.2022 године са почетком у 1315. Одсутни чланови С. 

Бјелић и Сеид Каришик. Дневни ред: 

 Разматрање и израда оперативног плана организације и реализације образовно- 

васпитног рада, 

 Друга питања. 

Директорка школе је изнела да од 21.2.2022, поново ступа први модел наставе и да је 

потребно то прилагодити у оперативном плану.  

Обзиром на већ постојећи Оперативни план, овога пута су урађење само неопходне 

измене. Измене су подразумевале дежурство, распоред одељења у учионицама, да су 

машин. тех. моторних возила завршили теоретску обуку за полагање возачког испита, и да 

једна ученица и даље похађа наставу на даљину због здравственог стања. Овакав 

Оперативни план се прослеђује педагошком колегијуму на разматрање и усвајање. 

Наредни састанак Тима, одржан је 14.3.2022. у 1315.Одсутни чланови С. Бјелић ,Сеид 

Каришик, и А. Никачевић. Дневни ред: 
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 Разматрање и израда оперативног плана организације и реализације образовно- 

васпитног рада, 

 Друга питања. 

Педагог школе је изнела да су из ШУ тражили да им се достави Оперативни план у складу 

са одлуком Тима за школе почев од 14.3.2022. год. Корекције су подразумевале препоруке 

о употреби заштитне маске,променом учионица приликом извођења наставе, са нагласком 

досада примењиваних мера. План је прослеђен педагошком тиму на усвајање. 

Осми састанак Тима одржан је 17.3.2022. године у 14h. Одсутни чланови: А. Никачевић, 

С. Каришик, С. Бјелић и М. Чакаревић. 

Дневни ред: 

 Праћење рада тимова, стручних већа и актива, 

 Праћење реализације практичне наставе и професионалне праксе, 

 Праћење рада Наставничког већа, одељенских већа и Педагошког колегијума, 

 Праћење развоја компетенција наставника и  стручних сарадника, 

 Израда пројеката који су у веза са обезбеђивањем квалитета установе, 

 Извештај са донетог састанка а поводом стручно – педагошког надзора и анализа 

рада школе, 

 Друга питања 

Анализа стручних већа спроведена је усменим извештајима председника тимова, и на 

основу тога констатовано је да су састанци одржани по плану.Тимови су већински 

одрадили састанке изузев тима за међупредметне компетенције који је претрпео критике 

од педагога школе. Директор школе се надовезао и рекао да ће бити обављени разговори 

са Ћ. Туркмановићем и Нихадом. Планови су усвојени, углавном недостају иницијална 

тестирања. 

Практична настава од 15.3. у Лимске кренуло - III3, механичари хидро постројања 

прикупили сагласности, 25% у предузећа, Аутомеханичари – занатске радионице. Електро 

– 22.3 излазе на терен са инспектором рада. 
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Наставничка већа одржана, одељенска у просеку 3-4, изузев IV3 –један састанак на дан 

увида. Накнадно су утврђена још два састанка. Извор ес дневник. 

Тим за професионални развој прати усавршавање и потребно је редовно достављати сва 

уверења. 

Од пројеката актуелни су били: 

 „Квалитет мерења загађености ваздуха“, 

 „Живимо и радимо демократију у школама“ 

 За физику, опремање гимназија – нисмо прошли. 

 Других питања није било. 

Девети састанак, уједно и последњи за прошлу школску годину одржан је 17.6.2022. 

године у 1310. Одсутни: , С. Каришик, С. Бјелић и М. Чакаревић 

Дневни ред: 

 Праћење рада тимова, стручних већа и актива, 

 Праћење реализације практичне наставе и професионалне праксе, 

 Праћење рада Наставничког већа, одељенских већа и Педагошког колегијума, 

 Састанци чланова Тима са председницима тимова, стручних већа и актива. 

 Друга питања. 

Увидом у евиденцију одржано је 60 састанака стручних већа. 

 Математика и информатика и рачунарство – 9, 

 Економска струка – 8, 

 Вештине – 6, 

 Машинска струка -9, 

 Електро струка – 8, 

 Српски језик и књижевност – 6, 

 Страни језици – 4, 

 Природне науке – 6, 

 Друштвене науке – 3. 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 
 

86 
 

Директорка је изјавила да се Наставничка већа, одељенска и педагошки колегијум 

одржавани према плану. 

Изјавом кординатора практичне наставе М. Ћировића настава се одржава према плану. 

Током састанка са члановима Тимова – председницима утврђено је да су одржани 

састанци према плану и да су активности реализоване у складу са тим, изузев Тима развој 

међупредметних компетенције, где у другом полугодишту није било састанака и 

активности. 

Педагог школе је обавестила Тим да је присуствовала 11.5.2022 године, радионици 

„Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем 

транзиције“ у РЦУ. Пеализатори су били саветници и спољни сарадници. Главна тема је 

била на писање плана транзиције, и преласком из ОШ у СШ, као и припрема ученика за 

виши ниво образовања. 

Председник Тима: 
Милош Рвовић 

2.1.4.5. Извештај тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања на крају првог полугодишта 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у току првог полугодишта школске 2021/2022. године у 

оквиру планираних превентивних активности одређених Акционим планом, урадио је 

следеће: 

 На првој седници (одржаној 6. септембра) конституисан је Тим, изабрани 

руководилац, његов заменик  и записничар. Израђен је план рада Тима, договорено 

информисање ученика о постојању Тима, начину функционисања и плану рада. 

Након разговора о значају сарадње Тима са другим тимовима, договорено је и да се 

формира Вршњачки тим, кога чине по један представник ученика сваког одељења, 

те да се  интензивира сарадња са овим тимом, нарочито по питању идеја за 

превентивне активности. 
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 На наредној седници  чланови Тима били су упознати са Посебним протоколом и 

Програмом, као и садржајем истих, од стране педагога школе. Током ове седнице 

чланови су разговарали и констатовали шта је то што је било урађено до тог 

момента, а тиче се предавања и радионица од старане ученика на тему превенције 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика.  

 Новембарска седница је одржана како би чланови Тима израдили план реализовања 

активности које ће бити спроведене током месеца новембра и децембра. Те 

активности су: 

o одржавање турнира у сарадњи са наставницима физичког васпитања 

o упућивање ученика на локалне спортске догађаје и увиђање исправног 

начина решавања проблема 

o обележавање Дана толеранције (16. новембар) 

 Међународни дан злостављања деце- решавање конфликата у групи 

 радионице са ученицима о дискриминацији, насиљу, злостављању изанемаривању 

 пројекција филма „Прихвати ме“ (19.11.) 

 упућивање наставног особља на платформу ЧУВАМ ТЕ 

 прослеђивање упитника о насиљу ученицима свих разреда 

 одржавање родитељских састанака на којима ће присуствовати представници 

спољне мреже 

 Ванредна седница одржана је 13.12. 2021. године, како би чланови Тима били 

упознати са дописом ШУ из Ужица, у складу са дописом МПНТР, а у циљу 

планирања и реализовања превентивних активности и указивања на континуиран 

васпитни рад са ученицима и потребом за одржавањем родитељских састанака на 

којима ће учешће имати представници локалне самоуправе и спољашње заштитне 

мреже (представници ЦЗСР, полиције, здравства); затим седнице Савета родитеља 

(са циљем анализе стања и ризика, планирања конкретних начина укључивања 

родитеља у превентивне активности). 

 На седници одржаној 1. марта Тим је вршио евалуацију реализованих активности, 

чланови су разговарали у вези са спровођењем предстојећих активности, када је 

планирано анкетирање ученика о појавним облицима насиља у школи. 
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 На наредној (ванредној) седници чланови Тима били су упознати са пријављеним 

случајем насиља у нашој школи, након чега су чланови Тима одредили о ком нивоу 

насиља је реч и изнели предлог плана подршке.  

 11. априла одржан је, такође, ванредни састанак Тима, како би чланови били 

упознати са случајем насиља које се догодило ван установе. Ово приликом 

извршена је анализа реализације плана подршке ученицима одељења 1/2 (Д.М. и 

Ђ.С) 

 Наредни дан (12. априла) Тим је се опет састао у циљу одређивања нивоа насиља 

које се догодило ван установе (8. априла) и предузимања активности поводом овог 

догађаја. 

 

Ванредна седница Тима (21. априла) одржана је ради упознавања чланова са пријављеним 

случајем насиља у одељењу 4/2. Друга тачка дневног реда била је одређивање нивоа 

насиља, затим план мера заштите, праћење понашања ученика који су били актери ранијих 

случајева насиља (Ђ.С. и Д.М.) и изрицање мера; праћење понашања (А.Б. и Б.С.). Шеста 

тачка била је обавештење чланова о изради новог Школског програма. 

Известилац 
Сенка Вејсиловић, руководилац Тима 

2.1.4.6. Извештај рада тима за  КВИС за школску 2021/2022 

Тим за КВИС  чине Ћировић Миливоје, Љубомир Обућина, Маријана Ботић, Aлија 

Мујагић,  родитељ – Мићовић Радојица, ученик - Вучићевић Никола, локална самоуправа- 

Предраг Шапоњић. 

Тим је одржао три састанка.  

На првом састанку је конституисан  Тим. 

За председника Тима је изабран Љубомир Обућина, за заменика председника Миливоје 

Ћировић, а за записничара Маријана Ботић. 

Донет је план рада тима, који је након доношења послат комисији за израду Годишњег 

плана рада школе, како би исти био уврштен у Годишњи план рада. 
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План рада Тима је приказан у следећој табели: 

Активности Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Време 
реализације 

Конституисање тим, избор 
председника, заменика и 
записничара. Доношење плана 
рада тима и учешће у изради ШП 
и ГПР 

Именовање 
чланова, договор, 
анализа, 
дискусија 

Чланови тима Септембар 

-Сарадња са другим тимовима у 
школи 
-сарадња са спољним 
сарадницима 
-сарадња са привредном комором, 
НСЗ, привредним субјектима и 
високошколским установама у 
процесу планирања активности 
-процена и вредновање програма 
за каријерно вођење на основу 
исхода 

Анализа, 
праћење, анализа 

Чланови тима, 
наставници, 
родитељи, 
ученици 

Периодично 
током године 

-сарадња са тимом за 
професионалну оријентацију ОШ 

 

Чланови тима Април-мај 

Извештај о раду тима Писани извештај Чланови тима Фебруар-јун 
Ученици одељења 2-4 су требали од 1 септембра да крену на часове Практичне наставе у 

Дринско – Лимске хидроелектране по распореду и плану који је направљен још у месецу 

марту ове године и  исти прослеђен ПКС  и ЕПС-у. Међутим до сада није урађена 

верификација просторија Дринско-Лимских хидроелектрана како би ученици обављали 

Практичну наставу у хидроелектранама, тако да ће ученици практичну наставу обављати у 

просторијама школе. Директорица је контактирала Љиљану Пантелић из ПКС одељак 

у  Ужицу поводом тога и добила одговор да је све што треба да уради ПКС урађено и да је 

остало да ЕПС заврши верификацију, након чега ће они обавестити школу. О свему 

родитељи и ученици су редовно обавештавани. 

Након одржавања прве седнице конституисани су чланови из реда Савета родитеља- 

Мићовић Радојица и из реда ученика Вучићевић Никола. Због престанка радног односа 

Радош Гујаничић више није члан тима, мења га Алија Мујагић. Другој Седници Пошто 

ученици и даље не иду  на часове Практичне наставе у Дринско – Лимске хидроелектране 

директорица је контактирала Љиљану Пантелић из ПКС одељак у  Ужицу поводом тога и 

добила одговор да је све што треба да уради ПКС урађено и да је остало да ЕПС заврши 
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верификацију, након чега ће они обавестити школу. Директорица је упутила допис број 

1696/2021 од  19. октобра 2021. године Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја, тј.Габријели Грујић  која је задужена за дуално образовање испред Министарства 

просвете и од ње добила одговор: „У складу са консултацијама обављеним са 

представницима Привредне коморе Србије, обавештавамо Вас да је документација 

огранка Електропривреде Србије у Новој Вароши још увек непотпуна. Када 

документација буде потпуна, Комисија за утврђивање испуњености услова за извођење 

учења кроз рад код послодавца може изаћи на терен како би утврдила испуњеност услова 

и како би се процес акредитације привео крају.“ Ја сам такође контактирао Александру 

Милићевић из ПКС која ми је одговорила: Компанија ЕПС ради на припреми допуне акта 

о процени ризика за радна места на којима ће ученици обављати учење кроз рад и требало 

би да тај посао заврше ускоро. У току следеће недеље ћу проверити са њима докле су 

стигли и замолити их да то одрадимо што пре, да би ученици могли да уђу у компанију у 

најкраћем могућем року. 

Такође и о овим дешавањима су обавештени и ученици и родитељи. 

Контактиран је и директор огранка ЕПС-а у Новој Вароши који је рекао да је у Дринско-

Лимским хидроелектранама све урађено, ментори који су одређени су завршили обуку за 

рад са ученицима и да је све спремно за полазак ученика на праксу.  

На трећој  седници се разматрало о сарадњи школе са ЕПС-ом.  

У претходном периоду је извршена верификација просторија Дринско-Лимских 

хидроелектрана како би ученици обављали Практичну наставу у 

хидроелектранама.  Урадио сам уговоре које школа треба да потпише са компанијом ЕПС. 

После дуже преписке са правницима из поменуте компаније уговори су потписани: један 

уговор за образовни профил електричар и један уговор за образовни профил 

електромонтер мрежа и постројења.  

Пример уговора ЕПС-а између родитеља и ученика сам такође урадио и послао у ЕПС. 

Након одређених корекција Родитељи и ученици су потписали уговор, који је након тога 

послат у ЕПС на потписивање. 
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На седници је договорено да се направи извештај о раду Тима. 

Тим за КВИС 

2.1.4.7. Извештај о раду стручног актива за развој школског програма у школсој 

2021/2022. години 

Стручни актив за развој школског програма чине следећи чланови: 

1. Елвира Хаџић 

2. Стана Матовић Цупарић 

3. Анђелка Ремовић 

4. Горан Пауновић 

5. Ћамил Чичић 

6. Александар Савић 

7. Един Мујагић 

У школској 2021/2022. године одржали смо десет седница актива. 

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

На првој седници смо урадили следеће: 

1. Педагог је предложио да у овој школској години председник актива буде Един 

Мујагић, потпреседник Акександар Савић, а записничар Горан Пуновић. Предлог 

је једногласно усвојен. 

2. Договорено је да претходни план рада може послужити уз мање корекције и биће 

достављен тиму за израду Годишњег плана. 

3. Других питања није било 

На другој седници бавили смо се следећим питањима:  
 
 
Извешај о успеху на крају првог класификационог периода школске 2021/22 године 

поднела педагог школе Стана Матовић Цупара: 
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У школској 2021/22 години уписано 367 ђака, исписано 3 ученика. Укупан број на крају 

првог класификационог периода је 364, што је 32 него пре. 

 Без недовољних оцена 253 ученика, тј 69,5% 

 Са 1 недовољном оценом 64 ученика 

 Са 2 недовољне оцене 24 ученика 

 Са 3 недовољне оцене 12 ученика 

 Са 4 недовољне оцене 7 ученика 

 Са 5 недовољних оцена 4 ученика 

Укупан број недовољних оцена је 198, што је 0,5 по ученику 

Укпуан број изостанака је 11044, што је 30,4 изостанка по ученику, од тога оправданих 

10804, неоправданих 240. 

Најмање изостанака има одељење IV2, 169, или 9,9 изостанака по ученику, највише 

изостанака има III3, 987, или 51,9 изостанака по ученику. 

Укупан број изречених васпитних мера је 5, 3 опомене, 2 Укор одељенског старешине. 

Сви часови су реализовани осм пар чаова Енглеског језика. 

Предложене мере 

Активирати ученике кроз различите облике и методе рада, наставне материјале, задатек по 

нивоим, практичан рад. Побољшати интеракцију и комуникацију на релацији наставник – 

ученик и ученик – ученик, за ученике са недовољним оценама организовати допунску 

наставу. 

Програми у којима су се одрађивале активности: 

 Програм о заштити ученика од дискриминације , злостављања и занемаривања 

 Програм рада здравствене заштите ученика 

 Програм безбедности и здравља на раду 

 Програм инклузивног образовања и васпитања 
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 Програм и активности којима се развијају околности за решавање проблема 

комуникације, тимски рад, самоинцијатива и подстицај предузетничког духа. 

 Програм допунксе, додатне и припремне наставе. 

 Програм стручног усавршавања 

 Програм сарадње са породицом (родитењски и индивидуални састанци) 

 Сарадња са друштвеном средином (дом здравља, црвени крст, канцеларија за 

младе) 

 Потребно је реалзовати активности из школског спорта, каријерног вођења, 

програма заштите животне средине. 

 
 
На основу реализованих активности кроз програме остварена је сарадња са другим 

активима 

 Председник актива школског програма, Един Мујагић, је рекао да учествује у раду 

педагошког колегијума. 

 Анекс школског програма – ИОП – 2 за ученика Палић Давида, захтев је послат 

школском одбору на усвајање. 

На трећој седници смо се бавили следећим питањима:  

1. Предсеник актива и педагог су упознали чланове тима са новим Правилником и 

изменама закона о Средњим школама. Нови Правилник и измене су добили сви 

наставниви путем е-маила 

2. Чланови су разматрали у вези имплементације школског програма ИОП-2 за 

ученика Давида Палића, направљен је план за друго полугодиште (Анекс први) и 

биће уврштен у школски програм. 

3. На крају првог полугодишта успех и дисциплину ученика је известила педагог 

школе Стана где је константован благи пад успеха ученика, као и фокус и жеља за 

учењем, који су последица утицаја короне. У прилогу је предат детаљан извештај о 

оценама, успеху, владању и изостанцима. 

4. Председник актива и педагог су известили да Актив за развој школског програма 

сарађује са тимом за образовање, Педагошким колегијумом, тимом за 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 
 

94 
 

обезбеђивање квалитета и развоја установе, свим стручним већима, као и тимом за 

права детета у образовању. 

На четвртој седници смо се бавили:  

1.Чланови актива су разматрали припрему за израду школског плана за период 2022/23 и 

где смо донелеи следеће закључкеаставницима да се писмено обратимо наставницима, 

тимовима и стручним већима а све у циљу припрема и израде новог школског плана на 

период од 4 године и то: 

 Програм додатне, допунске и припремне наставе – проследити сваком наставнику и 

за свако стручно веће 

 Програм култрурних активности школе – хор, ликовно, вештине, Српског језика, 

вештина и страних језика  

 Програм каријерног вођења 

 Програм заштите животне средине 

 Програм заштите од  насиља 

 Програм шк. Спорта 

 Програм сарадње са локалном самоуправом 

 Програм сарадње са породицом 

 Програм за излете и екскурзије 

 Програм безбедност и здравље на раду 

 Програм ученичког парламента 

На петој седници смо се бавили:  

Педагог школе Стана нас је известила у вези посете начелника школске управе из Ужица 

г-дина Живановића о његовим запажањима и сугестијама у вези израде школског плана 

који је констатовао недостатак циљева и исхода , образовања и стандарда образовних 

постигнућа, као и недостатак начина извођења(реализације) наставе. Похваљен је план и 

програм колге Станка Гујаничића, па смо се договорили да колегу Станка замолимо да 

проследи планове осталим колегама.  

Прилико писања школског плана позвати се на закон о основама образовања и васпитања: 
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 Члан 7. – Општи принципи образовања и васпитања 

 Члан 8. – Циљеви образовања и васпитања 

Договорено је да се пошаље наставницима како треба да изгледа табела са свим 

парамертрима, тј форма изгледа табеле која мор да садржи одговарајуће колоне, које нам 

је сугерисао Начелник.  

Начелно смо се договорили да се рок за предају планова помери за 31.05., јер су табеле 

добили нови облик, након сугестије начелника, па смо  дали могућност наставницима да 

се то исправи. 

На шестој седници смо се бавили:  

 Чланови актива су кренули у детаљно прегледање предатих планова и програма за 

израду школског плана, за све образовне профиле од првог разреда. Утврђени су 

недостаци приликом писања планова и договорили смо се да председник Един 

састави извештај и постави на огласној табли школе и исти пошаље Директору 

школе. 

 Све прве разреде свих профила смо прегледали и утврдили неправилности у 

изради, обаестили наставнике да се исрави.  

На седмој седници смо се бавили:  

Састанак је протекао у поновном прегледању новоизрађених, дорађених и исправљених 

планова наставника, јер је данас задњи рок за предају планова.  

Дошло се до закључка да и даље недостају, тј нису предати планови, председник Един је 

евидентирао и узео на себе да пошаље извештај диркетору школе.  

На осмој седници смо се бавили:  

Анализирали рад предатих планова од стране наставника, где смо констатовали да и даље 

недостају, тј нису предати планови, а и неки наставници који су предали планове, а 

добили су смернице да их исправе, нису урадили то. Опет смо обавестили директорицу о 

динамици рада израде школског плана и о недостатцима која су уочена. 
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На осмој седници смо се бавили:  

Председник Един је дао предлог да сви чланови ураде по један образовни профил да 

прегледају планове од наставика и да поднесу коначни извештај о урађеном. 

Подела задужења за израду школског плана од стране чланова и то: 

 За гимназију су задужени Анђелка Ремовић и Александар Савић 

 За машинску струку: Ћамил Чичић и Горан Пауновић 

 Електричар – Електро монтер: Елвира Хаџић 

 Економиски техничар: Стана Матовић Цупара 

 Електротехничар рачунара: Един Мујагић 

Констатовали смо да је потребно убацити све предмете са платморме Мајкрософт тимс у 

фајл, објединити и послати Школском одбору на усвајање. 

На деветој седници смо се бавили:  

Чланови актива су још једном прегледали планове, дали извешаје о свим предметима за 

који су они били задужени да прегледају, по смеровима, о истим известили Директорицу и 

проследили Школском одбору на усвајање 

На десетој седници смо се бавили:  

На овој седници смо се бавили о класификационом период, анализа реализације 

предвиђених садржаја где је педагог школе известио чланове о успеху и реализацији 

наставе на крају другог полугодишта, који се налази у прилогу.  Константовано је да је 

онлине настава и комбинована настава утиацала на успех ученика, да су се олењили, да 

олако приступају настави, да је то резултирсло лошијим успехом него претходних година, 

што је довело да је 11 ученика остало на поправном испиту (из математике, енглеског 

језика, електротехнике, економске групе предмета). Припремна настава ће бити 

организована у августу. Први пут је матурант остао на поправном испиту, и све то говори 

о једном олаком приступу школи и учењу. 

        Председник стручног актива  
        Един Мујагић 
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2.1.4.8. Извештај о раду Тима за дигитализацију 

Тим за дигитализацију у школскок 2021/22. години функционише у следећем саставу: 

1. Ђорђе Василић 

2. Алија Мујагић 

3. Љубомир Обућина 

4. Предраг Томашевић 

За руководиоца тима је изабран Ђорђе Василић, за записничара Алија Мујагић. 

Чланови тима су континуирано били укључени у све активности које се тичу дигиталних 

технологија коришћених у раду школе. 

Чланови тима су на почетку школске године били задужени за потраживање налога за 

Тимс платофрму за све нове ученике и наставнике, и након добијања налога Тим је био 

задужен за поделу налога свим новим ученицима и наставницима. Осим тога, чланови 

Тима су континуирано од почетка школске године пружали подршку свима ученицима и 

члановима Наставничког већа који су затражили помоћ. 

Поред поменутих послова везаних за Тимс платформу, чланови Тима су се континуирано 

бавили и администрацијом есДневника. 

Тим се такође континуирано бавио одржавањем школског сајта – на сајту су редовно 

објављиване све актуелности, обавештења од значаја за организовање наставе, 

објављивана су сва неопходна документа и сва постигнућа ученика и наставника. У овом 

делу посла Тим је сарађивао са директорицом школе Бранком Ракоњац. 

Чланови Тима су се поред школског сајта бавили и редовним одржавањем Мудл 

платформе која је инсталирана на школском сајту, а коју већ годинама користи одређен 

број наставника, претежно у настави предмета из електро струке. 

Тим за дигитализацију је пружао подршку и ваннаставном особљу - рачуноводству, 

секретарима, у вези са са коришћењем разних програма и попуњавањем различитих 
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апликација, а чланови тима су се током године бавили ЈИСП-ом, као и електронским 

уписом ученика у први разред. 

Тим је разматрао и могућности креирања униформних адреса електронске поште за све 

чланове Наставничког већа, и као најбоље решење је одабрао креирање налога на домену 

школе, а ова активност ће бити реализована почетком наредне школске године. 

Руководилац Тима за дигитализацију 
Ђорђе Василић 

2.1.4.9.Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

У Средњој школи  од школске 2018/2019. године постоји Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва. И ове године, као и прошле,  школа је саставила тим који 

ће радити на развоју међупредметних компетенција као и развијању предузетничког духа. 

Током школске 2021/2022 године одржане су три седнице. Прва седница Тима одржана је  

07.09.2022. године са следећим Дневним редом: 

 Конституисање Тима, 

 Избор председника, заменика и записничара Тима, 

 Анализа плана рада тима и договор о раду, 

 Међупредметне компетенције. 

Чланови  Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су: 

 Стана Матовић Цупара педагог, 

 Нихад Алиспахић  

 Никола Коњокрад, 

 Дарко Јовановић, 

 Снежана Јаџић, 

 Секулић Благота из редова ученичког парламента, 

 Предраг Думбеловић, родитељ, 

 Драган Грбовић испред локалне самоуправе. 

За председника Тима једногласно је изабран Нихад Алиспахић, за заменика Никола 

Коњокрад, а за записничара Снежана Јаџић 
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Израђен је План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва као 

и Акциони план (по месецима). План је представљен  члановима. Усвојен је  и део је  

Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину.  

С обзиром на то да је овај тим радио и у прошлој школској години, није било тешко 

распоредити  задатке и обавезе али  наставници су још једном упознати са 

међупредметним компетенцијама и предузетништвом  кроз законске оквире. Одговорност 

за развој међупредметних компетенција носе сви наставници и сви школски предмети. 

Наставници ће током целе школске године организовати часове на којима могу развијати 

међупредметне компетенције. Основна примена и реализација постиже се сарадњом и 

координацијом активности више наставника, односно предмета и иновирањем начина 

рада на часу. 

Друга седница Тима одржана је 27.09.2022. године. На овој седници је било речи о 

реализацији активности за унапређивање међупредметне компетенције ученика, 

одговоран однос према здрављу. Чланови Тима су упознати са задатком који тим треба да 

уради након обуке за стручне сараднике, које је одржано у јулу а тиче се одговорног 

односа према здрављу.Потребно је да стручни сарадници сса наставницима и учениицима 

кроз различите активности укажу на значај правилне исхране, физичке активности и 

уопште одговорног односа према здрављу.  

Секулић Благота ће са још два ученика израчунати индексе телесне масе ученицима из 4,5 

одељења. Пошто наставници физичког васпитања раде мерења на почетку школске 

године, користиће те податке, обрадити их и припремити за следећи састанак.  

Нихад Алиспахић – наставник физичког васпитања ће на редовном часу са ученицима 

радити вежбе и различите облике физичких активности уз образложење значаја за 

здравље. 

Снежана Јаџић – наставник биологије ће са ученицима првог разреда урадити 

истраживачки пројекат и кроз презентацију указати на значај правилне исхране.  
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Педагог школе Стана Матовић Цупара ће кроз радионицу урадити анализу етикета са 

различитих прехрамбених  производа са акцентом на састав , енергетску вредност, 

аадитиве, вештачке боје, заслађиваче... 

Након завршених активности радови се сређују и стручни сарадник их прослеђује 

Школској управи.  

На трећој седници одртжаној 28.02. 2022.године, Тим је узео у разматрање међупредметне 

компетенције на нивоу стручних већа, разговора са колегама, анализе годишњег плана – 

део шта је ко од колега планирао и урадио.  

Компетенције за целовито учење – педагог школе и професорица психологије су урадиле 

компетенцију асертивна комуникација у одељењима 2-1, 2-2, 1-4, 2-4, 3-4.  

Рад са подацима и информацијама – Дарко Јовановић, часови примењенењ науке – 

Милунка Чакаревић, Нихад Алиспахић кроз истраживачки рад на часовима здравље и 

спорт. Часови биологије – прикупљање и обрада података на часовима вежби, 4. разред 

промене бројности популације, анализа узрасне структуре популације. 

Дигитална компетенција – највише на изборним програмима, али и кроз активности на 

часовима историје – Обележавање Дана примирја у Првом светском рату, 15.02. Дан 

државности, Дана сећања на жртве у Првом светском рату. Филм који је посвећен 

обележавању Савиндана – ученици 4.разреда, филм посвећен Дану просветних радника – 

професорица српског језика и књижевности Драгана Лојаничић и ученици 4-1. Ова 

компетенција се прожима кроз све наставне предмете.   

Решавање проблема – презентације везане за насиље урадили педагог школе и чланови 

ђачког парламента.  У октобру на часовима одељенског старешине у 1. И 2. Разреду 

ученицима је представњена презентација Појам и врсте насиља.  

Сарадња, подстицање тимова на заједнички рад кроз различите активности Ученичког 

парламента, обележавање Дана толеранције, Дана људских права, учешће ученика у 

пројекту Ужички центар за право детета, пројектне активности- истраживачки рад на 

часовима биологије, прослава Савиндана, Дан розе мајица, обележавање 1.12. Дан борбе 

против сиде.  
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Одговорно учешће у демократском друштву реализовани кроз Дан толеранције , Дан 

људских права. Што се тиче одговорног односа према здрављу ученицима 3. Разреда је др 

Горан Михајловић одржао предавање на тему „Репродуктивно здравље и полно преносиве 

болести“.  

Одговоран однос према животној средини реализован на часовима еколошке секције кроз 

радионице на тему: „Значај озонског омотача, проблеми буке и утицај на здравље човека 

“.  

Пошто би Тим требао да планира пројекат за наредни период, педагог је предложила да 

наставници у оквиру сваког образовног профила , направе нешто што раде на часовима а 

могло би бити занимљиво и карактеристично као нпр. Пано, филм, практичан рад, делови 

машине...и позвати ученике основне школе да погледају и тако им приближити рад у 

нашој школиу и заинтересовати их да је похађају.  

Такође је планиран заједнички пројекат из хемије и биологије на тему:“ Лекови, значај, 

злоупотреба, правилно одлагање (фармацеутски отпад)“ 

Тим ће и даље радити на развијању међупредметних компетенција јер су оне неопходне  

свим ученицима за лично остваривање и развој, као и за укључивање у друштвене токове 

и запошљавање  и чине основу за целоживотно учење.  

Председник Тима 
Нихад Алиспахић 
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2.1.4.10. Извештај о самовредновању рада школе 

Школа и место:  

Средња школа Нова 

Варош 

Председник тима:  

Драгана Чоловић 

Области вредновања: 

Образовна постигнућа 

ученика и Подршка 

ученицима 

Период вредновања: 

школска 2021/22. година 

Чланови тима: 

Драгана Чоловић, Јелена Грбић, Видан Рвовић, Драган 

Младеновић, Стана Матовић Цупара, Музафера Халиловић, 

Радованка Ћировић, Миленко Дробњаковић-родитељ, 

Љиљана Мариновић- локална самоуправа, Ања Куртић-

ученица. 

Тим за самовредновање рада школе је извршио анализу прикупљене документације од 

момента оснивања Средње школе, тј.обухватили смо период од 2018/19-2021/22. године. 

Податке које смо прикупили до тада анализирани су и направљен је извештај.  

Самовредновање је извршено на основу: 

Анализе и обраде документације ( записници са стручних већа -СВ, тимова, актива, 

наставничког већа, одељењских већа-ОВ, ЧОС педагошког колегијума, летописа школе и 

сајта, ЕС дневници) 

Упитник за наставнике – 33 од 50 наставника што је 66% 

Упитник за ученике -89 од 389 ученика што је 22.9% 

Упитник за родитеље- 74 од 389 што је 19% 

Оцена за област ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 2 

Оцена за област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: 3 
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3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 

Овај индикатор смо проверили кроз анализу документације у EС дневнику, упитнике за 

ученике, наставнике и родитеље. 

У ЕС дневнику смо анализирали записнике ОВ, успех ученика на крају првог 

полугодишта, часове допунске и додатне наставе, евиденцију наставника о постигнућима 

ученика, успех ученика на крају другог полугодишта и на основу броја ученика који су 

поправили успех на крају школске године закључили да се резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развој ученика у већој мери. 
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евиденција 

наставника 

Укупан број 

ученика на 

крају 

школске 

године је 

20. 

Са 

одличним 

успехом 

завршило је 

4оро 

ученика, са 

врло 

добрим 5, 

са добрим 6 

ученика и 1 

је довољан. 

Са 

недовољни

м успехом 

су 4 

ученика.  

      6     

+ 
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2/2 На крају 1. 

полугодишта је 

укупно 25 

ученика. 

Без недовољних 

оцена су 22 

ученика, од тога 

12 одличних, 10 

врло добрих. 

3 ученика су са 

недовољним 

успехом-1 

ученик има једну 

недовољну,2 

ученика имају 2 

недовољне 

оцене. 

У првом 

полугодишту 

еализовано је 

13 часова 

допунске 

наставе,19 

часова додатне 

наставе. 

 

У другом 

полугодишту 

реализовано је 

6 часова 

допунске 

наставе,3 часа 

додатне 

наставе. 

Нема 

електронск

е 

евиденције. 

На крају 2. 

полугодишт

а је укупно 

25 ученика. 

Без 

недовољних 

оцена је 25 

ученика, од 

тога 16 

одличних, 7 

врло добрих 

и 2 ученика 

са добрим 

успехом. 

      6     

  + 

   

2/3 

Изнете мере 

за побољшање 

успеха и 

дисциплине. 

На крају првог 

полугодишта у 

одељењу II3 има 

26 ученика. Без 

недовољних је 

16 ученика -  3 

ученика имају 

одличан успех, 6 

ученика врло 

добар успех, 7 

ученика добар 

успех, са 

недовољним 

оценама је 10 

ученика  

У првом 

полугодишту  

одржана 62 

часа допунске 

наставе и 4 

часа додане 

наставе. 

 

У другом 

полугодишту 

одржано 44 

часа допунске 

наставе и 20 

часова додатне 

наставе. 

Нема 

електронск

е 

евиденције. 

Без 

недовољних 

је 23 

ученика – 3 

одлична, 8 

врло 

добрих, 11 

добрих и 1 

довољан, са 

недовољни

м оценама 

је 3 ученика 

     7     

 + 

   

3/1 У одељењу је 22 У првом Нема У одељењу      8        
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Изнете мере 

за побољшање 

успеха и 

дисциплине. 

ученика, без 

недовољних 

оцена је 17 

ученика - 3 

одлична 

ученика, 12 са 

вр. добрим 

успехом и 2 

ученика са 

добрим успехом. 

У одељењу је 5 

ученика са 

недовољним 

успехом 

полугодишту 

нема уписаних 

часова 

допунске и 

додатне 

наставе.  

 

У другом 

полугодишту 

реализовано 20 

часова 

допунске и 5 

часова додатне 

наставе. 

електронск

е 

евиденције. 

је 22 

ученика. Од 

тога су 7 

одличних, 9 

врло 

добрих, 4 

добра, 2 

довољна. 

 + 

3/4 У одељењу има 

19 ученика, Без 

недовољних 

оцена је 9 

ученика - 2 

одлична, 5 

врлодобрих и 2 

добра. Са 

недовољном 

оценом је 10 

ученика 

У првом 

полугодишту 

нема одржаних 

часова додатне 

и допунске. 

 

У другом 

полугодишту 

одржано 7 

часова 

допунске и 8 

часова 

додатне. 

Нема 

електронск

е 

евиденције. 

Од 19 

ученика без 

недовољних 

оцена је 15 

ученика.од 

тога 5 

одличних; 5 

врлодобрих 

и 5 

добрих.Са 

недовољни

м оценама 

је 4 

ученика. 

      6     

 + 

   

4/2 У одељењу има 

26 ученика. 

Одичних 

ученика је 10, 

врло добрих је 

12, добрих троје 

У првом 

полугодишту 

нема одржаних 

часова додатне 

и допунске. 

Нема 

електронск

е 

евиденције 

Од укупно 

26 ученика 

одличних је 

14, врло 

добрих 11 и 

један добар. 

     4     

 + 
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и један ученик – 

неоцењен. 

 

У другом 

полугодишту 

одржана 2 часа 

допунске и 20 

часова 

додатне. 
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20
18

/1
9 

20
19

/2
0 

20
20

/2
1 

20
21

/2
2 

     1/

2 

Укупно 25 

ученика. Број 

одличних 

ученика је 15, 

врло добрих 8 

и добрих 1. 

Један 

унедовољан. 

У првом 

полугодишту 

одржано је 8 

часова 

допунске и 10 

часова додатне. 

 

У другом 

полугодишту 

одржана су три 

часа додатне 

наставе 

Од 17 

наставника 

3-4 

наставника 

воде 

електронск

у 

евиденцију. 

Укупно 25 ученика. 

Од тога 20 ученика 

је завршило разред 

са одличним 

успехом, 4 ученика 

са врло добрим и 

један ученик са 

добрим успехом. 

     5      

 + 

  

     1/

5 

Укупно 19 

ученика. Без 

недовољних 

оцена 18: 

један ученик 

са одличним 

успехом, 12 

У првом 

полугодишту 

нема одржаних 

часова додатне 

и допунске. 

Од 14 

предмета 3-

4 садрже 

електронск

у 

евиденцију 

Укупно 19 ученика. 

Сви ученици са 

успехом завршавају 

разред и то 5 са 

одличним успехом, 

11 са врло добрим 

успехом и 3 ученика 

     4      

 + 
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ученика са 

врло добрим 

успехом и 5 

ученика са 

добрим 

успехом. 

Један 

недовољан. 

 

У другом 

полугодишту 

одржан је 21 

час допунске 

наставе и 

ниједан час 

додатне. 

активности. са добрим успехом. 

    2/1  У одељењу 

има 22 

ученика. Са 

одличним 

успехом 4 

ученика, врло 

добрим 15 и 

са добрим 2 

ученика. Један 

недовољан. 

У првом 

полугодишту 

одржано је 12 

часова 

допунске 

наставе, 6 

додатне 

наставе. 

 

У другом 

полугодишту 

није било 

часова додатне 

и допунске 

наставе. 

Од 17 

предмета за 

4 се бележи 

електронска 

евиденција. 

На крају школске 

године има 7 

одличних и 15 врло 

добрих ученика. 

Нема ученика са 

недовољним 

оценама. 

     3      

 + 

  

    2/3 У одељењу 

има 30 

ученика,26 је 

без 

недовољних 

оцена и то: 

1 одличан, 7 

врлодобрих и 

18 добрих. Са 

недовољним 

оценама су 4 

 У првом 

полугодишту 

одржано је 35 

часова 

допунске 

наставе. 

 

У другом 

полугодишту 

није било 

Од 14 

предмета за 

два се 

бележи 

електронска 

евиденција. 

Од 30 

ученика,колико је 

уписано на почетку 

школске године,5 је 

одличних ,11 

врлодобрих и 14 

ученика је добрих. 

     8      

 + 
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ученика . часова додатне 

и допунске 

наставе. 

    2/5 У одељењу 

има 19 

ученика. Од 

тога 10 без 

недовољних 

оцена.Одличн

их 1 ,врло 

добрих 2, 

добрих 6, 

довољних 

1.Са 

недовољним 

оценама 9 

У првом 

полугодишту 

одржана 4 часа 

допунске и 

један час 

додатне 

наставе.  

Од 14 

предмета за 

два се 

бележи 

електронска 

евиденција. 

Од 19 ученика 

одличан је 1 

ученик,7 врло 

добрих, 10 добрих и 

1 довољан ученик. 

     9      

 + 

  

 

За
пи

сн
иц

и 
О

В
 

У
сп

ех
 

уч
ен

ик
а 

на
 

кр
ај

у 

пр
во

г 
по

лу
го

ди
ш

та
 

Д
оп

ун
ск

а 
и 

до
да

тн
а 

на
ст

ав
а 

Е
ви

де
нц

иј
а 

на
ст

ав
ни

ка
 

о 

по
ст

иг
ну

ћи
м

а 
уч

ен
ик

а 

У
сп

ех
 

уч
ен

ик
а 

на
 

кр
ај

у 

др
уг

ог
 п

ол
уг

од
иш

та
 

Б
ро

ј 
уч

ен
ик

а 
ко

ји
 

је
 

по
ка

за
о 

на
пр

ед
ак

 

20
18
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20
19
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20
20
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1 

20
21
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     1/

1 

На крају 

првог периода 

17 ученика. 

Без 

недовољних 

оцена је 15 

ученика.Одли

чних је 6 

ученика, врло 

добрих је 

9.Неоцењен је 

У првом 

полугодишту 

нема 

реализованих 

часова допунске 

и додатне. 

 

У другом 

полугодишту 11 

часова допунске 

Од 17 

предмета за 

7 се бележи 

електронска 

евиденција. 

Број ученика на 

крају другог 

полугодишта 17. 

Без недовољних 

оцена 17 ученика 

одличних 6 

врло добрих 10 

добрих 1 

     1       

  + 
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1 ученик.Са 

недовољним 

оценама је 1 

ученик. 

наставе. 

    1/4 Укупно 26 

ученика. 21 

ученик је без 

недовољних 

оцена, од тога 

су 4 ученика 

са врло 

добрим 

успехом и 17 

ученика са 

добрим 

успехом. Пет 

ученика је са 

недовољним 

оценама  

У првом 

полугодишту 

нема 

реализованих 

часова допунске 

и додатне. 

 

У другом 

полугодишту 6 

часова допунске 

наставе. 

Од 14 

предмета за 

7 се бележи 

електронска 

евиденција. 

Свих 26 ученика је 

без недовољних 

оцена, при томе су 

10 ученика са врло 

добрим успехом, 14 

ученика са добрим 

успехом и 2 ученика 

са довољним 

успехом. 

     13       

 + 

 

    2/3 Укупно 19 

ученика. Без 

недовољних 

оцена 10, од 

тога су 4 

ученика са 

врло добрим 

успехом и 6 

ученика са 

добрим 

успехом. 

Девет ученика 

је са 

недовољним 

оценама. 

У првом 

полугодишту 

одржана 23 часа 

допунске 

наставе. 

 

У другом 

полугодишту 

одржано 11 

чсова допунске 

наставе. 

Од 12 

предмета за 

5 се бележи 

електронска 

евиденција. 

Од 19 ученика 

одличних 2 ученика 

врлодобрих 7 

ученика и 

добрих 10 ученика. 

     18       

 + 

 

     3/ Без У првом Од 15 Од 17 ученика      3        
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2 недовољних 

оцена је свих 

17 

ученика.Одли

чних-12,врло 

добрих-

6,добрих-1 

полугодишту 

одржана 2 часа 

допунске 

наставе. 

У другом 

полугодишту 

нема 

реализованих 

часова додатне 

и допунске 

наставе. 

предмета за 

6 се бележи 

електронска 

евиденција. 

одличних -14,вр. 

добрих - 3.  

 + 

     3/

5 

Укупно има 

18.Без 

недовољних 

оцена је 13 

ученика.Одли

чних има 

1,врло добрих 

4 ,добрих 8. 

Са 

недовољним 

оценама има 5 

ученика. 

У првом 

полугодишту 

нема 

реализованих 

часова допунске 

и додатне. 

 

У другом 

полугодишту 

нема 

реализованих 

часова додатне 

и допунске 

наставе. 

 

Од 12 

предмета за 

2 се бележи 

електронска 

евиденција 

Без недовољних 

оцена је свих 18 

ученика. Од тога 

има 2 одлична,9 

врло добрих,3 добра 

и 4 довољна. 

     15       

 + 

 

     4/

4 

Од уписаних 

16 ученика 

без 

недовољних 

оцена је 13 

ученика, од 

тога 7 

У првом 

полугодишту 

нема 

реализованих 

часова допунске 

и додатне. 

Од 12 

предмета за 

2 се бележи 

електронска 

евиденција 

Од 16 ученика 9 је 

постигло одличан 

успех, 5 ученика је 

постигло врло добар 

успех и 2 ученика - 

добар успех.  

     6       

 + 
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одличних, 4 

врлодобра и 3 

ученика са 

добрим 

успехом. Са 

недовољним 

оценама је 3 

ученика. 

 

У друдом 

полугодишту 12 

часова додатне 

наставе. 

 

 

 

За
пи

сн
иц

и 
О

В
 

У
сп

ех
 

уч
ен

ик
а 

на
 

кр
ај

у 

пр
во

г 
по

лу
го

ди
ш

та
 

Д
оп

ун
ск

а 
и 

до
да

тн
а 

на
ст

ав
а 

Е
ви

де
нц

иј
а 

на
ст

ав
ни

ка
 

о 

по
ст

иг
ну

ћи
м

а 
уч

ен
ик

а 

У
сп

ех
 

уч
ен

ик
а 

на
 

кр
ај

у 

др
уг

ог
 п

ол
уг

од
иш

та
 

Б
ро

ј 
уч

ен
ик

а 
ко

ји
 

је
 

по
ка

за
о 

на
пр

ед
ак

 

20
18

/1
9 

20
19

/2
0 

20
20

/2
1 

20
21

/2
2 

     1/

2 

Од укупно 17 

ученика 7 

ученика је 

постигло 

одличан,а 10 

врло добар 

успех . Нема 

ученика са 

недовољним 

оценама. 

У првом 

полугодишту 

одржано 12 

часова допунске 

наставе. 

У другом 

полугодишту 

одржано је 18 

часова допунске 

наставе, 11 

часова додатне 

наставе. 

Од 17 

предмета 

за 4 се 

бележи 

електронс

ка 

евиденциј

а. 

Од укупно 17 

ученика  11 ученика 

је постигло одличан, 

6 врло добар успех. 

     4       

  

+ 

     2/

3 

Од 30 

ученика: 

одличних 2 

врло добрих 

13 

У првом 

полугодишту 

одржано 6 

часова допунске 

наставе и 2 

Од 14 

предмета 

за 6 се 

бележи 

електронс

Од 30 ученика 

одличних 4 

врло добрих 13 

добрих 13. 

     8       

  

+ 
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добрих 11, 

са 

недовољним  

оценама  4. 

додатне. 

У другом 

полугодишту 

одржано је 26 

часова допунске 

наставе, 11 

часова додатне 

наставе 

ка 

евиденциј

а. 

      3/

1 

Од 13 ученика 

без 

недовољних 

оцена је 12 

ученика. 

Одлично је 4 

ученика, врло 

добрих је 8 

ученика, са 

недовољним 

успехом је 

један ученик. 

Нема 

реализованих 

часова допунске 

и додатне. 

 

Од 16 

предмета 

за 7 се 

бележи 

електронс

ка 

евиденциј

а. 

Од 13 ученика седам 

ученика је одлично, а 

шест врло добро.  

      4       

  

+ 

     3/

4 

Од 28 ученика 

16 ученика је 

без 

недовољних 

оцена, од тога 

су 4 ученика 

са одличним 

успехом, 7 

ученика је са 

врло добрим 

успехом и 5 

ученика са 

добрим 

успехом. Дван

аест ученика 

У првом 

полугодишту 

одржано 12 

часова допунске 

наставе и 4 

додатне. 

 

У другом 

полугодишту 

одржано је 35 

часова допунске 

наставе, 18 

часова додатне. 

Од 13 

предмета 

за 9 се 

бележи 

електронс

ка 

евиденциј

а. 

Од 28 ученика 26 

ученика је без 

недовољних 5 

ученика са одличним 

успехом, 10 ученика 

је са врло добрим 

успехом, 9 ученика 

са добрим успехом и 

2 ученика са 

довољним 

успехом. Два 

ученика са 

недовољним 

успехом. 

     20       

  

+ 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 
 

114 
 

је са 

недовољним 

оценама. 

     4/

1 

Од 22 ученика 

без 

недовољних 

оцена 21 

ученик. 

Одличан 

успех 

остварило је 9 

и врло добар 

12 ученика. Са 

недовољном 

оценом 1 

ученик 

Нема 

реализованих 

часова допунске 

и додатне. 

 

У другом 

полугодишту 

одржана  су 3 

часа допунске 

наставе, 8 часова 

додатне. 

Од 15 

предмета 

за 6 се 

бележи 

електронс

ка 

евиденциј

а. 

Од 22 ученика 

одличан успех 

постигло је 15, а 

врлодобар 7 ученика. 

      7       

  

+ 

      4/

4 

Од 19 ученика 

без 

недовољних 

оцена 12. 

Одличан 

успех 

остварила су 4 

и врло добар 7 

и добар успех 

1 ученик. Са 

недовољним 

оценама је 7 

ученика. 

У првом 

полугодишту 

одржано 5 

часова допунске 

наставе. 

 

Од 13 

предмета 

за 6 се 

бележи 

електронс

ка 

евиденциј

а. 

Од 19 ученика 6 

ученика је завршило 

разред са одличним 

успехом, 

-8 ученика је 

завршило разред са 

врло добрим успехом 

и 

-5 ученика је 

завршило разред са 

добрим успехом. 

       14       

  

+ 
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Оцена 3.  

Овај показатељ потврдили су и упитници: 

На основу упитника за наставнике: На основу анализе успеха редовно организујем часове 

допунске наставе за ученике са слабим успехом и водим евиденцију о њиховом 

напредовању (33 одговора) -у потпуности се изјаснило 7 наставника (21,2%), у већој мери 

18 (54,5%) и у мањој мери 7 (21,2%).  Средња оцена 2,9. 

На основу упитника за ученике: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере 

подршке ученицима (89одговора): -у потпуности се изјаснило 20 ученика (22,5%), у већој 

мери 26 (29,2%), у мањој мери присутно 25 ( 28,1%), није присутно 18 (20,2%).   *Средња 

оцена 2,5. 

На основу упитника за родитеље: Школа пружа разне врсте подршке како би помогла 

деци у учењу (74 одговора): -у потпуности се изјаснило 22 родитеља (29,7%), у већој мери 

27 (36,5%), у мањој мери присутно 20 (27%).   Средња оцена 2,8. 

Слабости: Недостатак електронске евиденције наставника о постигнућима ученика. 

Оцена 3.2.1. индикатора 2,9 

3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима 

На основу резултата упитника, у коме су учествовали наставници, ученици и родитељи, 

извршена је анализа питања, која се тичу овог индикатора. Анализа резултата 

представљена је у табели која следи: 
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ПИТАЊЕ ОДГОВОР 

НАСТАВНИКА 

(33 одговора) 

Ученици којима је потребна додатна  образовна подршка 

остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 

учења који су за њих креирани 

3%,  1  наставник 

9,1% ,  3 наставника 

51,5%,  17 наставника 

36,4%, 12наставника 

  

На основу резултата упитника изводи се и средња оцена за овај индикатор: 3,2. 

Анализом рада Тима за ИОП, као и анализом рада Тимова за пружање додатне подршке 

појединачним ученицима изведени су следећи закључци: 

-Ученик П.Д.: настава се реализује по ИОП 2. Из свих предмета осим физичког 

васпитања и веронауке планирају се исходи, који су прилагођени учениковим 

могућностима. Ученик похађа наставу редовно, а наставни садржај му се презентује уз 

одређене методе и технике које одговарају његовим могућностима. Врши се праћење и 

вредновање остварености исхода на крају сваког полугодишта. Тим за додатну подршку 

прати рад и напредовање ученика кроз сталну интеракцију са предметним наставницима и 

родитељима. Вредновањем остварености исхода може се видети у којој  мери ученик 

напредује . Анализом датих резутата може се видети да је код ученика највећи проценат 

остварених и делимично остварених исхода.Ученик се оцењује у складу са 

индивидуалним исходима планираним овим планом. 

Ученица Ј. Б.: Услед проблема овој ученици је настава прилагођена пре свега 

обезбеђивањем наставног материјала који би ученици омогућио несметан рад и учење. 

Ученица седи у првом реду и наставници се труде да на табли записују садржаје у 

довољно великом формату. Код ове ученице није било индивидуализације наставног 

садржаја, већ усклађивање метода и техника рада на часу, који би омогућили учествовање 

у раду. Тим за додатну подршку прати њена постигнућа из наставних предмета, али се 
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такође велики акценат ставља на њену социјализацију, тј. активно учествовање у животу 

школе/одељења. 

Ученица Ђ. Ј.: Услед проблема са слабовидости и страбизмом и посебних потреба које 

ова ученица има организован је Тим за додатну подршку. На часовима се подршка огледа 

у обезбеђивању наставног материјала, који би ученици омогућио несметан рад и учење, и 

обезбеђивање дужег времена за израду писманих задатака. На часовима физичког 

васпитања примећује се проблем фине моторике  (око-рука) што је последица 

здравственог проблема, па се у складу са тим и постављају очекивани исходу у тој области 

предмета 

На основу увида у записнике и извештаје Тима за ИОП, као и Тимова за додатну подршку 

одређеним ученицима, као и приступом електронском дневнику и записницима стручних 

већа може се извести закључак да ученици, којима је потребна додатна образовна 

подршка, у великој мери остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 

учења прилагођеним образовним стандардима.  

Оствареност овог индикатора се оцењује оценом 4. 

Укупна средња оцена за овај иникатор представљена је у табели 

ПИТАЊЕ Средња 

оцена из 

упитника 

Средња оцена из 

увида у 

документацију 

Укупна 

средња 

оцена 

Наставник даје годишње тестове ученицима 

у циљу провере знања Ученици којима је 

потребна додатна образовна подршка 

остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења који су за 

њих креирани 

 

3,21 

 

4 

 

3,6 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама 
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Овај индикатор смо проверили кроз анализу документације у EС дневнику, упитнике за 

ученике, наставнике и родитеље. 

У ЕС дневнику смо анализирали записнике ОВ, недовољне оцене по предметима, часове 

допунске и додатне наставе, недовољне оцене на крају школске године и на основу 

прикупљених података закључили да су ученици поправили успех у највећој мери, али да 

часови допунске наставе нису забележени код појединих предмета код којих су закључене 

недовољне оцене. Због овог недостатка оцена индикатора је 1. 

Записници ОВ Недовољне 

оцене по 

предметиме 

Евиденција 

допунске 

наставе  

Недовољне оцене на крају 

школске године 

20
18

/1
9 

20
19

/2
0 

20
20

/2
1 

20
21

/2
2 

Одељење 1/4 

Прво 

полугодиште: 

16 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

5 

Српски језик 1 

Енглески језик 6 

Математика 2 

Хемија2 

Биологија 1 

Основи 

електротехнике 

2 

Увод у 

архитектуру 

рачунара 2 

Српски језик 0 

Енглески језик 1 

Математика 0 

Хемија7 

Биологија 0 

Основи 

електротехнике 

12 

Увод у 

архитектуру 

рачунара 0 

Српски језик 1 

Енглески језик 0 

Математика 4 

Хемија0 

Биологија 0 

Основи електротехнике 0 

Увод у архитектуру 

рачунара 0 

      

+ 

   

Одељење 2/2 

Прво 

полугодиште: 

5 недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

Енглески језик 2 

Историја 2 

Биологија 1 

Енглески језик 0 

Историја 3 

Биологија 0 

Енглески језик 0 

Историја 0 

Биологија 0 

      

+ 
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0 

Одељење 2/3 

Прво 

полугодиште: 

21 недовољна 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

5 

Српски језик 1 

Енглески језик 6 

Историја 1 

Математика 6 

Физика 1 

Биологија 1 

Машински 

елементи 2 

Српски језик 0 

Енглески језик 9 

Историја 7 

Математика 7 

Физика 0 

Биологија 0 

Машински 

елементи 0 

Српски језик 0 

Енглески језик 3 

Историја 0 

Математика 2 

Физика 0 

Биологија 0 

Машински елементи 0 

      

+ 

   

Одељење 3/1 

Прво 

полугодиште: 

12 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

0 

Српски језик 3 

Енглески јез. 2 

Руски језик 1 

Историја 1 

Географија 1 

Биологија 4 

Српски језик 0 

Енглески јез. 0 

Руски језик 0 

Историја 0 

Географија 6 

Биологија 2 

Српски језик 0 

Енглески јез. 0 

Руски језик 0 

Историја 0 

Географија 0 

Биологија 0 

      

  + 

   

Одељење 3/4 

Прво 

полугодиште: 

38 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

6 

Српски језик 2 

Енглески 5 

Математика 7 

Француски 4 

Агенцијско и 

хотлијерско 

пословање 4 

Туристичка 

географија 3 

Српски језик 1 

Енглески 5 

Математика 0 

Француски 1 

Агенцијско и 

хотлијерско 

пословање 2 

Туристичка 

географија 1 

Српски језик 0 

Енглески 3 

Математика 3 

Француски 0 

Агенцијско и хотлијерско 

пословање 0 

Туристичка географија 0 

Финансијско пословање 0 

      

 + 
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Финансијско 

пословање 8 

Маркетинг у 

туризму и 

угоститељству 5 

Финансијско 

пословање 3 

Маркетинг у 

туризму и 

угоститељству 0 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 0 

 

Записници ОВ Недовољне 

оцене по 

предметиме 

Евиденција 

допунске 

наставе  

Недовољне оцене на крају 

школске године 

20
18

/1
9 

20
19

/2
0 

20
20

/2
1 

20
21

/2
2 

Одељење 1/2 

Прво 

полугодиште: 

1 недовољна 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

0 

Географија 1 Географија 0 Географија 0        +   

Одељење 1/5 

Прво 

полугодиште: 

1 недовољна 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

0 

Рачуноводство 1 Рачуноводство 

11 

Рачуноводство 0        +   

Одељење 2/1 

Прво 

полугодиште: 

1 недовољна 

оцена 

Руски језик 1 Руски језик 0 Руски језик 0        +   
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Друго 

полугодиште: 

0 

Одељење 2/3 

Прво 

полугодиште: 

38 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

6 

Енглески јез. 2 

Математика 3 

Физика 1 

Енглески јез. 1 

Математика 18 

Физика 5 

Енглески јез. 0 

Математика 0 

Физика 0 

         

+ 

  

Одељење 2/5 

Прво 

полугодиште: 

21 недовољна 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

0 

Српски језик 3 

Енглески јез. 8 

Физичко 1 

Екологија и 

заштита 

животне 

средине 1 

Економика 

туристичких и 

угоститељских 

предузећа 3 

Туристичка 

географија 4 

Пословна 

информатика у 

туризму и 

угоститељству 1 

Српски језик 0 

Енглески јез. 0 

Физичко 0 

Екологија и 

заштита 

животне 

средине 0 

Економика 

туристичких и 

угоститељских 

предузећа 2 

Туристичка 

географија 1 

Пословна 

информатика у 

туризму и 

угоститељству 0 

Српски језик 0 

Енглески јез. 0 

Физичко 0 

Екологија и заштита 

животне средине 0 

Економика туристичких и 

угоститељских 

предузећа0 

Туристичка географија 0 

Пословна информатика у 

туризму и угоститељству 

0 

       +   

Због пандемије коронавируса настава је у другом полугодишту извођена онлајн и сви 

ученици су на крају школске године имали позитивне оцене. 
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Записници 

ОВ 

Недовољне 

оцене по 

предметиме 

Евиденција 

допунске 

наставе  

Недовољне оцене на крају 

школске године 

20
18

/1
9 

20
19

/2
0 

20
20

/2
1 

20
21

/2
2 

Одељење 1/1 

Прво 

полугодиште: 

1 недовољна 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

0 

Француски језик 

1 

Француски језик 

8 

Француски језик 0         

  + 

 

Одељење 1/4 

Прво 

полугодиште: 

11 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

0 

Енглески јез. 2 

Математика 4 

Историја 1 

Географија 1 

Екологија и 

заштита животне 

средине 1 

Осн. 

електротехнике 

2 

Енглески јез. 4 

Математика 0 

Историја 4 

Географија 2 

Екологија и 

заштита животне 

средине 0 

Осн. 

електротехнике 

0 

Енглески јез. 0 

Математика 0 

Историја 0 

Географија 0 

Екологија и заштита 

животне средине 0 

Осн. електротехнике 0 

        

+ 

 

Одељење 2/3 

Прво 

полугодиште: 

24 недовољне 

оцене 

Друго 

полугодиште: 

0 

Српски језик 2 

Енглески јез. 5 

Математика 8 

Осн. 

електротехнике 

5 

Основе технике 

мерења и 

Српски језик 5 

Енглески јез. 1 

Математика 0 

Осн. 

електротехнике 

5 

Основе технике 

мерења и 

Српски језик 0 

Енглески јез. 0 

Математика 0 

Осн. електротехнике 0 

Основе технике мерења и 

аутоматизације 0 

Хидроенергетска 

        

+ 
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аутоматизације 2 

Хидроенергетска 

постројења 2 

аутоматизације о 

Хидроенергетска 

постројења 0 

постројења 0 

Одељење 3/5 

Прво 

полугодиште: 

9 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 

0 

Српски језик 3 

Математика 3 

Осн. 

послуживања 1 

Предузетништво 

1 

Маркетинг у 

туризму и 

угоститељству 1 

Српски језик 0 

Математика 0 

Осн. 

послуживања 0 

Предузетништво 

0 

Маркетинг у 

туризму и 

угоститељству 0 

Српски језик 0 

Математика 0 

Осн. послуживања 0 

Предузетништво 0 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 0 

        

 + 

 

Одељење 4/4 

Прво 

полугодиште: 

24 недовољне 

оцене 

Друго 

полугодиште: 

0 

Енглески јез. 3 

Математика 2 

Агенцијско и 

хотелојерско 

пословање 2 

Енглески јез. 0 

Математика 0 

Агенцијско и 

хотелојерско 

пословање 0 

Енглески јез. 0 

Математика 0 

Агенцијско и хотелојерско 

пословање 0 

        

+ 

 

Због отежаних услова рада изазваних пандемијом коронавируса сви ученици су завршили 

разред са позитивним оценама. 
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Записници ОВ Недовољне 

оцене по 

предметиме 

Евиденција 

допунске 

наставе  

Недовољне оцене на крају 

школске године 

20
18

/1
9 

20
19

/2
0 

20
20

/2
1 

20
21

/2
2 

Одељење 1/1 

Прво 

полугодиште: 2 

недовољне 

оцене 

Друго 

полугодиште: 0 

Географија 1 

Хемија 1 

Географија 0 

Хемија 6 

Географија 0 

Хемија 0 

         

+ 

Одељење 2/3 

Прво 

полугодиште: 8 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 0 

Српски језик 

1 

Енглески 

језик 4 

Историја 1 

Математика 1 

Физика 1 

Српски језик 

3 

Енглески 

језик 1 

Историја 8 

Математика 4 

Физика 3 

Српски језик 0 

Енглески језик 0 

Историја 0 

Математика 0 

Физика 0 

         

+ 

Одељење 3/1 

Прво 

полугодиште: 1 

недовољна 

оцена 

Друго 

полугодиште: 0 

Француски 

језик 1 

Француски 

језик 0 

Француски језик 0          

+ 

Одељење 4/1 

Прво 

полугодиште: 1 

недовољна 

Енглески 

језик 1 

Енглески 

језик 0 

Енглески језик 0          

 + 
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оцена 

Друго 

полугодиште: 0 

Одељење 4/4 

Прво 

полугодиште: 10 

недовољних 

оцена 

Друго 

полугодиште: 1 

Енглески јез. 

3 

Математика 7 

Енглески јез. 

0 

Математика 4 

Енглески јез. 1 

Математика 0 

         

+ 

 

Оцена овог индикатора на основу упитника је следећа: 

На основу упитника за наставнике: На основу анализе успеха редовно организујем часове 

допунске наставе за ученике са слабим успехом и водим евиденцију о њиховом 

напредовању (33 одговора) -у потпуности се изјаснило 7 наставника (21,2%), у већој мери 

18 (54,5%) и у мањој мери 7 (21,2%).   *Средња оцена 2,9. 

На основу упитника за ученике: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере 

подршке ученицима (89одговора): -у потпуности се изјаснило 20 ученика (22,5%), у већој 

мери 26 (29,2%), у мањој мери присутно 25 ( 28,1%), није присутно 18 (20,2%).   *Средња 

оцена је 2,5. 

На основу упитника за родитеље: Школа пружа разне врсте подршке како би помогла 

деци у учењу (74 одговора): -у потпуности се изјаснило 22 родитеља (29,7%), у већој мери 

27 (36,5%), у мањој мери присутно 20 (27%).   *Средња оцена је 2,8. 

Средња оцена 2,75. 

Слабости: Водити ажурнију евиденцију о реализацији допунске  наставе. Водити 

евиденцију часова допунске наставе иако се ученик није појавио на часу, о томе 

обавестити одељењског старешину и родитеља. 
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Укупна средња оцена за овај индикатор је 1, 87. 

3.2.4.  Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.  

Овај индикатор вреднован је на основу анализе успеха ученика у ЕС дневнику на 

полугодишту и на крају школске године.  

У ЕС дневнику смо анализирали записнике ОВ, недовољне оцене по предметима, часове 

допунске и додатне наставе, недовољне оцене на крају школске године и на основу 

прикупљених података закључили да су ученици поправили успех у највећој мери, али 

због нередовне евиденције допунске наставе у случајевима када се ученици не појављују 

на часовима оцена овог индикатора је 1,5. 

Слабости: Недостатак евиденције о напредовању ученика. 

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада  остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

Овај индикатор смо проверили увидом у Летопис школе, анализу евиденције додатне 

наставе у EС дневнику, записнике седница СВ.  

Наши ученици су у 2018/2019. години остварили запажене резултате на највишим 

нивоима такмичења. На Републичким такмичењима учествовали су: из математике два 

ученика,  из српског језика и језичке културе два ученика, француског језика један ученик, 

биологије један ученик. На Нисовој олимпијади из руског језика једна ученица освојила је 

1. место у другој категорији и 2. место у апсолутној категорији. На математичком турниру 

ученици нѕаше школе освојили су 3. Место. На литерарном конкурсу који је расписало 

МПНТР у сарадњи са Министарством одбране ученица наше школе освојила је прво 

место. На окружним такмичењима такмичили су се ученици из књижевности , историје и 

физичког васпитања.  

Школске 2019/2020. Наша ученица освојила је 1. Место на међународном литерарном 

конкурсу написаном на руском језику; 1. Место на Међународној олимпијади ПИК из 

руског језика; друго место на такмичењу из француског језика поводом месеца 

Франкофоније; рад наше ученице на ликовном конкурсу награђен је 3. местом; два 
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ученика добила су сертификате за учешће на међународном такмичењу из енглеског 

језика; организован је свечани пријем у САНУ за ученице које су освојиле награде на 

такмичењима из руског језика; на републичко такмичење из математике пласирала су се 

два ученика; на републичко такмичење из физике пласирала се једна ученица; на окружно 

такмичење из српског језика и језичке културе пласирало се 10 ученика. Републичка 

такмичења из математике и физике, као и окружно такмичење из српског језика, нису 

одржана због пандемије коронавируса.  

Школске 2020/2021. године такмичења из великог броја предмета нису организована или 

су прекинута због неповољне епидемиолошке ситације. И поред неизвесне 

епидемиолошке ситуације наши ученици су учествовали на такмичењима и остварили 

запажене резултате: 1. место на Нисовој олимпијади из руског језика усвојој категорији и 

1. место у апсолутној категорији,  2. место на Републичком такмичењу из руског језика, 2. 

Награда на литерарном конкурсу у организацији Доститејеве задужбине, 3. место на 

Републичком такмичењу у џудоу, 2. место на окружном такмичењу у баскету; учествовали 

су и на окружном такмичењу из физике и математике (такмичења нису организована на 

вишим нивоима).  

Школске 2021/2022. године наши ученици су учествовали на великом броју такмичења и 

освојили су значајне награде: 

Српски језик и књижевност: Прва и трећа награда на Републичком такмичењу из српског 

језика и језичке културе. Учешће на окружном такмичењу ииз књижевности. 1. место на 

литерарном конкурсу у организацији Српске књижевне задруге, 3. награда на литертарном 

конкурсу у организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије, 3. награда на 

међународном литерарном конкурсу  „Млади чувари српске народне културе и 3. награда 

на литерарном конкурсу „Шантићеви дани“. Учешће на окружном такмичењу из 

књижевности.  

Математика: учешће на Републичком такмичењу. 

Биологија: учешће 6 ученика на Републичком такмичењу. 
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Француски језик: 2. место на конкурсу који је расписало Удружење професора француског 

језика Србије, специјална награда за неговање и слављење франкофоније у оквиру школе 

за видео који је учествовао на конкурсу филозофског факултета у Нишу; Специјална 

награда за најбољи есеј на француском језику на конкурсу који је расписала Амбасадеа 

Републике Француске; сертификати за најбоље књижевне преводе на конкурсу Одсека за 

романистику филозофског факултета из Новог Сада. 

Учешће на окружним такмичењима из историје, физике и енглеског језика. 

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. 

На основу ових параметара овај индикатор вреднован је оценом 3. 

3.2.7 Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

На основу резултата упитника, у коме су учествовали наставници, ученици и родитељи, 

извршена је анализа питања, која се тичу овог индикатота. Анализа резултата 

представљена је у табели која следи: 

ПИТАЊЕ ОДГОВОР 

НАСТАВНИКА 

(33 одговора) 

ОДГОВОР 

УЧЕНИКА 

(89 одговора) 

Наставник даје иницијалне тестове 

ученицима 

27,3%, 9  наставника 

30,3% , 10 наставника 

24,2%,  8 наставника 

18,2%,  6 наставника 

36%, 32 ученика 

22,5%, 20 ученика 

14,6%, 13 ученика 

27%,  24 ученика 

Наставник даје годишње тестове ученицима 15,2%, 5 наставника 50,6%, 45 ученика 
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у циљу провере знања 18,2%, 6 наставника 

48,5%, 16 наставника 

18,2%, 6 наставника 

18%, 16 ученика 

13,5%, 12 ученика 

18%, 16 ученика 

Резултати иницијалних и годишњих тестова 

и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

12,1%, 4 наставника 

27,3%, 9 наставника 

36,4%, 12 наставника 

24,2%, 8 наставника 

47,2%, 42 ученика 

16,9%,15 ученика 

18%, 16 ученика 

18%, 16 ученика 

На основу анализе одговора из упитника добијена је просечна оцена за свако питање из 

упитника, које се директно односи на индикатор који се испитује. У табели која следи, 

приказане су просечне оцене за свако питање 

ПИТАЊЕ ОДГОВОР 

НАСТАВНИКА  

(33 наставника) 

Средња оцена 

ОДГОВОР 

УЧЕНИКА 

(89 ученика) 

Средња 

оцена 

Укупна 

просечна 

оцена 

Наставник даје годишње тестове 

ученицима у циљу провере знања 

 

2,33 

 

2,32 

 

2,33 

Наставник даје годишње тестове 

ученицима у циљу провере знања 

 

2,69 

 

1,98 

 

2,34 

Резултати иницијалних и годишњих 

тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

 

2,72 

 

2,06 

 

2,39 
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Слабости: Нису реализовани иницијални и годишњи тестови. 

Увидом у оперативне планове наставника, као и увидом у електронски дневник, дошло се 

до података да наставници у својим оперативним плановима не планирају иницијалне 

нити годишње тестове, али да се код неких наставника реализују у виду краћих провера 

(петнаестоминутне провере), које се не евидентирају у оперативним плановима.Стога, ови 

индикатори се у овом облику провере оцењују оценом 1. 

Укупна средња оцена за овај иникатор представљена је у табели 

ПИТАЊЕ Средња 

оцена из 

упитника 

Средња оцена из 

увида у 

документацију 

Укупна 

средња 

оцена 

Наставник даје годишње тестове 

ученицима у циљу провере знања 

 

2,33 

 

1 

 

1,67 

Наставник даје годишње тестове 

ученицима у циљу провере знања 

 

2,34 

 

1 

 

1,67 

Резултати иницијалних и годишњих 

тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

 

2,39 

 

1 

 

1,69 

 

 

1,67 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

СТАНДАРД 4.1: У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ СВИМ 

УЧЕНИЦИМА 

Показатељ 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке свим 

ученицима. 

Показатељ 4.1.1 је остварен у већој мери. То је закључено увидом у одговарајуће 

документа и записнике: 

- кроз рад Стручних већа анализира се успех ученика на крају сваког класификационог 

периода и предлажу се мере за побољшање. Можда је потребно више пажње обратити на 

прилагођавање ученика 1. разреда на нову школу и посебно и чешће анализирати њихов 

успех, владање и решавати евентуалне проблеме на нивоу Стручног већа.  

- план реализације додатне подршке ученицима је саставни део Годишњег плана рада 

школе. Под тим се подразумева план додатне образовне подршке ученицима, начин њеног 

остваривања, као и рад са ученицима са изузетним способностима.  

- на седницама Одељењских већа, на крајевима класификационих периода, редовна тачка 

је била анализа свих облика образовно-васпитног рада, предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине, предлагање васпитних мера и избор ученика за допунски и додатни 

рад (закључци који се односе на мере за побољшање успеха би требало да буду 

конкретнији, као што би и конкретније требало износити закључке о ефектима допунске 

наставе) 

- пример подршке ученицима јесте и прилагођавање критеријума оцењивања чињеници да 

је велики број ученика у неком тренутку био заражен корона вирусом, или су били из 

неких других разлога одсутни са наставе.  

- кроз час одељењског старешине, пружана је помоћ и подршка ученицима првог разреда, 

кроз тему Адаптација ученика (половина првог полугодишта) 

- кроз рад Тима за додатну подршку ученицима предвиђен је рад са одељењском 

заједницом на тему комуникације и адаптације 
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Слабости: Недостатак детаљније анализе ефеката мера за побољшање успеха ученика. 

Требало би конкретније износити закључке о ефектима допунске наставе. 

Показатељ 4.1.2.  Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима. 

Овај показатељ смо проверавали увидом у часове одељењског старешине, односно 

прегледом тема:  

- на самом поечтку године ученици се упознавају са организацијом живота у школи, 

правилима понашања, правима и обавезама, као и васпитно-дисциплинским мерама 

- ученици су редовно упозоравани са упутством о мерама заштите за време трајања 

епидемијске ситуације 

- кроз рад у школи, тежи се да се код ученика развије позитиван однос према раду, 

дужностима и одговорности 

- кроз час одељењског старешине, али и кроз часове редовне наставе (информатика и неки 

стручни предмети електро струке), са ученицима се дискутовало о појавним облицима 

дигиталног насиља и могућим начинима решавања проблема у тој сфери.  

- у школској 2021/2022. години било је примера кршења дисциплине од стране ученика, 

приче му је школа правовремено и на прави начин реаговала. У решавање тих случајева 

био је укључен директор школе, МУП, Дом здравља, одељењски старешина, родитељи 

ученика који су учествовали и, наравно, сами ученици. Наравно, уз стално учешће Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

психолошко-педагошке службе. Пример мера које су донешене након једног таквог 

случаја на крају школске године: појачан васпитни рад и праћење понашања ученика до 

краја те, али и у наредној школској години.  

- кроз рад Тима за додатну подршку ученицима предвиђен је рад са одељеском заједницом 

на тему комуникације и адаптације 
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Показатељ 4.1.3.  На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима. 

- на седницама Наставничког већа, детаљно и исцпрно се анализирају успех и владање 

ученика, али мере подршке се углавном своде на уопштене закључке, док се резултати 

након тих мера ретко анализирају. 

- увидом у записнике Стручних већа (друштвене науке, машинска струка, електро струка, 

економска струка, веће математике и рачунарства и информатике) може се закључити да 

се редовно прате постигнућа ученика и да се извештава о успеху, уз посебан осврт на 

ученике који постижу екстремно лоше (недовољне оцене) или упечатљиво добре 

(такмичења)  резултате. На основу истих извештаја, у већини Стручних већа, тешко се 

може закључити које су мере које се предузимају у циљу подршке, изузимајући штуро 

помињање допунске или додатне наставе. Изузетак је Стручно веће друштвених наука где 

су мере подршке ученицима и њихова постигнућа након тих мера анализиране до танчина, 

уз пуно смисла и корисних информација. Записнике тог Стручног већа, у школској 

2021/2022. години водила је наставница енглеског језика, Јелена Грбић. Такође, у 

записницама Већа друштвених наука, јасно је наведено на који начин је остварена 

индивидуализација код неких ученика, као и на који начин се радило са учеником који 

наставу похађа по ИОП програму.  

- на часовима одељењског старешине ученици се упознају са предлозима мера за 

побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће и мера које су предлагане на 

Стручним већима  

- такође, на часовима одељењског старешине, одељење само покушава да заједно са 

одељењским старешином донесе неке мере за побољшање успеха и владања 

Слабости: Недостатак исцрпније анализе успеха и владања ученика и недостатак 

конкретнијих мера подршке. 

Показатељ 4.1.4.  У пружању подршке ученицима школа укључује породицу, односно 

законске заступнике. 

Показатељ је остварен у великој мери. 
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- већ је поменут начин реаговања школе у случају кршења дисциплине ученика. Родитељи 

су правовремено обавештени, у најкраћем року је организован састанак са родитељима у 

просторијама школе, док су ученици писане изјаве о догађају дали у присуству родитеља 

(увид у записнике Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања) 

- саставни део Годишњег плана рада школе јесте план рада Тима за додатну подршку 

ученицима. Кроз рада Тима, утврђивана је потреба за додатном подршком на основу 

природе и степена сметњи, као и потреба за сарадњу са родитељима, центром за социјални 

рад 

Показатељ 4.1.5.  У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

- саставни део Годишњег плана рада школе јесте план рада Тима за додатну подршку 

ученицима. Кроз рад Тима, утврђивана је потреба за додатном подршком на основу 

природе и степена сметњи, као и потреба за сарадњу са родитељима, Центром за 

социјални рад, Домом здравља 

- из плана рада Тима за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања може се уочити да је предвиђена сарадња са МУП-ом, Домом здравља и 

Центром за социјални рад. 

Показатељ 4.1.6.  Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 

циклус образовања.  

- кроз час одељењског старешине, пружана је помоћ и подршка ученицима првог разреда, 

кроз тему Адаптација ученика (половина првог полугодишта 

- Тим за додатну подршку ученицима: тема Рад са одељењском заједницом на тему 

комуникације и адаптације  

Слабости: Кроз рад Стручних већа није довољно анализирано прилагођавање ученика који 

су на почетку средњошколског образовања. 
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Стандард 4.1 

Показатељи Степен остварености 

4.1.1 3 

4.1.2 4 

4.1.3 2 

4.1.4 4 

4.1.5 4 

4.1.6 3 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика  -ниво 3 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) -2.9 

Овај индикатор смо проверили кроз анализу документације у EС дневнику, упитнике за 

ученике, наставнике и родитеље.  

Увидом у ЕС дневник, анализирали смо редовне часове, изборне програме, часове 

одељењског старешине и утврдили следеће: 

Часове које смо анализирали  у првом разреду су часови грађанског васпитња, спортске 

секције, изборни програми, часови одељењског старешине, српски језик и књижевност. На 

часовима грађанског васпитања кроз све четири године реализује се 60% часова које се 

односе на мирно решавање проблема, ненасилна комуникација. Неке од тема које се 

обрађују су: Активно слушање, Неоптужујуће поруке, Сарадња, Елементи сарадње и 

одлучивања, Стилови поступања у конфликтима , Налажење решења, Постизање 

договора, Сагледавање сукоба, Групно одлучивање, Неслушање, Толеранција и 

дискриминација, Стереотипи и предрасуде. У другом разреду на 15.8% часова грађанског 

васпитања се реализују теме које се односе на решавање проблема. Неке од тема су: 

Решавање конфликата, Како решити проблем, Избор проблема, Сагледавање промена,...У 
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трећем и четвртом разреду се обрађују друге теме.  кроз часове спортске секције Групна 

тактика у кошарци, Сарадња играча у нападу, на часовима српског језика обрађује  се 

наставна јединица Основни принципи језичке културе; приручници за неговање језичке 

културе. Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправности. Језичка 

толеранција; Комуникативна и предикатска реченица; Кроз часове одељењског старешине 

у првом разреду обрађивале су се теме Развијање позитвног односа према раду, 

дисциплини, одговорности и дружењу, Ненасилна комуникација и решавање проблема, . 

Пријатељство, искреност и поверење, Толеранција,у другом разреду . На часовима 

психологије у другом разреду гимназије обрађују се наставне јединице: Фрустрације и 

конфликти, Предрасуде и стереотипи, Процес комуникације, Успешна комуникација и 

асертивност, Групно одлучивање и групно решавање проблема. На часовима одељењског 

старешине у трећем рзреду разговара се о Асертивна комуникација, Шта је пријатељство, 

искреност и поверење, заједнички идеали, пружање подршке, не гради се пријатељство на 

речима већ на делима ... 

У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација,..) од 33 наставника, 2 су 

одговорила да је присутно у мањој мери што је 6.1%, 15 наставника је одгворило да је 

присутно у већој мери-45.5%, 16 наставника је одгвоворило да је присутно у потпуности-

48.5%.Средња оцена је 3.4. 

Кроз анкетирање наставника да наведу које активности се реализују у циљу развијања 

социјалних вештина наводили су рад на филму, рад у оквиру радионица, ове теме се 

обрађују на ЧОС-у, ученичком парламенту, кроз ваннаставне активности, ненасилну 

комуникацију, промоција права детета,предавања, различите врсте радионица које 

подстичу социјални развој, семинари на ту тему, обележавање значајних датума/Дан розе 

мајица, сарадња са Ужичким центром за права детета, Центром за социјални рад, 

разговори, асертивна комуникација, предавања на тему толеранције, решавање проблема 

без конфликта, стереотипи, предрасуде, мирно решавање проблема, Програм „Живимо 

демократију у школи“, дебата на часовима енглеског језика на тему дискриминације, 

генерацијски јаз, комуникативн функција-давање савета, кроз часове грађанског 
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васпитања, психологије, комуникација са ученицима и родитељима, презентације, дебате, 

пројекти,... 

На питање колико учествују у програмима и активностима које подстичу развој 

социјалних вештина ученика (конструктивно решавање проблема, ненасилна 

комуникација,..) није присутно је одговорило 3 наставника-9.1%, присутно у мањој мери 

11 наставника-33.3%, присутно у већој мери 15наставника -45.5%, присутно у потпуности 

4 наставника-12.1%. Средња оцена је 2.6. 

Од 74 анкетирана родитеља, 6 родитеља је одговорило да није присутно-8.1%, 16 

родитеља је одгворило да је присутно у мањој мери 21.6%, у већој мери присутно је по 

мишљењу 23 родитеља-31.1%, у потпуности је одгворило 29 родитеља, што је 39.2%. 

Средња оцена је 3. 

У школи кроз разне активности и предавања учимо како да одржавамо позитивне односе 

са другима, како да превазиђемо конфликте и конструктивно решавамо проблеме, од 89 

ученика , 29 ученика је одгворило да није присутно-32.6%, присутно у мањој мери је 

одгворило 10 ученика што је 11.2%, 25 ученика је одговорило да је присутно у већој 

мери28.1% и 25 ученика је одгворило да је присутно у потпуности, што је 28.1%. Средња 

оцена је 2.5. 

Слабости: Мали број анкетираних ученика и наставника. 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности-3.1 

Увидом у Школски програм и Годишњи план рада школе планиране су сваке године  

секције. У школској 2018/19 години није било анкетирања ученика кроз анкету и упитник, 

већ су се ученици на ЧОС-у пријављивали одељењском старешини ко жели да похађа неку 

од понуђених секција. Секције које су биле наведене у Школском програму, понуђене су и 

ученицима, а то су: Рецитаторска секција, Литерарна секција, Лингвистичка секција 

,Рачунарско-информатичка секција,Преводилачка секција, Секција љубитеља Француског 

језика,Спортска секција, Програмерска секција, Економске секција,Библиотечка 

секција,Еколошка секција, Машинска секција,Историјска секција Ликовна секција. Од 
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понуђених секција, радиле су секције еколошка коју је похађало 7 ученика, литерарна-7, 

библиотичка-18, историјска -14, спортска-12, лингвистичка 9 ученика. Секције је похађало 

67 ученика од 389, што је 17.2%.  

У школској 2019/20. години анкетирани су  сви ученици кроз анкету са могућношћу да 

ученици наведу неки свој предлог секције. Ученици су предложили рецитаторску и 

драмску секцију, па је школа усвојила њихов предлог и формирана рецитаторско-драмска 

секција. У оквиру Годишњег плана рада предложена је литерарна секција, рецитаторско-

драмска, спортска, еколошка, економска, рачунарско-програмерска секција, библиотичка 

секција, љубитељи француског језика. Све секције је похађао одређени број ученика. 

Укупан број ученика који је похађао секције је 105 од 395 што је 26.6% ученика. 

У школској 2021/22. години опет су анкетирани ученици са могућношћу давања предлога 

за нове секције. Није било. Понуђене су секције рецитаторско- драмска секција, литерарна 

секција, рачунарско-програмерска секција, спортска секција, економска секција 

библиотечка секција историјска секција, еколошка секција,  хорска секција. Укупан број 

ученика који је похађао секције је 34 ученика од 397 што је 8.6% ученика. Број 

пријављених ученика је смањен због корона вируса.  

Секције које нису радиле ове године, а биле су предложене су спортска, рачунарско 

програмерска, љубитељи француског језика. 

У школској 2021/22. години сви ученици су  анкетирани. Секције које су предложене су: 

Рецитаторско- драмска секција,Литерарна секција,Рачунарско-програмерска 

секција,Спортска секција, Хорска секција, Библиотечка секција, Историјска 

секција,Еколошка секција,Економскa секција.  Све секције су радиле. Укупан број ученика 

који је похађао секције је 119 од 365 што је 32.6%. Ученици су предложили још 

астроносмку, шаховску, географску, ликовну. Није било увођења нових секција. 

Aнализом упитника за наставнике од 33 наставника, 23 наставника су изнели да школа 

редовно на почетку школске године анкетира ученике за ваннаставне активности, што је 

69.7%, 8 каже да је присутно у већој мери, што је 24.2% и 2 наставника су мишљења да се 

то ради у мањој мери, што је 6.1%. Средња оцена је 3.6. 
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Од 89 анкетираних ученика, 45 ученика каже да на почетку године имају  могућност да се 

определе за неку од секција и да предложе неку нову, што је 50.6% ученика,15 ученика 

износи да је присутно у већој мери, што је 16.9%, 16 ученика (18%) сматра да је присутно 

у мањој мери и 13 ученика (14.6%) да није присутно. Средња оцена је 3. 

Од анкетираних наставника 19 наставника (57.6%) сматра да на основу праћења 

укључености ученика у ваннаставне активности и интресовања ученика, школа утврђује 

понуду ваннаставних активности,12 сматра да то ради у већој мери (36.4%),2 у мањој мери 

(6.1%). Средња оцена је 3.5. 

Анкетирањем ученика 21 ученик (23.6%) сматра да  ваннаставне активности и секције које 

се организују у школи задовољавају њихова интересовања, 27 ученика наводи да је 

присутно у већој мери (30.7), 14 ученика изнело је да је присутно у мањој мери (15.7) и 27 

(30.3%) ученика сматра да понуђене секције не задовољавају њихова интересовања. 

Средња оцена је 2.5. 

Анкетирањем родитеља од 74 родитеља 26 родитеља (35.1%) је одговорило да  у 

потпуности ваннаставне активности и секције које се организују у школи задовољавају 

интересовања и потребе мог детета, 24 (32.4%) сматра да је присутно у већој мери, 

18(24.3%) присутно у мањој мери,6 (8.1%) није присутно. Средња оцена је 2.9. 

Слабости: Мали број ученика укључен у рад секција. 

 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота. Права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развој.-3,00  

Увидом у електронски дневник у реализацију часова, записнике ученичког парламента, 

Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, сајт школе примећено је 

да се сваке године прожима један мањи део активности које се односе на тврдњу. У 

школској 2021/22.години је присутно више реализованих садржаја на ову тему. У оквиру 

изборног  програма Здравље и спорт у гимназијским одељењима реализује се здрава 

исхрана, дијете и физичко вежбање, претерана гојазност и мршавост, поремећаји исхране, 

анорексија и булимија, адитиви у храни, здрави стилови живота, здравље и физичке 

активности. Кроз наставни предмет Право и Устав и право грађана ученици трећег и 
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четвртог разреда обрађују наставне јединице права, права и слободе. Кроз часове 

биологије обрађују се теме у другом разреду: загађивање и заштита земљишта и хране, 

загађивање и заштита воде и ваздуха, утицај средине и зрачења на изазивање наследних 

промена, човек и његов однос према живој и неживој пироди, еколошке промене настале 

под утицајем човека, здравствени ефекти загађења,пеикупљање података о стању и 

угрожености животне средине и мере заштите. У оквиру часова биологије одрађен је 

тимски истраживачки пројекат везан за проблематику угрожености животне средине као 

пројектна активност. Све теме у оквиру наставних часова се реализују сваке године.  

У школској 2021/22.години реализована је активност у оквиру тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва у сарадњи са ученичким паралментом 

,стручним већем вештина, еколошком секцијом на тему исхрана и физичка активност, где 

су ученици УП рачунали БМИ за случајни узорак ученика, једни су интервјуисали 

ученике, други су правили презентацију коју су проследили одељењским старешинама да 

о томе причају са ученицима. Ученички парламент у сарадњи са другим ученицима је 

снимио филм „Ожиљак“ и тиме ушао у ужи избор на конкурсу Слободне зоне јуниор, где 

је Дан људских права обележен  премијерним пуштањем филма. У оквиру пројекта 

Ужичког центра за права детета једна од радионица која је реализована јесте Права детета. 

Од 74 родитеља , 28 родитеља (37.8)  је одговорило да се у школи  промовишу заштита 

човекове околине и одрживи развој (еколошка секција, акција уређења околине и радног 

простора) у потпуности, 23 (31.3%) је присутно у већој мери, 16 (21.6%) сматра да је 

присутно у мањој мери. Средња оцена је 2.9. 

Од 33 наставника 13 наставника (39.4%) сматра да се у потпуности у школи промовишу 

здрави стилови живота (спорт, исхрана, физичка активност,..), 18 (54.5%) сматра да је 

присутно у већој мери, и по један наставник (3%) сматра да је присутно у мањој мери и да 

није присутно. Средња оцена је 3.3. 

У школи се промовишу права детета 17 наставника ( 51.5%) сматра да је присутно у 

потпуности, 15 (45.5) сматра да је присутно у већој мери, и 1 (3%) у мањој мери. Средња 

оцена је 3.5. 
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У школи се промовише заштита човекове околине и одрживог развоја (еколошка секција, 

акције уређења околине и радног простора) 12 (36.4%)наставника сматра да је тврдња 

присутна у потпуности, 16 (48.5%) сматра да је присутна у већој мери, 3 (9.1%) сматра да 

је присутно у мањој мери, 2 (6.1%) наставника сматра да није присутно. Средња оцена је 

3.2. 

У школи се промовишу здрави стилови живота (здрава и разноврсна исхрана, спорт, 

физичка активност) од 89 ученика 21 (23.6%) сматра да је присутна тврдња у 

потпуности,исти број ученика каже да је присутна у већој мери, 22 (24.7%) сматра да је 

присутно у мањој мери и 25 (28.1%) сматра да није присутно. Средња оцена је 2.4. 

У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој (еколошка секција, 

акција уређења околине и радног простора), од 89 ученика 21 (23.6%) сматра да је 

присутна тврдња у потпуности,исти број ученика каже да је присутна у већој мери, 24 

(27%) сматра да је присутно у мањој мери и 23 (25.8%) сматра да није присутно. Средња 

оцена је 2.4. 

У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој (еколошка секција, 

акција уређења околине и радног простора) од 74 родитеља 28 (37.8%) је изнело да је 

тврдња присутна у потпуности,23 (31.1%) сматра да је присутно у већој мери,16 (21.6%) 

присутно у мањој мери и 7 родитеља (9.5%) смтра да није присутно. Средња оцена је  3.0. 

Слабости: Мали број акција уређења околине. 

4.2.4.Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање. -3 

Школа ми пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја мог детета, од 74 родитеља, 

26 (35.1%) сматра да је школа пружа помоћ у потпуности, 25 (33.8%) сматра да то раде у 

већој мери, 14 (8.9%) у мањој мери и 9 (12.2%) није присутно. Средња оцена је 2.9. 

Школа пружа помоћ у професионалном усмеравању ученика, од 33 наставника 15 (45.5%) 

сматра да то школа ради у потпуности,17 (51.5%) каже да је присутно у већој мери и 1(3%) 

у мањој мери.Средња оцена је 3.4. 
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 Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у понуђеним 

ваннаставним активностима, од 33 наставника 11 (33.3%) каже да то ради у потпуности, 

16 (48.5%) у већој мери, 5 (15.2%) у мањој мери и 1 (3%) није присутно.Средња оцена је 

3.1. 

У школи нас кроз разговоре информишу о могућностима наставка школовања или 

запослења од 89 ученика 28 (31.5%) сматрају да их школа информише у потпуности, 22 

(24.7%) у већој мери, 15 (16.9%) у мањој мери и 24 (27%) није присутно. Средња оцена је 

2.6.  

Анализом документације тима за каријерно вођење и саветовање примећено је да су 

ученици сваке године анкетирани за тест професионалне орјентације кога реализује 

саветник за планирање каријере у оквиру Националне службе за запошљавање. Тестирање 

се сваке године реализује у јуну за ученике трећег разреда, а у четвртом у току првог 

класификационог периода обављају се саветодавни разговори са саветником за планирање 

каријере након урађеног теста. Кроз записнике Тима за каријерно вођење и саветовање и 

сајта школе реализује се посета факултета и високих школа од јануара па током другог 

полугодишта. Поједини факултети су информације о упису слали на мејл школе који су 

прослеђивани одељењским старешинама, а они ученицима. Такође, на часовима 

практичне и блок наставе и на редовним часовима код образовних профила ученици, као и 

на часовима ваннаставних активности ученици се спремају за посао у оквиру занимања 

или за уписе на факултете. Кроз часове грађанског васпитања у 4. Разреду обрађује се 

доста наставних садржаја у циљу пружања подршке професионалном развоју ученика. 

Неке од наставних јединица су : Самопроцена и вештина представљања личних 

карактеристика значајних за даље професионално образовање и рад, Разговор са 

послодавцем, Тражење информација значајних за професионално образовање и тражење 

посла,... Тим за каријерно вођење и саветовање преко одељењских старешина сваке године 

шаљу образац за писање CV-ја. У оквиру Тима за каријерно вођење и саветовање, као и 

часова енглеског језика спроведен је пројекат у сарадњи са ученичким парламентом на 

тему „Упознај занимање“.  У школској 2021/22. години према упуству Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја спроведена је Државна матура за ученике 4. 

разреда у циљу припреме ученика за уписе на факултете и високе школе. Кроз израду 
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матурских и завршних испита такође се ученици завршних разреда спремају за уписе на 

даље студије. Поједини ученици су желели индивидуално да разговарају са педагогом 

школе, наставницима, одељењским старешином, јер су били неодлучни у избору 

факултета. Ученик који ради по ИОП2 редовно се кроз часове практичне наставе укључује 

у образовно-васпитни рад у складу са својим могућностима. Увидом у записнике Тима за 

КВИС у оквиру дуалног образовања примећено је да ће у наредној школској години 

ученици обављати праксу у предузећима, где ће рад ученицима бити плаћен. Поједине 

планиране активности у оквиру Тима за каријерно вођење и саветовање нису реализоване 

због пандемије изазване Корона вирусом и нису узете у разматрање због поштовања мера. 

Сви образовни профили се кроз часове практичне наставе у предузећима или у школској 

радионици и на часовима блок наставе припремају за даље образовање и занимање. 

4. 3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима.-ниво 2 

4. 3. 1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

Увидом у промотивни материјал, конкурс за упис у средње школе, јасно се види да школа 

пружа могућност уписа за све ученике. 

ГИМНАЗИЈА 

 Ако сте амбициозни, ако желите да усавршавате и продубљујете своја знања, ако желите 

да сазнате више о свету који вас окружује, да истражујете, анализирате, развијате 

критичко мишљење, онда су гимназијски смерови прави избор за вас!  

Гимназија је школа са дугом традицијом која пружа квалитетно опште образовање и добру 

основу за наставак школовања и упис на престижне државне факултете ( Медицински, 

Електротехнички, ФОН, Фармацеутски, Софтверско инжењерство, Природно-

математички, Филолошки и филозофски факултет, Правни, Економски, Учитељски 

факултет, Грађевински и Саобраћајни факултет, али и на Војну и Полицијску академију). 

Претходне генерације ученика који су завршали нашу гимназију су први на ранг листама 

по броју остварених бодова на пријемним испитима за упис на факултет. Изванредним 

радом гимназијских професора , ученици годинама остварују сјајан успех на такмичењима 
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државног и међународног нивоа, и тако остварују право да упишу жељени факултет без 

полагања пријемног испита!  

На друштвено-језичком смеру се осим матерњег језика и књижевности изучавају страни 

језици, историја, ликовна и музичка уметност, а уз изборне предмете Језик, медији и 

култура, и Појединац,група, друштво ученици ће моћи да развијају комуникативне и 

истраживачке вештине, да испољавају креативност и особен израз приликом јавног 

наступа. Досадашњи резултати су показали да су гимназијалци најуспешнији на 

такмичењима из матерњег и страних језика, математике, биологије, физике, н на 

смотрама, трибинама, конкурсима, као и јавним и културним догађајима у школи и у 

граду. Наши гимназијалци учествују у свим културно-уметничким и спортским 

манифестацијама, испољавају таленат и вештине у многобројним секцијама и 

ваннаставним активностима ( хор, оркестар, глума, рецитовање, секција љубитеља 

страних језика, ангажовање и сарадња са спортским клубовима, фолклором и певачком 

групом Дома културе, учешће у свим акцијама Канцеларије за младе, сарадња са Градском 

библиотеком и Градским музејом, са УНСС, и осталим институцијама).  

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

 У подручју рада Машинство и обрада метала Средња школа у понуди има образовни 

профил МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА Овај образовни профил, кроз 

теоријску наставу, која се одвија у школи, и практичну наставу, која се реализује у 

предузећима, ауто-школи, и радионицама, оспособиће ученике за дијагностику 

исправности мотора и моторних возила, поправку и сервисирање возила, технички 

преглед и ремонт моторних возила. Средња школа у Новој Вароши ученицима који упишу 

овај образовни профил омогућава бесплатну обуку за возача Б категорије. Након завршене 

средње шкоое, ученици ће моћи да се запосле у ауто индустрији, ауто сервисима, или да 

покрену сопствени бизнис, и пружа се могућност да наставе школовање на Машинском 

факултету, ЕТФ–у, ФОН–у, Грађевинском, Саобраћајном, али и на студијама струковних 

школа. Средња школа у Новој Вароши је место где се најтемељније усвајају људске 

вредности. Жеља нам је да вам пружимо квалитетно образовање и да вам будемо сигурна 

карта за упис на жељене факултете и остварење ваших амбиција у даљем професионалном 

развоју.  
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У подручју рада Електротехника, Средња школа у понуди има образовни профил 

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА Рачунари су реалност данашњег времена, неопходан 

алат у разним областима човекове делатности.Данас је младом човеку више него потребно 

информатичко образовање! За оне који би да више упознају рачунаре, савладају 

хардверске основе, науче програмирање и употребу разних програмских пакета, ово је 

прави избор. Наставни план и програм за образовни профил Електротехничар рачунара се 

остварује по реформисаном програму пратећи трендове у развоју информационе технике и 

технологије, и тако стичу знања из области рачунара, електронике, рачунарских мрежа и 

програмирања, оперативним системима и дијагностици, изради веб старница и веб 

апликација, програмирању микроконтролера у Arduino окружењу. Могућност запослења 

након завршеног школовања је велика, можете основати приватни бизнис( сервис за 

одржавање рачунара и рачунарске опреме, мултимедијалних уређаја, производња 

програма и интернет сајтова...) Можете се одлучити и за рад у некој приватној или 

државној фирми, јер рачунари су свуда око нас. Након завршеног школовања моћи ћете и 

да наставите школовање на Електротехничком, Машинском, Саобраћајном, 

Математичком факултету ФОН-у, и на другим техничким факултетима. Зато имајте у виду 

да рачунари и интернет одавно бришу просторне и временске границе и отварају пут у 

бољу будућност!! 

При упису ученика  нема одвајања ученика из осетљивих група. 

У нашу школу је школске 2019/20. године уписан ученик који је основну школу завршио 

по ИОП2. Ученику је дата могућност да напредује у складу са својим могућностима. 

4. 3. 2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 

група.-ниво 4 

Школа нема уписаних ученика Ромске популације (не изјашњавају се). 

По ИОП-у2 уписан 1 ученик. За ученика је обезбеђен Персонализован програм наставе и 

учења за све предмете које похађа. 

Две ученице у  су остваривали образовно-васпитни рад по индивидуализацији и плану 

мера које су њима прилагођене. 
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4. 3. 3. У школи се примењује индивидуализовани приступ /индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

У школи се примењује индивидуализовани приступ/ индивидуални образовни планови за 

ученике осетњивих група. За ученике који раде по индивидуализацији  прави се план мера 

индивидуаилазије који се односи на процену потреба за подршком одређеном ученику. 

Сви наставници прилагођавају свој рад на основу плана индивидуализације и на 

полугодишњем нивоу пишу извештај о праћењу и вредновању  постигнућа ученика. За 

ученика који ради по ИОП-у 2  направљен је индивидуални образовни план са којим је 

сагласан родитељ. Сви наставници код којих је потребно да се прилагоди садржај за 

ученика, прате и вреднују планиране исходе и постигнућа ученика. За ученике који раде 

по индивидуализацији и по ИОП-у 2 формирани су тимови за додатну подршку, који 

редовно информишу тим за Инклузивно образовање о напредовањ  ученика.За ученике са 

изузетним способностима постоји план индивидуализације у оквиру Школског програма , 

али кроз записнике стручних већа и  тимова није забележен ниједан ученик који је радио 

по ИОП-у 3. 

 На основу упитника за наставнике –Школа предузима мере за редовно похађање наставе 

ученика из осетљивих група од 33 одговора 51,5% се изјаснило у потпуности; 33,3% се 

изјаснило у већој мери; 15,2% се изјаснило у мањоју мери.  Средња оцена 3.4 

-Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из 

осетљивих група од 33 одговора 45,5% се изјаснило у већој мери, 42,4 % се изјаснило у 

потпуности и 12,1% се изјаснило у мањој мери. Средња оцена 3.3. 

У раду са ученицима примењујем индивидуализовани приступ/ индивидуализоване 

образовне планове за ученике са изузетним способностима од 33 одговора за ученике са 

изузетним способностима се изјасанило39,4% у већој мери, 33,3% у потпуности ,15,2% 

присутно у мањој мери и 12,1 % није присутно. Средња оцена је 2.9. 

Средња вредност је 3.2. 

Слабости: Недостатак индивидуалних образовних планова за ученике са изузетним 

способностима. 
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Оцена (2) 

4. 3. 4. У школи се организују компезаторни програми/активности за подршку учењу 

за ученике из осетљивих група. 

Школа за компензаторни програм користи –,,Приручник за школе са примерима из 

праксе“. У анализи документације није пронађен ниједан пример компезаторног програма 

који се може вредновати, зато је оцена овог показатеља 1. 

Оцена (1) 

4. 3. 5. Школа има успостављене механизме за индентификацију ученика са 

изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација: 

обогаћивање програма). 

Није присутно. Оцена 1. 

4. 3. 6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

На основу упитника за наставнике-Школа сарађује са релевантним институцијама и 

појединцима у подршци ученицима из осетљивих група од 33 испитаних за у већој мери се 

изјаснило 45,5% , у потпуности се изјаснило 42,4% и присутно у мањој мери се изјаснило 

12,1%. 

Ученица Ања Тртовић је две године била полазник истраживачке станице Петница у 

области техничких наука и математике. Ученица Анђела Шапоњић учествовала је на 

радионицама у Центру за културу у Тршићу у циљу промоције српског језика и 

књижевности, српске културе, обичаја и фолклора.  Кроз рад Тима за додатну подршку 

ученицима утврђивана је потреба за додатном подршком на основу природе и степена 

сметњи, као и потреба за сарадњу са родитељима, Центром за социјални рад, Домом 

здравља... 

Слабости: Мали број ученика са изузетним способностима је обухваћен оваквом 

сарадњом. 
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Оцена (3) 

2.1.4.11. Извештај Стручног актива за развојно планирање Средње школе Нова 

Варош  

о остварености активности из Акционог плана за реализацију Развојног плана школе 

током школске 2021/2022. године 

 
Стручни актив за развојно планирање Средње школе Нова Варош континуирано је током 

школске године пратио реализацију активности предвиђених акционим планом за 

реализацију РПШ.  

Прво полугодиште 

У оквиру области акционог плана – Програмирање, планирање и извештавање, 

анализирана  је оствареност развојних циљева: 1. Школски развојни план као основ за 

садржину Школског програма и годишњих планова рада Средње школе, 2. Побољшање 

планирања образовно-васпитног рада.  

 Наставници су почетком школске године упознати са начином усклађивања 

школских докумената. До 15. 9. морали су се ускладити сви планови рада, како би 

ушли у Годишњи план рада школе – планови Наставничког већа, одељењских већа, 

Педагошког колегијума, затим планови стручних већа за област предмета, као и 

индивидуални планови рада одељењских старешина, и планови рада секција и 

ваннаставне активности. Педагошкиња је извршила анализу годишњих и 

оперативних планова  наставника, као и припрема за час, указавши на недостатке, и 

наставиће рад у другом полугодишту.  

 Што се тиче самовредновања, примећено је да наставници најчешће вреднују 

планове, али не и припрему.  

 Допунски и додатни рад у 1. полугодишту био је мање присутан, али се реализује.  

У оквиру области Настава и учење анализирано је унапређење наставног процеса као 

развојни циљ, рашчлањен на неколико задатака. 
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 Слабо је присутно прилагођавање захтева, начина рада и наставног материјала 

могућностима и индивидуалним потребама сваког ученика – реализује се 

предавање за средњег ученика. Код ученика који се образују по ИОП-у, наставници 

примењују специфичне задатке, прилагођене ученику. 

 Ученици којима је потребна додатна подршка слабо су били укључени у заједничке 

активности.  

 Умерено је присутно коришћење проблемских задатака, чије решавање 

подразумева повезивање са претходно наученим у различитим областима.  

 Није примећено да ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, 

обликом рада или материјала, употребом савремених технологија.  

 Школа је учествовала у следећим пројектима: „Учимо и живимо демократију и 

људска права у школама“, „Путујући школски биоскоп Слободне зонe Јуниор“, 

пројекат ЕУ „Општина са нула отпада“, пројекат Уницефа уз подршку МПНТР 

„Школе за бољи квалитет ваздуха“, пројекат „Да учимо пуним плућима“, пројекат 

Државна матура, рад на изради Плана интегритета.  

 Самостално постављање циљева и самопроцењивање ученика је присутно, али у 

мањој мери. Ученици се упућују на постављање личних конкретних циљева у 

учењу, кроз давање ученицима повратне информације и вредновање у раду. 

 У веома малој мери су питани за мишљење ученик који одговара за оцену и 

одељење.  

 Рад у пару или тиму присутан је код мањег броја наставника, преовладава 

фронтални облик рада. 

У оквиру области акционог плана – Образовна постигнућа ученика анализирана је 

оствареност развојних циљева: 1. Пуна оствареност образовних стандарда на свим 

нивоима и усклађеност постигнућа и оцењивања, 2. Сензибилисати ученике и све 

запослене у школи за квалитетније међусобне односе у циљу стварања подстицаја радне 

атмосфере и активног учешћа у образовно-васпитном процесу, 

 Обезбеђена је ажурна евиденција праћења успеха ученика и наставника на 

такмичењима и конкурсима у земљи и иностранству, кроз стручна већа и 

Наставничко веће, и ти се ученици и наставници награђују. 
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 У 1. полугодишту није било развијања метода за унапређење допунске наставе код 

предмета предвиђених матурским испитом. 

 Сви ученици имају могућност да дођу на допунску и додатну наставу. 

 Није било обука вршњачких едукатора, а држане су радионице на тему 

толеранције. У другом полугодишту (фебруар – март) припрема се излагање 

наставника и директора који су ишли на обуку “Учимо и живимо демократију и 

људска права у школама”.  

 У оквиру превенције вршњачког насиља организоване су и радионице асертивне 

комуникације, обрађена је тема дигиталног насиља, одржани су родитељски 

састанци, одржан је састанак свих школа на нивоу општине, чланови Ученичког 

парламента, под менторством школског педагога Стане Цупара, креирали су филм 

“Ожиљак” о партнерском насиљу, који је награђен од Слободне зоне Јуниор. 

 У вези са идентификовањем неприлагођених, односно одбачених ученика, школа је 

имала само једног оваквог ученика, Луку Шапоњића, и са њим је рађен план 

подршке. 

 Школа има укупно три ученика којима је потребна помоћ, два којима је потребна 

индивидуализација и један ученик који ради по ИОП-у. Рад и напредак ових 

ученика се редовно прати.  

 Ученици се кроз секције и Ученики парламент укључују у живот и интересе школе, 

као и у непосредно друштвено окружење.  

 Школа сарађује са релевантним установама и стручњацима на промоцији 

репродуктивног здравља (1. децембра, поводом Дана борбе против сиде, др Горан 

Михајловић одржао је предавање за ученике III и IV разреда). Одржани су 

родитељски састанци на теме везане за породичне односе, насиље и здравље. 

Предавање су одржале Јелена Лековић, Бранка Лековић и Алма Чичић из Центра за 

социјални рад и др Слободанка Ивањац. 

 Кроз секције и различите конкурсе ученицима је пружена подршка и помоћ при 

организацији различитих врста културних музичких спортских и сл. 

манифестација.  
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 Програм професионалне оријентације ученика планира се за мај за ученике III 

разреда. Такође, за 2. полугодиште планира се сарадња са факултетима и вишим 

школама. 

 Акције у организацији Ученичког парламента прате се кроз седнице Наставничког 

већа, родитељске састанке и сајт школе. Све ове акције су подржане од стране 

школе (радионице о насиљу, наркоманији, као и о здравим стиловима живота, 

лепом понашању – “Будимо пример другима”). Обавештења о раду Ученичког 

парламента доступна су на сајту школе, огласној табли, школској вибер групи. 

 Због епидемиолошке ситуације нису реализоване размене ученика. 

У оквиру области Етос анализирана је реализованост развојног циља: Обезбеђивање 

препознатљивог статуса и угледа школе, ученика и свих запослених, промоцијом 

ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа културе 

понашања. 

 Присутно је редовно извештавање о учешћу свих чланова колектива и ученика у 

активностима битним за квалитетно одвијање школског живота, преко сајта школе, 

школске вибер групе, седнице НВ, али и путем локалних новина и телевизије. 

 У 1. полугодишту није било посета Средње школе другим школама, нити пријема 

гостију, због епидемиолошке ситуације. 

 У оквиру превентивних активности које доприносе безбедности школске заједнице 

организоване су радионице и презентације везане за насиље, на нивоу Школе и на 

нивоу општине. 

 У припреми је уређивање школског простора тако да показује добродошлицу и 

негативан став према насиљу. 

 Ученичке предлоге и иницијативе Школа редовно прихвата. 

У области Организација рада Школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима анализирана је оствареност развојних циљева: 1. Праведно, транспарентно и 

демократично руковођење са већим степеном одговорности у управљању јавним 

средствима које ће допринети повећању ефикасности и успешности остваривања 

постављених образовних циљева, али и континуирано спровођење самовредновања и 
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вредновања рада, 2. Обезбеђивање савременог, стручног, мотивисаног наставног кадра, 

као и развоја њихових кључних способности: самоиницијативности, аналитичког 

мишљења, укључености у тимски рад, самосталности и сл.  

 Директорка има комуникацију са свим запосленима и ученицима, води 

индивидуалне разговоре током целе школске године; координира стручним већима, 

радним групама и школским тимовима, прати њихов рад.  

 Директорка развија сарадњу са родитељима и локалном самоуправом 

континуирано током школске године кроз Савет родитеља; има сарадњу са 

Канцеларијом за младе, Агенцијом за безбедност у саобраћају, Домом здравља, 

Полицијом, Националном службом за запошљавање, са основним школама, 

Ремонтним центром из Ужица, Привредном комором. Организована је блок-

настава у Аблендеру – теоријска обука . Рад у ЈИСПУ – у. Едукативно путавање у 

Београд у Галерију САНУ , поводом изложбе „ Јован Дучић – у трагању за новим“. 

Путовање је организовала КЗМ у сарадњи са Средњом школом и ТО „ Златар“. 

Остварена је сарадња са Агенцијом за безбедност у саобраћају – одржана трибина 

19. 10. 2021.године у холу школе. Приказана симулација чеоног судара. Предавање 

одржало и лице са инвалидитетом. Многи ученици и професори асистирали у 

вежби. Канцеларија за младе је поводом Дана општине расписала ликовни конкурс 

„Кутак мог града – моја визија“, који је реализован у сарадњи са ликовним 

удружењем „Златарска палета“. Канцеларија за младе је организовала путовање у 

Ужице за победнике, и том приликом су посетили уметничку школу, Народни 

музеј и Галерију. 

 Упућен је захтев председнику општине и помоћници председника општине да 

Одељење за јавне набавке изради техничку докиментацију за учешће на конкурсу 

МПНТР за реконструкцију, санацију и набавку опреме; захтев одобрен 2. 11.  

 Постављен је телевизор у хол школе – промоција школе, обавештења. 

 Пружена је подршка библиотекарима за организовање програма под слоганом 

„Ипак има сајма књига“. У оквиру акције „Поклони књигу“ школској библиотеци 

директорка је поклонила 6 књига. 
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 На обуци „Права деце у образовању“ одржаном у Ужицу, 6. и 7. 11. 2021.године. 

десет наставника је добило 16 сати стручног усавршавања бесплатно. 

 Предметни наставници су почетком школске године израдили планове стручног 

усавршавања. Већина семинари следи у другом полугодишту. Није израђен план 

напредовања наставника. 

 Укључени смо у пројекат „ Да учимо пуним плућима“, директорка је именовала 

професорке Снежану Јаџић и Музаферу Халиловић за овај пројекат. 

 Обављена је сарадња са НСЗ за запошљавање наставника српског језика и 

књижевности, инжењера електро струке, педагога/психолога. 

 Реконструисани су тоалети у згради бивше Техничке школе. 

 Потписан је споразум са Фондом Б92. 

 Набавка интерактивне табле и пројектора. 

 Потписан меморандум о сарадњи са Универзитетом у Новом Саду. 

 Посета председника Републике Србије Александра Вучића Новој Вароши. Разговор 

са председником у основној школи и обећање да ће се реконстрисати гимназија. 

 Присуство на промоцији дуалног образовања у Србији, у Пожеги, 3. фебруара. 

Састанак организовало МПНТР, помоћница министра за дуално образовање 

Габријела Грујић. Из школе су присуствовали проф. Љубомир Обућина и 

директорка. Свпоја искуства су представили директор пожешких школа, 

представници компанија Инмолд и Будимка. 

 Није формирана мрежа предметних сарадника за размену искустава наставника 

између школа. 

 Што се тиче развијања менторских односа, Школа је имала само једног 

приправника, проф. Драгану Чоловић. 

 Нико од наставника се није пријавио  да стекне звање ментора, саветника или 

вишег педагошког саветника. 

 Хуманитарна организација „Родољуб Нићифоровић“ из Новог Пазара доделила је 

награде изузетно успешним професорима Марини Шапоњић, Милану Рајићу и 

ученици Јани Јелић. Очекује се помоћ за опремање кабинета хемије. 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 
 

154 
 

 Проф. Срећко Гујаничић презентовао је своју књигу „Како сам убио наркодилера“. 

Осим овога, није било стручних чланака, рецензија, стручних књига и уџбеника 

објављених од стране наставника. 

 Тим за професионални развој води евиденцију о семинарима и обукама и прави 

извештај на тромесечном нивоу. 

На трећој седници Актива (28. 4. 2022) чланови су упознати са саветима за израду 

Школског развојног плана од стране начелника Школске управе. Начелник је указао на то 

да Школски развојни план није добро урађен: активности су навођене само по 

индикаторима, потребно је све прецизније и конкретније одрадити. Како бисмо за следећу 

годину могли да имамо увид о оствареним стандардима, потребно је формирати мање 

тимове, који ће вредновати области квалитета. Још једна замерка односила се на наводе у 

акционом плану да су документа усклађена, што се пак не може видети кроз Годишњи 

план рада. Планови стручних већа и тимова су углавном формални; потребно их је више 

персонализовати и ускладити са другим документима.  

На основу захтева Стручног актива за развој школског програма, Стручни актив за 

развојно планирање израдио је План сарадње са локалном самоуправом и План сарадње за 

породицом, за нови Школски програм, који се доноси за период од наредне 4 године.   

Друго полугодиште 

I Област: Програмирање, планирање и извештавање 

 Усклађивање школских докумената уз уважавање узрасних, развојних и 

специфичних потреба ученика одрађено је на почетку школске године и 

анализирано је. 

 Допунски и додатни рад организовао се током целе школске године, интензивније 

у другом полугодишту него у првом (првенствено због такмичења), али ученици не 

посећују часове допунске наставе у довољној мери. 

 Планирање васпитног рада засновано на интересовањима и потребама ученика, 

условима окружења – реализовано је у већој мери.  
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 Што се тиче самовредновања наставника: наставници углавном пишу 

самоевалуацију, али не вреднују сви свој рад. 

II Област: Настава и учење 

 Наставници у мањој мери користе различите методе рада, облике рада, технике, 

поступке, али ефикасно структуирају и повезују делове часа у циљу развоја пажње, 

радозналости и критичког мишљења код ученика.  

 Наставници у мањој мери прилагођавају захтеве, начин рада и наставни материјал 

према могућностима и индивидуалним потребама сваког ученика; све је углавном 

креирано за „средњег ученика“. 

 У потпуности се примењују специфични задаци/активности/материјал на основу 

ИОП-а и плана индивидуализација. 

 Потребно је више укључивати ученика којима је потребна додатна подршка у 

заједничке активности. 

 Коришћење проблемских задатака потребно је у већој мери примењивати код 

општеобразовних профила, док се код стручних профила редовно примењује.  

 У мањој мери је присутно упућивање ученика на постављање личних конкретних 

циљева у учењу, на развијање способности процене свог и рада својих другова. 

 Ученици у малој мери имају могућност избора у вези са начином обраде теме, 

обликом рада или материјала, употребом савремених технологија. 

 У мањој мери присутна је израда пројеката, планирање, решавање проблема. 

 У малој мери је присутно самостално постављање циља, самопроцена и 

самооцењивање ученика. 

 Ученици се у мањој мери упућују на постављање личних конкретних циљева у 

учењу. 

 Ученик скоро да и нема могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом 

рада или материјала. 

 Приликом оцењивања у мањој мери се за мишљење пита ученик који је одговарао и 

одељење. 

 Укључивање ученика у рад у пару/ тиму пристутно је у мањој мери. 
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III Област: Образовна постигнућа ученика 

 Директор прати успех ученика и наставника на разним такмичењима, конкурсима у 

земљи и иностранству и уредно води евиденцију. 

 Мала је посвећеност развоју метода за унапређивање метода допунске наставе код 

наставних предмета предвиђених матурским испитом. 

 Ученици се укључују у допунску наставу, али мали број ученика посећује часове. 

 Додатну наставу посећује већи број ученика у складу са индивидуалним потребама. 

 Ученици који похађају додатну и допунску наставу у већој мери показују напредак. 

 Припрема ученика за наставу и родитеља за реалзацију државне матуре – остварена 

је у потпуности. 

IV Област: Подршка ученицима 

 У већој мери је присутна обука вршњачких едукатора, организација едукативно-

психолошких радионица које се односе на мирно решавање конфликта, медијацију, 

толеранцију, поштовање различитости. 

 Директорка је одржала две радионице у оквиру пројекста „Учимо и живимо 

демократију и људска права у школама“, на тему Дискриминације – стереотипи и 

предрасуде, и Дигитално насиље. Директорка је за сајт написала Извештај о 

одржаним радионицама и радионицама педагога школе, а све то проследила 

Ужичком центру за права детета, уз извештај и списак ученика. 

 У већој мери је присутно и креирање и имплементација акција/кампања које се 

односе на превенцију вршњачког насиља у школама. 

 Идентификован је један неприлагођен ученик и направљен је план подршке. За 

истог ученика формиран је досије и редовно се прати. 

 Ученици су у већој мери укључени у живот и интересе Школе, као и непосредно 

друштвено окружење.  

 Ученицима се у потпуности пружа подршка и помоћ при организаији различитих 

врста културних, музичких, спортских и сличних манифестација и облика 

дружења. 
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 У већој мери присутно је усклађивање програма професионалне оријентације са 

потребама ученика. 

 Сарадња са факултетима и вишим школама присутна је у већој мери.  

 Акције у организацији Ученичког парламента реализују се у великој мери. 

 У потпуности је пружена логистичка подршка акцијама Ученичког парламента. 

 У потпуности је обезбеђена доступност информација о раду Ученичког парламента 

за све ученике и запослене (огласна табла, сајт Школе). 

 Ученицима је у већој мери обезбеђена доступност информација о различитим 

видовима размене. Такође, у већој мери су обезбеђене препоруке ученицима који 

желе да конкуришу. 

 Није присутно креирање размене као вид награде најбољим ученицима.  

 У мањој мери је присутна размена искустава стечених путем размене. 

V Област: Етос 

 Редовно се извештава о учешћу чланова колектива и ученика у активностима 

значајним за одвијање школског живота. Редовно се приказују новински чланци и 

емисије о школи.  

 Сарадња са локалним медијима била је интензивна, првенствено поводом успеха 

ученика и наставника на такмичењима. Школа је организовала смештај за 

професоре и ученике на републичким  такмичењима. 

 Успешнија комуникација и сарадња са ученицима и родитељима омогућена је у 

већој мери. 

 Организоване су посете Средње школе другим школама (основним) у оквиру 

промоције за упис. 

 Пријем гостију у Средњу школу није договаран, организован. 

 У већој мери организоване у спревентивне активности које доприносе безбедности 

школске заједнице. Школски простор је у великој мери уређен тако да показује 

добродошлицу и негативан став према насиљу. Ученичке иницијативе се 

разматрају и прихватају у великој мери. 
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VI Област: Организација рада Школе 

 Низак је квалитет комуникације и међуљудских односа свих школских актера; 

потребно их је побољшати. 

 Координација стручним већима, радним групама и школским тимовима 

реализована је у већој мери.  

 Развијање сарадње са родитељима и локалном заједницом присутно је у већој мери. 

 Сви наставници пишу план стручног усавршавања, али не реализују сви све ставке 

наведене у плану. 

 У већој мери наставници се мотивишу за анализу наученог на семинарима на нивоу 

стручних већа. 

 Није оформљена мрежа предметних сарадника за размену искустава наставника и 

између школа. 

 Није присутно утврђивање потреба и израда плана напредовања и професионалног 

развоја наставника, стручних сарадника и директора. 

 Мотивисање наствника да стекну звање ментора, саветника и вишег педагошког 

саветника није довољно заступљено. 

 У већој мери омогућена је обука наставника, стручних сарадника и руководства 

путем семинараи извештавања – реформа захтева „нови тип наствнка“. 

 На нивоу стручних већа за област предмета у већој мери организована је изборна 

настава како би опредељеност ученика за одређене предмете у изборној настави 

била својеврсна припрема и оријентација према одређеним студијским групама. 

 Није реализована набавка ормара и паноа за уређење изложбеног простора за 

пехаре, медаље и ученичке радове. 

 Школа је добила средстава из опортунитета за опремање модерне учионице. 

 У већој мери развија се сарадња са другим установама, владиним и невладиним 

организацијама, локалном заједницом. 

 У мањој мери реализују се пројекти ради развоја међупредметних и 

предузетничких компетенција. 

 Није реализовано укључивање родитеља у разне активности у конкретним 

областима.  



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 
 

159 
 

 Није реализовано подстицање међународне сарадње. 

На трећој седници Актива (28. 4. 2022) чланови су упознати са саветима за израду 

Школског развојног плана од стране начелника Школске управе. Начелник је указао на то 

да Школски развојни план није добро урађен: активности су навођене само по 

индикаторима, потребно је све прецизније и конкретније одрадити. Како бисмо за следећу 

годину могли да имамо увид о оствареним стандардима, потребно је формирати мање 

тимове, који ће вредновати области квалитета. Још једна замерка односила се на наводе у 

акционом плану да су документа усклађена, што се пак не може видети кроз Годишњи 

план рада. Планови стручних већа и тимова су углавном формални; потребно их је више 

персонализовати и ускладити са другим документима.  

Председник Стручног актива, 
Николина Крџавац 

 

2.1.5. Извештај о раду стручних сарадника 

2.1.5.1. 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 седамнаест чланова. Урађен је План рада 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. Наведене табеле су у документацији 

библиотекара. 

На почетку школске године су у библиотеку уписани ученици првог разреда, спроведене 

активности на популаризацији библиотеке. 

Укупан фонд библиотеке Средње школе , на почетку школске године, је био 9400 

књижних јединица. Од почетка ове школске године до 31.12. 2020. године, фонд 
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библиотеке је увећан за 34 нове књижне јединице, које су делом набавка школе а делом 

поклони. Нове књижне јединице су лектирска издања,белетристика, стручна /  научна 

литература. Куповином је набављено 7., а остало су поклони, од чега је 9.,прикупљено 

акцијом '' Поклони књигу''. Остале књиге су поклонили аутори С. Гујаничић, као и Месрур 

Шачић и Садик Хоћић, Вујадин Рудић као и Фондација ''Родољуб Нићифоровић'', а једна 

је добијена на семинару у РЦУ. Током другог полугодишта је 6 поколњених а 51 купљена 

књижна јединица. Дакле за ову школску годину, до тренутка састављања овог 

извештаја,  је 60 купљених и 31 поклоњена књижна јединица, односно укупно 91 нова 

књижна јединица.  Библиотекари су урадили инвентарисање и обраду књижних јединица, 

па се називи појединих књижних јединица могу проверити у инвентарној књизи. Сређиван 

је књижни фонд.  

Обележен је Европски дан језика, пригодним паноом, који је урадила ученица Б. 

Бећирагић, ученица III1, са проф.- библиотекаром  С. Башовић.. Пошто ове године, 

због епидемиолошких мера, поново није одржан Сајам књига, то смо , последње седмице 

октобра , организовали сваког дана активности у циљу промовисања књиге и читања, као 

и активности библиотеке. Део активности је предложила и директрока Б. Ракоњац, 

поготово излагање летописа. Акција је названа '' Ипак има сајма књига''. Изложбени део 

акције спроведен је у холу зграде 1. Првог дана су излагане књиге које смо добили на 

поклон,  другог дана су изложени летописи и издања нововарошких аутора, а трећег дана 

су изложене књиге које је школа набавила својим средствима и нови уџбеници. Четвртог 

дана смо организовали разговор са колегом, а и писцем С. Гујаничићем, у простору 

библиотеке у згради 1. Уједно је то била и промоција његове последње издате књиге, 

романа '' Како сам убио наркодилера'', веома лепо посећена и од стране колега и ученика, 

нарочито чланова библиотечке секције. Петог дана је завршена акција '' Поклони књигу '', 

која је трајала целе седмице и циљ је био да професори школе поклоне књигу /е. 

Поклоњено је девет књига , а поклониле су их директорка школе Б. Ракоњац  и М. 

Чакаревић. Такође је урађен пано поводом 60.година Нобелове награде И. Андрића и све 

време акције био је изложен у холу, а по завршетку акције премештен је у хол зграде 2. 

Пано, са веомо лепим портретом Иве Андрића урадила је ученица С. Аврамовић, II 2, а 

помогле су ученице И.Бајровић, А. Вејсиловић, истог одељења. Саму акцију су спровели, 

уз помоћ библиотекара, чланови библиотечке секције, С. Аврамовић, И.Бајровић, А. 
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Вејсиловић, Л. Хаџибеговић, II 2,Б. Бећирагић, А. Хаџибрахимовић, Љ. Шпица и Б. 

Курћубић, III1,С. Шапоњић, А. Кадрић и А. Васиљевић,III 2, а промоцију – разговор су 

оплеменили читањем одломака А. Бјелановић и П. Колашинац, IV1, а својим музичким 

умећем С. Томашевић, I2, клавир и Ј. Руљевић, II1, гитара. Активности су пропраћене од 

стране ученика, прилазили су изложбеном простору , разгледали издања, о чему постоји 

фотодокументација. Но колеге су, можда, могле мало више да подрже наше активности, 

чему се надамо убудуће. Чланови секције били су укључени и у пројекат '' Учимо и 

живимо демократију и људска права у школама '', у ком учествује наша школа, у 

организацији Регионалног центра за права детета, Ужице и Амбасаде САД у Србији, 

Имана Бајровић, Неира Чичић, Софија Аврамовић, Емилија Курћубић II 2, помагали 

Ђорђе Рвовић и Јована Шапоњић , I 1. Оргнизоване су активности поводом пете акције '' 

Читајмо гласно '', ДШБС. Амина Кадрић, ученица III 2 одељења, написала је три текста на 

тему књиге, читања и значаја библиотека, један од текстова је посвећен и толеранцији, као 

допринос пројекту '' Учимо и живимо демократију и људска права у школама '', пошто је 

М. Чакаревић учесница овог пројекта па је тиме направљен допринос овој акцији 

библиотечке секције и остварена партиципација ученика. Исто је и са израдом паноа , са 

занимљивим '' језичким '' игрицама као асоцијацијом на значај толеранције. 29.3.  одржан 

је рецитаторско – музички програм, обележавње Месеца франкофоније и међународног 

Дана поезије , у библиотеци у згради 1.Програм су припремиле С. Башовћ и М. Чакаревић. 

У делу програма посвећеном франкофонији прочитани су текстови о франкофонији, о 

Игоу и Бодлеру , рецитована је поезија Бодлера и Игоа, а у делу посвећеном 

Међународном дану поезије рецитовани су стихови Милутина Бојића, Васка Попе и Мике 

Антића, у част годишњица везаних за ове песнике. Учествовали су Наташа Шапоњић, Ива 

Ранђеловић, Неира Чичић,II 2, Богдан Курћубић,  Тања  Мандић ,III 1, Ања Куртић, Сара 

Шапоњић, Анђела Васиљевић, Амина Кадрић, Мила Обућина, Лука 

Шапоњић,III2,  Андријана Бјелановић, Петар Колашинац, IV 1,  као рецитатори, док су 

музички део оплеменили извођењем Николина Матовић, I 2,  Јелена Руљевић , II1,  Лука 

Шапоњић,III 2,  Љубица Матовић, IV2   и АндрејШапоњић, IV 1. Програму су 

присуствовали наставници и запослени наше школе. Обележен је 23.4. – Светски дан 

књиге и ауторсх права , постављањем пригодних паноа у холовима школа. Организовали 

смо други пут акцију наше библиотеке '' Уз предлог лакше се чита'', овог пута ставили смо 
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хамере на постоља у холовима па су ученици дописивали називе дела и аутора. Ученица 

Ајла Хаџибрахимовић је задужена за припрему хамера, а помогли су и чланови 

библиотечке секције одељења II 2, као и Љубица Шпица, III 1. Одштампани спискови 

предлога су постављени на огласним таблама у школи као и на сајту школе. 

За учешће у прошлогодишњој ,четвртој, и овогодишњој, петој, акцији ДШБС '' Читајмо 

гласно'', наша библиотека је добила пригодне захвалнице, за које се надамо, да ће , као и 

све друге награде, бити урамљене и постављене у згради наше школе. 

Обележене су и важне годишњице, везане за Ф. М. Достојевског, 200.година од рођења и 

140.година од смрти, и 700. година дела '' Божанствена комедија '', Д. Алегијерија. Паное 

су урадиле С. Аврамовић, И.Бајровић, А. Вејсиловић, М.Хаџимуртезић, II2, А. Кадрић и 

А. Васиљевић, III2, односно Ђ. Рвовић, I1. Како су панои завршени пред сам крај првог 

полугодишта биће изложени по завршетку изложбе поводом Савиндана. 

Ученици су обавештавани о конкурсима : Интернет конкурс у говорењу поезије фестивала 

''Дани  Данила Лазовића '', '' Лимске вечери дечије поезије '' , Дома културе у Прибоју, 

литерарни конкурс '' Песма леда и ватре – ново поглавље'', издавачке куће Лагуна,  Пети 

фотоконкурс '' Разгледница из школске библиотеке'', ДШБС –а, Шести литерарни конкурс 

„Лето без бриге, проведи крај књиге” , поводом 24. маја, Дана словенске писмености и 

културе, а у сусрет распусту; конкурси су постављани на огласним таблама за ученике, а о 

њима су обавештавани и чланови библиотечке секције усмено, као они који ће 

информацију пренети осталим ученицима школе. 

Сарађивали смо и са колегама, посебно професорицама српског језика и књижевности, 

Драганом Чоловић , Миланом Перошевић Мартиновић, Николином Крџавац,  као и са 

педагогом школе Станом Матовић Цупара. Још једном ћемо поменути и сарадњу са проф. 

С. Гујаничићем ,коме се захваљујемо и на поклоњеној књизи и поучном и занимљивом 

разговору.  

Остварили смо и сарадњу са Ученичким парламентом, кроз промоцију наших активности 

а Емилија Дулановић, IV2, водила је разговор са проф.Срећком Гујаничићем на 

промоцији.  
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Остварена је и сарадња са Градском библиотеком '' Јован Томић '', пошто је библиотекарка 

М. Чакаревић учествовала у програму доделе награда Фондације ''Родољуб 

Нићифоровић'', 25.11.2021.год., а награде су добили и наше колеге проф. Марина 

Шапоњић и проф. Милан Рајић, а наша школа је добила и књиге на поклон у знак 

захвалности за сарадњу , које је преузела директорка школе Бранка Ракоњац, а које су 

постале део фонда наше библиотеке. Самом програму је присуствовала и библиотекарка 

проф. С. Башовић. М. Чакаревић  присуствовала је књижевној вечери Мухарема 

Баздуља  у Градској библиотеци, као део сарадње са овом установом. 

Представник библиотекара у Педагошком колегијуму за ову годину је Гина Обућина, а 

сви библиотекари су кроз рад Стручних већа и Тимова укључени у  све активности, чиме 

се остварују планиране активности из нашег Плана рада.  

У простору библиотеке у згради 2  су одржавани часови. Број тих часова се нарочито 

повећао после првог класификационог периода, тако да библиотекари значајан део свог 

радног времена нису ни могли бити у библиотеци. Ово је, донекле, утицало и на 

планирање и реализацију активности. Осим часова у овом простору су одржавани и 

састанци неких тимова као и појединачни разговори са родитељима, ученицима – 

одељенске старешине, педагог школе. У простору библиотеке, у згради некадашње 

Гимназије, одржаване су и активности везане за матурске испите, а сниман је и кратки 

филм '' Глембајеви '', активност ученика одељења III 1; филм је представљен као део 

огледног часа из Српског језика и књижевности, који је, у истом простору, одржан 22.6. 

2022.год, Час је одржало поменуто одељење и предметна наставница Николина Крџавац. 

Присутни су библиотекари Садија Башовић и Милунка Чакаревић;  

Нажалост имали смо пех са компјутером  у библиотеци у згради бивше Техничке школе. 

Наиме, да ли због застарелости система или вируса дошло је до проблема у раду 

компјутера. Остали смо без комплетне статистике која је вођена задњих , сигурно 5 -6 

година. Покушаћемо да бар део прикупимо из других евиденција . Захваљујемо се колеги 

Љубомиру Обућини, који је све покушао да те податке врати са хард диска .  
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Нажалост, планираним семинарима везаним за библиотекарство,  нисмо присуствовали 

јер су нам обавештења о терминима одржавања касно послата од стране ДШБС, а пошто 

су били наставни дани у питању није било могуће организовати замене на време. 

Највећи део активности предвиђених планом рада смо урадили, осим одласка на семинаре. 

Извештај сачинили библиотекари 
Садија Башовић,  
Ћировић Миливоје, 
Гина Обућина, 
МилункаЧакаревић 

2.1.5.2. 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 за школску 2020/2021.годину. 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. Била сам 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. Прикупљали, 

разврставали и правили планове за израду новог Школског програма на период од четири 

године.  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,  педагошки профиле, 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 и Педагошким колегијумом сам израђивала Оперативни план 
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рада школе по моделима. Давала сам инструкције наставницима у прављењу плана рада за 

оперативне и годишње планове, нарочитно новим наставницима. Са директорком школе 

сам се договарала о потенцијалним наставницима који би могли бити одељењске 

старешине.  

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

У току првог полугодишта 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 ученике која су 

радили 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 поступак оцењивања кроз евиденцију наставника и Ес 

дневник.  Пратила сам рад тимова, стручних актива и већа и подсећала на редовно 

одржавање. 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 изради акционог плана за самовредновање за област Етос, 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 Области Постигнућа ученика и Подршка ученицима. 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 
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квалитета. У сарадњи са Тимом за заштиту правила сам упитнике за ученике и наставнике, 

социоеконосмски статус ученика. 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. Учествовала сам у 

комисији изради годишњег извештаја о раду школе. Редовно прегледала дневнике рада и 

уносила запажања. Прегледала сам годишње и оперативне планове рада и давала повратну 

информацију, као и броју одржаних часова допунске и додатне наставе за свако одељење.  

III Рад са наставницима 

У току године посетила сам 21 час код предметних наставника. Посета је реализована 

према претходно усвојеном плану посете педагога. Одступања су настала током новембра 

месеца када сам била на боловању и продужетка јесењег распуста. Од 21 час , реализовано 

је  6 угледних и 1 огледни час. Један је био угледни час и односио се на полагање испита 

за лиценцу код Драгане Чоловић наставнице српског језика и књижевности, остали су 

били код наставница енглеског језика Далиде Мусић Авдић и Грбић Јелене где су заједно 

планирале час са одељењима III1 и IV1, наставнице историје Анђелке Ремовић и 

наставника историје Савић Александра, наставнице хемије Драгане Обућине и огледни 

час код наставнице српског језика и књижевности Николине Крџавац.Кроз посету часова, 

упућивала сам наставнике на формулисање циљева, задатака, исхода, редовном уношењу 

оцена у електронски дневник и вођењу педагошке документације. При посети часова 

упућивала на употребу различитих метода и облика рада, планирање иновација како би се 

постигла већа активност и заинтересованост ученика за рад, Навела сам препоруке које би 

било пожељно имплементирати, ради квалитетнијег наставног процеса, неке су:  

 исходе планирати уско везане за наставну јединицу 

 Ускладити припрему за час и саму реализацију часа 

 Самоевалуирати свој рад 

 Дати могућност ученицима да раде својим темпом и према својим могућностима и 

потребама 
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 побољшати интеракцију између самих ученика 

 активирати и лошије ученике, укључивати већи број ученика у активности 

 користите методе и облике рада које ће допринети већој активности ученика 

на  часу 

 боља организација групног рада у циљу праћења рада свих ученика 

 самооцењивање и самовредновање ученика 

 -вођење педагошке документације наставника и у Ес дневнику  

Пружала им помоћ и предлагала актвивности за програмирање и планирање рада стручних 

већа, секција, одељењског стрешине. 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. 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. Помагала наставницима у 

осмишљавању рада са учеником коме је потребна додатна подршка и који ради по ИОП2, 

као и за 1 ученика који раде по индивидуализацији и ученику који је због здравстених 

разлога требала додатна помоћ и подршка. У сарадњи са одељењским већем II1 одељења 

пратили смо рад ученицие која је похађала наставу на даљину због здравствених разлога. 

Учествовала у припреми и реализацији пилотирања државне матуре за ученике завршних 

разреда.  

IV Непосредан рад са ученицима 

У сарадњи са одељeњским старешинама анкетирали смо ученике првог разреда на тему 

социоекономског статуса, све ученике смо анкетирали за ваннаставне активности. Секције 

су предложене испред стручних већа, а ученици су имали могућност да предложе и неке 
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друге.  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, дан борбе против ХИВ-а, Дан породице.. Учествовали смо у хуманитарним 

акцијима. У оквиру пројекта Слободне зоне јуниор учествовали смо са филмом „Ожиљак“ 

који је ушао у ужи избор и био презентован на Дан људских права онлајн. Филм је 

представљен и код нас у школи на Дан људсkих права. Филм је био запажен широм 

Србије, па смо позивани да будемо гости како у локалним медијима, тако и на Телевизији 

Прва и РТС. У оквиру пројекта Ужичког центра за права детета и Америчке амбасаде 

учествовали смо са разним радионицама на тему Предасуда и стереотипа, превенција 

насиља,права детета, недискриминација. Учесници ученичког парламента су након моје 

радионице са њима, свим осталим одељењима држали радионице на ову тему. Тако да су 

сви ученици имали радионице. У сарадњи са Тимом за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва, спровели смо пројекат са ученичким парламентом у 

циљу унапређивања компетенције Одговоран однос према здрављу, где смо планирали 

активности по групама. Једна група је рачунала БМИ ученика, једни су интервјуисали 

ученике о дијетама и здравој исхрани, друга група је правила презентацију коју су 

прослеђивали одељењским старешинама. Формирали смо Вршњачки тим који је давао 

предлоге у циљу превентивног деловања на насиље, обележавао дан розих мајица са 

Ученичким парламентом,19. новембар Међународни дан против злостављања деце, 

радили плакате за улаз у школу, слали филмове за ЧОс. Израђивала сам у сарадњи са 

Тимом за ИОП профил ученице која ради по индивидуализацији и ИОП2 и за ученика 

коме је из здравствених разлога требала додатна подршка. Ученици су учестовали у 
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анкети о присутности насиља у нашој школи, као и у процесу самовредновања. На 

ученичком парламенту смо за потребу обуке ученика за Државну матуру изабрали 4 

ученика. Такође смо изабрали и ученика у комисију за избор ученика генерације. 

Анализирали успех ученика и давали прелоге за унапређење. Сарадња са ученицима 

остварила се и кроз анкетирање ученика трећег разреда за професионалну орјентацију. 

Сарадња око матурске вечери. 

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. 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.“, слала упитнике за самовредновање. Са појединим родитељима сам учествовала у 

раду тимова. 

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 
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планирања и обавештење запослених о реализацији појединих активнсти. Припремали 

документацију за потребе посете просветног инспектора и саветника.  Сарадња током рада 

ученичког парламента и организовања сајма књига у школи, обележавање Међународних 

дана, хуманитарне акције. Пружала помоћ у реализацији пилотирања Државне матуре. 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

Током целе године учествовала сам у раду Наставничког већа кроз периодично 

анализирање успеха,  извештаја о раду тима, извештај о постигнућима на матурском 

испиту упису на факулетет и високе школе , 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, комисијама за 

пилотирање државне матуре. 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 смернице о стручном усавршавању, активности које треба унети у планове рада 

стручних већа, оперативне и годишње планове  Давала сам предлоге појединачно за свако 

стручно веће, актива, тимова, органа мере за унапређење рада. Председник сам Тима за 

инклузивно образовање, где сам редовно на Педагошком колегијуму и наставничком већу 

обаваштавала чланове о реализацији. Са стручним активом за развој школског програма 

сам израђивала нови Школски програм на период од 4 године. 

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. Помоћ 

и подршку смо тражили и индивидуално за 2 ученика, због здравстевног стања и потребе 

мишљења лекара специјалисте,а други због честог изостајања и неправдања изостанака; 

Национална служба за запошљавање- сарадња са саветником за планирање каријере и 

тестирању ученика за професионалну орјентацију; дечијом заштитом око давање повратне 
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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: 

 Права детета у образовању-К3-16 сати 

У установи: 

 Истаживање на тему „Квалитет комуникације наставника и ученика на часовима 
редовне наставе“ 

 Вебинар- Зависност, шта се крије иза ње?- 2 бода 

 Вебинар- Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено 
неприхватљивих понашања ученика 

 Реализација 2 радионице у оквиру семинара Права детета у образовању- 
Недискриминација, Стереотипи и предрасуде. 

Педагошкиња школе 
Стана Матовић Цупара 

2.1.5.3. Извештај педагога о посети часовима 

У току године посетила сам 21 час код предметног наставника. Посета је реализована 

према претходно усвојеном плану посете педагога. Одступања су настала током новембра 

месеца када сам била на боловању и продужетка јесењег распуста. Од 21 час , реализовано 

је у 6 угледних и 1 огледни час. Један је био угледни час и односио се на полагање испита 

за лиценцу код Драгане Чоловић наставнице српског језика и књижевности, остали су 

били код наставница енглеског језика Далиде Мусић Авдић и Грбић Јелене где су заједно 

планирале час са одељењима III1 и IV1, наставнице историје Анђелке Ремовић и 
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наставника историје Савић Александра, наставнице хемије Драгане Обућине и огледни 

час код наставнице српског језика и књижевности Николине Крџавац. 

Остале часове сам посетила код наставника почетника и то: Един Мујагић-

Микроконтролери и микрорачунари-III4, Видан Рвовић- Микроконтролери и 

микрорачунари-IV4, Маријана Ботић- II4-Практична настава, Радош Гујаничић- 

Практична настава-II4, Дарко Јовановић- Рачунарство и информатика-I2, Милана Рајића- 

математика I1,Гордана Цупарић-Практична настава- I4, Василић Ђорђе-Алати за 

управљање садржајем на интернету IV1, Александар Савић-историја III2,Драгана 

Чоловић- српски језик и књижевност II1, Љубомир Обућина-Основе електротехнике 

I4,Никола Коњокрад -историја II1.Код наставнице српског језика и књижевности 

Николине Крџавац посетила сам час у III1, јер је почела са радом у циљу пружања 

саветодавног рада.  

Код наставника Ранђеловић Небојше и Дарка Јовановића посетила сам час у циљу 

праћења рада наставника и отклањања недостатака који су наведени у стручно-

педагошком надзору. 

Сви наставници су имали уредну документацију, осим једног. Наставници уредно воде 

евиденцију о постигнућима ученика. Потребно је водити педагошку евиденцију у 

дневнику рада и у педагошкој документацији наставника. Наставници редовно пишу 

припреме које су различите садржине. Није примећена самоевалуација часова, само се 

планира у припреми. Код три наставника је примећена урађена самоевалуација часа. Код 

свих наставника је дата препорука око писања припреме за час, навођењу исхода, метода 

рада, облика, активности наставника и ученика. Сви наставници су имали спрељен 

материјал за ученике који је био различитог квалитета. Добро су структурирали и 

повезивали делове часа користећи различита наставна средства, методе, облике рада, 

садржаје. Један наставник је деловао неспремно и цео час је реализовао кроз диктирање 

ученицима из књиге. Диктирање је у мањој мери било присутно на још једном часу. 

Диктирање и пасивност ученика треба избегавати  у потпуности, већ се трудити да кроз 

различите активности постакнете дијалог и дискусију на часовима и тиме побољшате 

интеракцију између ученика.  
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Током часова није било недисциплине. Наставници имају функционалну толеранцију са 

ученицима, код појединих часова потребно је активирати и ученике које се не јављају. 

Углавном на овим часовима је примећена интеракција наставник пита-ученик одговара. 

Изузетак су угледни и огледни час, као и   2 часа микроконтролета и микрорачунара где су 

ученици сви учествовали у раду у складу са својим могућностима и требали да примене 

научено у току часа,час основа електротехнике и историје. Кроз ове часове је примећен 

рад у групи ,пару и индивидуални рад. Комбинација метода рада, константна активност и 

укљученост ученика. Код свих осталих часова је присутан фронтални облик рада, 

пасивност ученика, неприпремљеност задатака за друге ученике док други ученик ради 

задатак пред таблом. Није примећено самооцењивање ученика и других ученика. 

Потребно дати више задатака и омогућити ученицима да свако ради темпом који њему 

одговара и у складу са својим могућностима. Препорука дати више задатака по нивоима. 

Избегавати монолошку методу на часовима, јер доводи до немотивисаности и пасивности 

ученика. Наставници су на часовима захтевали практичну примену и повезивање са 

претходним садржајима, као и са примерима у свакодневном животу. 

У току часова је потребно практиковати да ученици буду оцењени за активности на часу, 

било формативно или сумативно, на тај начин подстичемо ученике да се више укључују и 

да се јављају.  Потребно је код ученика развијати самоцењивање, вредновање свог и рада 

других ученика. Дати  могућност ученицима да учествују у одабиру метода, облика рада 

неког садржаја. Где постоји простор дати могућност и избора садржаја. Дати могућност 

ученицима да вреднују и рад наставника. 

 
Препоруке : 

 исходе планирати уско везане за наставну јединицу 

 Ускладити припрему за час и саму реализацију часа 

 Самоевалуирати свој рад 

 Дати могућност ученицима да раде својим темпом и према својим могућностима и 

потребама 

 побољшати интеракцију између самих ученика 

 активирати и лошије ученике, укључивати већи број ученика у активности 
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 користите методе и облике рада које ће допринети већој активности ученика 

на  часу 

 боља организација групног рада у циљу праћења рада свих ученика 

 самооцењивање и самовредновање ученика 

 вођење педагошке документације наставника и у Ес дневнику  

 редовно бележење активности ученика у ЕС дневник  

Педагошкиња школе 
Стана Матовић Цупара 

2.2. Извештај о раду директора за школску 2021/22. годину 

СЕПТЕМБАР, 2021. 

 Организовање почетка нове школске године. Израда оперативног плана рада школе 

за комбиновани модел наставе. Решавање кадровских питања. Израда Годишњег 

плана рада школе и Извештаја о раду школе. Израда уговора о раду и решења, 

ангажовање радника на радним местима. Потписивање уговора са предузећима( 

Лимске хидроелектране, занатске радионице). Израда распореда часова, практичне 

и блок наставе. 

 Сарадња са Привредном комором у вези са дуалним образовањем и потписивањем 

уговора са ЕПС –ом ( очекује се верификација Електропривреде Србије за учење 

кроз рад). 

 Ванредни инспекцијски преглед просветног инспектора по представци за 

заступљеност стручног кадра у машинској струци.  

 Слање дописа за превоз ученика из сеоских подручја – председнику општине, 

председнику Скупштине и Општинском већу. Упућивање дописа општинском 

руководству за санацију електро инсталација у згради некадашње гимназије.  

 Сарадња на изради Плана заштите и спасавања и Процене ризика, са Ремонтним 

центром из Ужица. 

 Саветодавни разговор и посета противпожарне инспекције. 

 Осигурање ученика – Савет родитеља изабрао „ Миленијум осигурање“, 

пословница у Чачку. 
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 Одржане седнице Савета родитеља – предложен један члан из реда родитеља у 

Школски одбор. Изабрана осигуравајућа кућа за ученике. 

 Одржана седница Школског одбора. На захтев председника општине донета одлука 

о давању спортске хале на коришћење до Закључка Владе РС о давању хале на 

коришћење општини. 

 Доношење оперативног плана рада школе за трећи модел наставе – онлајн настава 

или настава на даљину. Рад на платформи Мајкрософт тимс. Захтев за креирање 

корисничких налога за ученике првог разреда и нове професоре. 

 Стипендије ученика. 

 Сарадња са Канцеларијом за младе – одлазак ученика у Београд, у Галерију САНУ 

– Изложба о Јовану Дучићу. Ученици посетили Народну скупштину. 

 Обележен Дан светских језика – 26.септембар – библиотечка секција и одељењски 

старешина са ученицима 3/5. 

 Учешће на конкурсу Удружења професора француског језика. 

 Од општине донација 10000 маски и 10 л алкохола. 

 Поклон три апарата за дезинфецију руку – Европска унија. 

 Израда иоп – а, захтев интерресорној комисији. 

 Сарадња са спортским клубовима Нове Вароши. 

 Организација блок наставе у Аблендеру – теоријска обука . 

 Рад у ЈИСПУ – у. 

 Едукативно путавање у Београд у Галерију САНУ , поводом изложбе „ Јован Дучић 

– у трагању за новим“. Путовање је организовала КЗМ у сарадњи са Средњом 

школом и ТО „ Златар“. 

ОКТОБАР, 2021. 

 Укључивање у пројекат „ Супер школе“. 

 Укључивање у пројекат „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ 

који финансира Влада САД. Потписивање спорузама са Ужичким центром за права 

детета. 
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 Укључивање у пројекат „ Слободна зона Јуниор“.- помоћ при реализацији филма 

који припремају ученици. Слање филма на конкурс. 

 На конкурсу поводом Е вропског дана језика, учествовали су ученици наше школе 

који су урадили кратке поруке на француском језику пропраћене карикатуром. 

Сертификати додељени професорки Садији Башовић и Средњој школи. 

 Сарадња са Агенцијом за безбедност у саобраћају – одржана трибина 

19.10.2021.године у холу школе. Приказана симулација чеоног судара. Предавање 

одржало и лице са инвалидитетом. Многи ученици и професори асистирали у 

вежби. 

 Рад на изради Плана интегритета – трећи циклус. 

 Обавештење ученицима о општинској награди за ученике. 

 Презентација о здравој исхрани 

 Конкурисање за пројекат ЕУ „ Општина са нула отпада“. 

 Помоћ у изради филма Слободна зона Јуниор. 

 Присуство часу српског језика и књижевности код професорке Драгане Чоловић, у 

својству члана комисије за одбрану часа за полагање стручног испита. 

 Ванредни инспекцијски надзор просветног инспектора по анонимној пријави. 

 Рад у ЈИСП – у. 

 Учешће у развоју локалног развоја општине – за образовање. 

 20.октобра присуство часу Маријане Ботић, у 2/4. Разговор после часа. 

 Сарадња са Домом здравља у вези са обавезном вакцинацијом ученика рођених 

2007.године( дифтерија/тетанус) 

 Обележавање 21.октобра – Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату ( 

историјска секција, рецитатори). 

 Постављање телевизора у хол школе – промоција школе, обавештења. 

 Подршка библиотекарима за организовање програма под слоганом „ Ипак има 

сајма књига“. Уоквиру акције „ Поклони књигу“ школској библиотеци сам 

поклонила 6 књига ( Едгар Алан По „ Гавран и друге приче“, Дени Геђ „ Папагајева 

теорема“, Михиз „ Аутобиографија о другима“, Вук Драшковић „ Александар од 
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Југославије“, Марко Видојковић „ Ђаво је мој друг“, Семездин Мехмединовић „ 

Мемед, црвена бандана и пахуљица“. 

 Посета часу Дарка Јовановића, рачунарство и информатика, ½. Повратна 

информација о часу. 

 Одлазак у хотеле“ Конак Вук“, „ Златарски бисери“, „ Златарска пахуља“ у циљу 

промовисања дуалног образовања и припреме за предстојећи упис ученика за 

образовни профил Туристичко – хотелијерски техничар. Разговор обавила са 

Биљаном и Вуком Ћировић, Бранком Пуцаревићем, Војком Пурић и Голубовићем. 

 На састанке отишла са координатором за практичну наставу Миливојем 

Ћировићем. Послодавци упознати са обавезама али и предностима дуалног 

образовања. Прослеђен Водич за послодавце, агенда за онлајн састанак 27.октобра, 

пријхавне формуларе и упитнике на порталу 

 Упућивање захтева школској управи за добијање сагласности за расписивање 

конкурса – пета фаза коју је одобрила Влада Републике Србије. 

 Разговор са председником хуманитарне организације „ Родољуб Нићифоровић“ из 

Новог Пазара за додељивање награде Марини Шпоњић, Милану Рајићу и Јани 

Јелић, као и за оипремање кабинета хемије. 

 Разговор о конкурсу МПНТР за подношење пријаве за реконструкцију, санацију и 

набавку опреме( председник општине Радосав Васиљевић и помоћница 

председника општине Маријана Даниловић). 

 Записник просветног инспектора по анонимној пријави, констатовано да нема 

огрешења о закон. 

 Куповина књиге за библиотеке – покрајински секретаријат Војводине. 

 Седница Педагошког колегијума. 

 Тим за подршку ученику 3/2, састанак са педагогом, наставником психологије, 

одељењским старешином, родитељем, укључивање Центра за социјални рад и 

изабраног педијатра. Обавештавње школске управе о предузетим корацима. 

 Промоција књиге Срећка Гујаничића у библиотеци школе. 

 Тим за додатну подршку учениику, организовање састанака, сарадња са Центром за 

социјални рад и Домок здравља. 
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 Награда Задужбине „ Родољуб Нићифоровић“ из Новог Пазара која је у 

2021.години наградила Милана Рајића, Марину Шапоњић и Јану Јелић. Очекујемо 

помоћ и за кабинет хемије. 

 ПројекатУницефа уз подршку МПНТР „ Школе за бољи квалитет ваздуха“, биће 

реализован у 45 школа. 

 Седнице одељењских већа и наставничког већа. 

 Организовање родитељских састанака. 

НОВЕМБАР, 2021. 

 1.НОВЕМБАР – Дан општине Нова Варош, присуство полагању венаца на Тргу 

војводе Петра Бојовића. 

 Захтев председнику општине и помоћници председника општине да Одељење за 

јавне набавке изради техничку докиментацију за учешће на конкурсу МПНТР. 

 Добијено одобрење за плаћање превоза ученика. 

 Посета представника Задужбине „ Родољуб Нићифоровић“ из Новог Пазара, 

обилазак кабинета хемије. 

 Добијено одобрење за израду пројектно-техничке документације.  

 Рад у Доситеју. 

 Организовање родитељских састанака, и дописи упућени Центру за социјални рад, 

Дому здравља и полицији да одрже предавања на родитељским састанцима 

поводом дописа министра просвете. 

 Рад у апликацији за конкурс Супершколе. 

 Организовање обележавања Дана просветних радника и Дана примирја у првом 

светском рату. 

 Припреме за обуку „ Права деце у образовању“ који ће се одржати у Ужицу, 6.и 

7.11.2021.године. Десет наставника ће имати прилику да добије 16 сати стручног 

усавршавања бесплатно. 

 Пријава два радника из економске групе предмета за семинар у Економској школи 

у Пријепољу. 

 Рад на добијању сагласности за расписивање конкурса за радно место чистачице. 
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 Марбо продукт поклонио школи 2 гола за фудбал. 

 Пријава за доделу признања у САНУ -  ученика који је освојио једно од три места 

на међународним такмичењима – Јана Јелић. Одбијена пријава. 

 Седница одељењских и наставничког већа.  

 Обележавање Дана просветних радника – филм припремили ученице Ана 

Јовановић и Андреа Маринковић, са професорком Драганом Чоловић Филм 

приказан на седници наставничког већа, и постављен на сајту школе 

 Професорима уручен пригодан поклон – визитар. 

 Преглед решења, уочене неправилности. Рад на расписивању конкурса.  

 Распоред пријављивања полагања ванредних испита за новембарски рок. 

 Обележавање Дана примирја – 11.новембар – државни празник. Ученица Анђела 

Васиљевић припремила презентацију. 

 Јесењи распуст продужен одлуком кризног штаба и траје од 8.11.до 12.11.2021. 

 У суботу и недељу, 6.и 7.11.2021.године десет наставника из наше школе прошло 

обуку „ Права детета у образовању“, добили смо по 16 сати стручног усавршавања. 

 Одржани родитељски састанци у понедељак и у уторак, одржане теме  везане за 

породичне односе и насиље и за здравље. Предавања су одржале Јелена Лековић, 

Бранка Лековић, Алма Чичић и др Слободанка Ивањац. 

 Урађене чек листе са обуке Демократија у школама. 

 Сарадња са НСЗ за запошљавање наставника српског језика и књижевности, 

инжењера електро струке, педагога/психолога. 

 Прелиминарне листе за добијање стипендије. Приговори на ранг листу. 

 Рад у Доситеју – унос уџбеника у регистар. 

 Допис председнику општине за одобрење дуалног образовања – финансијска помоћ 

за упис туристичко – хотелкјерског техничара. 

 Актив директора школа поводом препоруке начелника школске управе. 

 Седница Школског одбора – верификација мандата Зорици Симановић. 

 Јавна набавка за реновирање ђачких тоалте у техничкој школи и замени 3 прозора у 

тоалету гимназије. 
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 Пријава за скупштину заједнице машинских школа, Ртањ, 27.11.2021.године. 

Пријавила сам два наставника Ћамил Чичић и Драган Младеновић. 

 Радованка Ћировић и Миленија Јовановић похађале семинар из економске струке у 

Пријепољу. 

 Контрола хидрантске мреже и противпожарних апарата. 

 Допис ЈИСП да програм не ради. 

 22.Новембра састанак Актива директора у ОШ“ Живко Љујић“, састанку 

присуствовали директори осим Рада Татовића, стручни сарадници Сенка 

Вејсиловић и Богдан Филиповић. Договорено је да 8.децембра одржимо заједнички 

састанак у општини где ће присуствовати по два родитеља из свих Савета 

родитеља, стручни сарадници, представници спољне заштитне мреже, директори. 

Разговарали смо и о плану уписа и формирању једнообразне анкете коју ће 

сачинити Богдан Филиповић и ја. 

 Послати приговори за стипендију. 

 Присуство јавној расправи за буџет. Обећано да ће општина конкурисати на 

отвореном конкурсу МПНТР за реконструкцију гимназије. 

 Укључени смо у пројекат „ Да учимо пуним плућима“, именовала сам Снежану 

Јаџић и Музаферу Халиловић за овај пројекат. 

 Послала сам допис и молбу свим угоститељима да се пријаве на порталу 

Привредне коморе као заинтересовани послодавци за школовање туристичко-

хотелијерског техничара. Разговор са начелником школске управе Владом 

Живановићем везано за упис. 

 Почели радови на реконструкцији тоалета у техничкој школи. 

 Потписан споразум са Фондом Б92. 

 Рад са секретаром у вези компетенција директора. 

 На сајту Друштва за српски језик и књижевност се налазим међу 178 професора 

који су за 30 година од оснивања такмичења најуспешнији за републичко 

такмичење из књижевности – за најбољи писмени задатак , и то са 4 републичке 

награде. 

 Сарадња са педагогом око текућих послова. 

 Седница Школског одбора, верификација мандата новом члану Зорици Симановић. 
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 Добијена сагласност за расписивање конкурса за радно место чистачице. 

 Два представника из школе присуствовали Скупштини ЗМШ, Ртањ, 26.и 

27.11.2021.године. 

 Свечана додела признања Милану Рајићу и Марини Шапоњић, у Градској 

библиотеци,. Награђени су професори са по десет хиљада динара, као и ученица 

Јана Јелић. 

 Договор са помоћницом председника општине око расписивања јавне набавке за 

израду пројектно техничке документације за санацију гимназије. Маријана 

Даниловић каже да ми нађемо инжењера који ће урадити конкурсну документацију 

за расписивање јавне набавке. На предлог општине, позвала сам Златка 

Туркмановића, који је уз сву жељу да помогне школи, рекао да то није никад радио 

и да је за то задужено Одељење за инвестиције при опоштини Нова Варош. 

 29.новембар, понедељак. У школи хаварија – поплава у учионици Гимназијског 

центра и учионице број 7. Радници Енергије, и помоћни радници санирали квар. 

 Разговор са Жарком Пушичићем у вези са уписом туристичко хотелијерског 

профила по дуалу. 

 Заказивање предавања доктора Горана Михајловића 1. Децембра, поводом 

обележавања Дана борбе против сиде. 

 Заказивање одељењског већа 2/4, и ради утвђивања одговорности и седнице 

Наставничког већа ради договора око плана уписа. 

 Резултати конкурса „ Путујући школски биоскоп Слободне зоне Јуниор“- ученички 

рад Ожиљак изабран је да буде представљен на Изложби ученичких видео радова. 

Изложба ће се одржати у онлајн формату, на Међународни дан људских права – 

10.децембра. 

 Онлајн састанак у вези са пројектом „ Да дишемо чистим плућима“ планиран  је 

30.новембра 2021.године. Одложен. 

 МПНТР  је организовало онлајн обуке на тему коришћења програма, у сарадњи са 

Мајкрософтом и обуке су бесплатне. 

 Гласање за ЕУ Прогрес, за ликовне радове наших ученика, четири од пет радова је 

ушло у ужи избор. У ужем избору је 24 рада, а за календар ће изабрати 12 радова. 
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 Примена новог Правилника о сталном стручном усавршавању наставника и 

стицања звања, који се примењује од 30.11.2021.године. 

 Одржано одељењско веће 2/4, поводом пуцања цеви у гимназијском центру и 

изрицање мере добар 3 ученику Дробњаковић Недељку који се пео на прозор. 

 Отклањање квара на грејању у сарадњи са радницима Енергије. 

 Разговор са Љиљаном Пантелић у вези са пријавом послодаваца за дуално 

образовање. 

НОВЕМБАР, 2021. 

 1.децембар – Дан борбе против сиде, предавање за ученике трећег и четвртог 

разреда одржаће доктор Горан Михајловић. 

 Седница педагошког колегијума. 

 Седница Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 Састанак координатора и радне групе за израду Плана интегритета и договор о 

задужењима за запослене. 

 Састанак запослених који су похађали обуку „ Права деце у образовању“ и договор 

око израде акционог плана и одржавања радионица. 

 Седница Наставничког већа, договор око састављања и израде анкете за ученике. 

 Набавка награда за ученике и наставнике, за Савиндан. 

 Попуљавање апликације за План интегритета. 

 Припрема материјала за сајт школе и летопис. 

 Позив наставницима да се пријаве за стручно усавршавање. 

 Састанак у општини, са замеником председника општине у вези са буџетом и 

превозом ученика. 

 Пријава наставника на републичке зимске семинаре два математичара, 3 

србисткиње, један семинар преко ОКЦ.  

 Рад на анкетном листу за осмаке, прослеђивање школама. Разговор са педагогом 

око предстојећих активности и реализација пројекта. 

 Обавештење КЗМ о ликовном конкурсу, награђена три наша ученика.  

 Набавка интерактивне табле и пројектора. 
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 Позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве на семинаре.  

 Рад у ЈИСП-у и слање мејла администраторима да се према упутствима која су 

послали не може уредити квалификациона структура и послати на верификацију. 

 Рад у Плану интегритета. Заказиовање састанака Тима за насиље и седнице Савета 

родитеља. 

 Присуство општинском састанку директора , родитеља и спољашње заштитне 

мреже. 

 Рад на анализи анкете за ученике. Писање извештаја са општинског састанка 

поводом заштите од насиља.  

 Пројекат Државна матура- праћење вебинара два дана. 

 Пројекат Нула отпада. 

 Пројекат Школе за бољи квалитет ваздуха, професорка биологије Снежана Јаџић 

присуствовала предавањима 10.и 11.децембра у Београду. 

 Одржана седница Савета родитеља са циљем упознавања процедура интервенције 

уколико се насиље деси и превенције да се не деси. 

 Предлог ученика за конкурс Мпнтр о талентованим ученицима ( Ана 

Јовановић  Анђела Шапоњић). Предлог наставника за Светосавску награду. 

 Набавка књига за библиотеку и награде ученицима и професорима. 

 Учешће на конкурсу МПНТР о замени дотрајале опреме- рачунарски кабинети. 

 Учешће на Светосавском конкурсу – предложила сам Милана Рајића и Марину 

Шапоњић за доделу признања. 

 Рад ученика Ђорае Рвовића изабран међу 12 радова на конкурсу Европског 

прогреса и рад ће бити у календару европског прогреса за 2022.годину. Награђен је 

мобилним телефоном. 

 Канцеларија за младе је поводом Дана општине расписала ликовни конкурс „ Кутак 

мог града – моја визија“, који је реализован у сарадњи са ликовним удружењем „ 

Златарска палета“. Прво место је освојио Ђорђе Стојић ,ученик првог разреда, 

друго место Милица Матовић, први разред, и треће место Александар Арифовић, 

први разред. 
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 Кнацеларија за младе је организовала путовање у Ужице за победнике, и том 

приликом су посетили уметничку школу, Народни музеј и Галерију. 

 10.децембра уживо укључење у Слободну зону Јуниор. Наша школа изабрана међу 

8 награђених видео радова. 

 Школа је расписала школски литерарни конклурс поводом школске славе – 

Савиндан, а припрема се и изложба ликовних радова ученика. 

 Школа је од МПНТР добила кодове за дигиталне уџбенике. 

 Купљене књиге за школску библиотеку Хиландар, Унеско у Србији, Човек. 

 Присуство онлајн састанцима поводом Пројекта Државна матура, пилотирање се 

припрема у априлу 2022.године. 

 Потписан меморандум о сарадњи са Универзитетом у Новом Саду. 

 Сарадња са основним школама о информацијама са општинског састанка 

директора и спољашње заштитне мреже. 

 Анализа анкете. Сарадња са школском управом у вези са предлогом плана уписа и 

са наставом ученице које је на болничком лечењеу. 

 Пријем представника из Кабинета председника државе, обилазак школе, и 

достављање података о реконструкцији. 

 Награда Иви Ранђеловић на литерарном конкурсу подружнице“ Вук Караџић“ у 

Чачку.  

 Ђорђе Рвовић један од 12 добитника награде на ликовном конкурсу еу прогрес – 

поклон мобилни телефон. 

 Посета председника Републике Србије Александра Вучића Новој Вароши. Разговор 

са председником у основној школи и обећање да ће се реконстрисати гимназија. 

 Припреме за крај првог полугодишта. Организовање дружења за запослене. 

 Израда новогодишње честитке. 

 Припрема за осигурање имовине и запоолених, спровођење јавне набаке. 

 Куповина књига за ученике и професоре који ће бити награђени за Савиндан – 60 

књига. 

 Седнице одељењских већа и наставничког већа на крају првог полугодишта. 
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ЈАНУАР, 2022.ГОДИНЕ 

 Подношење позива за достављање понуда за набавке малих вредности – 

канцеларијски материјал, хигијена. Потписивање уговора за осигурање имовине и 

запослених. Процедура око одласка у пензију домара Љубенка Лешовића. Пријем у 

радни однос на неодређено на радно место чистачице Невена Ботић. Израда Плана 

заштите и спасавања и сарадња са сектором за ванредне ситуације око давања 

сагласности на предложени план.  

 Контрола извршеног пописа имовине и финансијских средстава. Именовање 

комисије за расход. 

 Израда финансијског плана, плана јавних набавки за 2022.годину. 

 Израда Правилника о начину евидентирања и чувања архивске грађе.  

 Упознавање са изменама и допуна ЗОСОВ И Закона о средњем образовању и 

васпитању, који су ступили на снагу 5.јануара 2022.године. 

 Седнице школског одбора и савета родитеља. 

 Припрема за друго полугодиште – индивидуални разговори са педагогом школе 

око активносту у другом полугодишту, разговори са секретаром око текућих 

питања за радне односе, контрола хигијене у зградама школе, контрола очишћених 

прилаза зградама, контрола финансијске службе. 

 Припреам документације за лиценцу за директора. 

 Пријава за такмичења ученика. 

 Заказивање седнице Педагошког колегијума. 

 Припреме за почетак другог полугодишта. Израда оперативног плана рада школе 

по другом моделу. Достављање плана школској управи и добијање сагласности на 

план. 

 Обавештења наставницима и ученицима о почетку другог полугодишта. 

 Припреме за Савиндан. Организовање снимања видео прилога . Припрема школске 

ликовне изложбе. Обавештење ученицима и запосленима о награђенима за школску 

славу. Припреме за обележавање славе. 

 Допис Сектору за ванредне ситуације за давање сагласности на израђени План 

заштите и спасавања. 
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 Набављање књига, часописа за награде. Целокупна организација за Савиндан. 

Припрема за испраћај у пензију Лешовић Љубенка. И позив Александри Мандић да 

дође у школу како бисмо јој уручили поклон у знак сећања на дугогодишњи рад у 

нашем колективу. 

 Замена за професорку биологије, професора електро групе и машинске групе 

предмета. 

 Припрема документације за испит за лиценцу. 

 Разматрање Правилника за електронском архивирање документације. 

 Уређивање сајта и припрема материјала за сајт. 

 Присуство вебинару Европски дневник у Србији. 

 Индивидуални разговори са родитељем ученика који одсуствује са наставе, и 

одељењским старешином. 

 Припреме за педагошко-инструктивни рад у другом полугодишту. 

 Припшрема за онлајн састанак са представницима МПНТР, пПривредне коморе и 

представника наше општине у вези са доношењем предлога плана уписа за 

2022/23.годину. 

 Обележавање школске славе – Свети Сава. 

 Ученици наше школе су заједно са професоркама српског језика и књижевности и 

професорком која води школски хор осмислили и снимили видео запис – 

литерарни, рецитаторски и музички програм за Савиндан. Монтажу је урадио 

Ђорђе Василић, и поставио запис на сајт школе. Ученица Андријана Бјелановић је 

самостално снимила светосавску честитку. Материјал је постављен на јутјуб канал 

и сајт школе. 

 Директорка је организовала обележавање школске славе – сечење славског колача, 

куповина часописа Савиндан, куповина књига за награђивање ученика – 65 књига и 

награђивање наставника – 12 књига. 

 Директорка је искористила и своје право и наградила Јањић Радмила, који сваке 

године за 27.јануар присуствује и реализује обред сечења славског колача и 

молитве за школу, запослене и ученике. Василић Ђорђа који школи помаже у 

области дигитализације, и Башовић Садију за предан рад , професионалност и 

углед који доноси школи. 
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 Ученици су долазили у мањим групама како би добили награде. 

 31.јануар 

 Обавештење професорима о педагошко-инструктивном раду директора- посети 

часова у фебруару и прегледу документације. 

 Маркетинг школе у локалним Варошким новинама поводом награда и признања 

професорима и ученицима, и директорки школе. 

 Припремање докумената, фотографија за летопис и сајт шкооле. 

 Припреме за реализацију радионица у оквиру пројекта Демократија у школама. 

 Дописи помоћнику председника општине Бранку Бјелићу и Националној служби 

запоишљавања и обавештење о предстојећем састанку у вези са планом уписа – 

4.фебруара, у апликацији зум. 

 Допис Националној служби запошљавања – потражња лица – наставник хемије и 

наставник економске групе прдмета. 

 Обавештење наставницима о вебинару Државна матура и припреми за пилот 

програм. 

 Обавештење наставницима о јавном позиву МПНТР за доделу средстава 

гимназијама и школама са гимназијским одељењима – опрема. 

 Штампање образаца за пријаву ученика за полагање државне матуре – пилот 

програм. Подела задужења одељењским старешинама. 

 Укључивање у фазу припреме пројекта имплементације Централног 

информационог система за обрачун зарада у јавном сектору. За кадрове именована 

Гина Обућина, за обрачун Јагода Гујаничић и Драгана Матовић. 

 Припрема за састанак  - Промоција националног модела дуалног образовања и 

оквира квалификација у Републици Србији. Састанак је планиран за 3.фебруар 

2022.године у Пожеги. На састанак иду два представника Љубомир Обућина и 

директорка школе. 

 Обавештење ученицима о организованом лекарском прегледу фирме Аблендер, и 

полагању прве помоћи, у складу са уговором . 

 Припрема документације за полагање испита за лиценцу – записници тимова. 
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 Допис упућен Друштву за српски језик и књижевност Србије поводом достављања 

уверења са семинара и диплома и награда ученицима  

ФЕБРУАР, 2022 

 Присуство вебинару Државна матура – Мохор Грегорчич и Благојевић из МПНТР. 

 Присуство на промоцији дуалног образовања у Србији, у Пожеги, 3.фебруара. 

Састанак организовало МПНТР , помоћница министра за дуално образовање 

Габријела Грујић. Из наше школе присуствовали Љубомир Обућина и ја. Свпоја 

искустав су представили директор пожешких школа, представници компанија 

Инмолд и Будимка. 

 Повратак у Ужице у школску управу, преузимање материјала за европски дневник. 

 У петак, 4.2.2022.године, састанак преко апликације зум, у вези са планом уписа за 

школску 2022/23. Састанак организовало МПНТР , и присуствовали су начелник 

школске управе Владе Живановић, просветни саветници Драгица Јокић и Миленко 

Николић, директори прибојских школа Драган Поповић и Татјана Лучић, 

помоћница председника општине Маријана Ђокић, пртедставница привредне 

коморе Србије Љиљана Пантелић, и представници НСЗ.  

 Став је да се подржи планирани предлог уписа, али са сугестијом да ће наредне 

године вероватно бити смањење броја одељења у обе општине, због малог броја 

ученика. 

 Потписан предлог плана уписа од стране директорке школе и председника 

општине. 

 Замена часова за одсутне наставнике. 

 Припрема за радионице Ужичког центра за прав адетета. Набавка сокова и 

слаткиша за ученике. 

 Потписивање уговора за осигурање имовине и запослених , Дунав осигурање. 

 Саветодавни разговор са одељењским старешином 4/1 у вези са самовољним 

напуштањем два последња часа. 

 Саветодавни разговор са рачуноводством. 

 Упућивање позива запосленима да припреме документацију за конкурс којим се 

додељују средства из опортунитета, конкурс објављен 3.фебруара. Упућивање 
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запослених да се пријаве бна конкурс Европског дневника, где заједно са 

ученицима могу освојити вредне награде и путовати у иностранство. 

 Припреме за општинско такмичење из математике за суботу. 

 5.фебруар – општинско такмичење из математике. Комисија Милан Рајић, Душко 

Јаковљевић и Дарко Јовановић. 

 6, фебруар – прегледање електронских дневника и давања рока за отклањање 

недостатака, до 11.фебруара. 

 Подела уговора за стипендије. 

 Припрема документације за конкурс Министарства правде – додељивањље 

средстава из опортунитета. Припрема документације за учешће на конкурсу за 

доделу средстава гимназијама и гимназијским одељењима.. Позив за учешће на 

конкурсу Европски дневник 2022.године, који је продужен до 22.фебруара. 

Резултати анкете за пилот програм Државне матуре. Припремање докумената за 

лиценцу за директора.  

 Индивидуални разговор са секретаром Гином Обућином у вези са радно правним 

статусом. 

 Преглед упитника за трећи циклус Плана интегритета. Планирање састанака радне 

групе. 

 Припреме за редовасн инспекцијски надзор. 

 Припремање докумената – регистрација и изјаве овлашћенофг лица за конкурс од 

опуртунитета. Слање дописа Пореској управи Пријепоље ради добијања потврде да 

ли је Средња школа обвазник пдв. 

 Слање електронске поште Министзарству правде ради разјашњења услова 

конкурса. 

 Присуство радионици у оквиру пројекта Учимо и живимо демократију и људска 

права у школама“, ученички парламент, радионицу припремила Стана Матовић 

Цупара. 

 Припреме за школски одбор.Посета часу преко Мајкрософт тимса – Милунка 

Чакаревић, изборни програм Примењене науке 1, у одељењу 2/2. 

 Припреме сагласности за окружно такмичење у одбојци, у Пожеги, 

11.2.2022.године. 
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 Колегијални разговор са проф.српског језика и књижевности из пожешке 

гимназије, у вез са радом Подружнице . 

 Припреме за такмичење из Књижевне олимпијаде, у суботу 12.2.20222. 

 Прослеђивање конкурса Светосавље и наше доба. 

 Одржавање радионице на тему Дискриминације, стереотипа и предрасуда у 

одељењу 2/4. Радионице припремила Бранка Ракоњац. 

 Саветодавни разговор са Нихадм Алиспахићем, у вези са Тимом за међупредметне 

компетенције и часовима Здравље и спорт. 

 Разговор са Мевлудином Башовићем у вези са наставним средствима за физику. 

 9.фебруара сам одржала две радионице у оквиру пројекста „ Учимо и живимо 

демократију и људска права у школама“, на тему Дискриминације – стереотипи и 

предрасуде, и Дигитално насиље. Одржала сам радионмице у одељењу 2/4, у 

трајању од 2 сата 30 минута. Написала сам за сајт Извештај о одржаним 

радионицама мојим и радионицама педагога школе, а све то проследила Ужичком 

центру за права детета., уз извештај и списдаск ученика. 

 Конструктивни састанци са Вршњачким тимом у вези са спровођењем активности 

у оквиру пројекта. 

 Учешће на јавном конкурсу МПНТР за доделу средстава за гимназијска одељења – 

планирали средства за кабинет физике. 

 Припрема документације и оверавање у услужном центру ради учешћа на конкурсу 

Министарства правде. 

 Сарадња са биро сервисом – поправка 4 штампача и однет лап топ на поправку. 

Тражење лампе за поправку пројектора. 

 Разговор са Милицом Бјелић, у вези са обављањем стручне праксе у школи. 

 Посета часу Примењене науке 2, у одељењу 4/2, професор Мила Боранијашевић. 

 Унос података у ЈИСП, план уписа и државна матура. 

 Обавештење ученицима о Сретењском распусту. 

 Организација путовања и сагласнасти за окружно такмичење у одбојци. 

 Припрема за општинско такмичење Књижевна олимпоијада. 
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 12.2.2022. 

 Општинско такмичење Књижевна олимпијада одржана у згради гимназије.  

 Индивидуални разговори са Николином Крџавац и Драганом Ћоловић, у вези са 

радом секција и стручног већа. 

 14.2.2022. 

 Припреме за противпожарну инспекцију – паник светиљке, обука запослених, 

тестови, хидрантска и пп апарати. 

 Састанак са управником установе Спорски објекти у циљу сарадње и коришћења 

градско-школске дворане.  

 15.и 16.фебруар – државни празник Сретење. 

 17.фебруар – припрема докумнетације за пп инспекцију. Припрема за радионице у 

оквиру пројекта. Припреме за такмичење из математике – обезбеђивање карата за 

ученике и професоре, сагласности, изјаве за обраду података, ужина за децу. 

Сарадња са Ес комерцом – освежење за радионице.  

 Читање новог ЗОСОВ И Закона о средњем образовању и васпитању. 

 Припрема за такмичење из физике. 

 Сарадња са биро сервисом око лап топа – може да се користи. 

 18.фебруар – израда пројектне документације за средства из опортунитета. 

Припрема школе за полазак по првом моделу. Слање оперативног плана у МП.  

 Попуњавање података у јспу за полагање државне матуре. 

 21.2.2022. Рад са педагогом у вези координисања Ученичкик парленментом – 

припремање ученичких акција. Припреме за противпожарну обуку запослених. 

 Седница Школског одвбора – усвајање финансијског извештаја и измена 

финансијског плана.  

 22.2.2022. Припреме комисија за државну матуру. 

23.2.2022. 

 Посета часа Николине Крџавац, разговор о посећеном часу. Рад на изради Плана 

интегритета. Праћење вебинара Државна матура. Припремање комисија. Посета 

школи представника Канцеларије уза јавна улагања – реконструкција гимназије. 
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 Слање финансијског извештаја МПНТР.  

 Слање резултата општинских такмичења окружним комисијама. 

24.2.2022. 

 Обавештење сектору за ванредне ситуације о продужењу рока. 

 Израда Плана интегритета – рад у апликацији. 

 Противпожарна инспекција – инспектор Небојша Цвијовић. 

 Рад – преглед и припрема документације.  

 Саветодавни разговор са секретаром Гином Обућина и педагогом школе Стана 

Матовић Цупара. 

25.2.2022. 

 Разговор са родитељима ученика у вези са уписом. 

 Снимање прилога – тв ПРВА о филму Ожиљак. 

 Праћење вебинара ИСКРА. 

26.2.2022. 

 Општинско такмичење из српског језика и језичке културе. Пласирало се 14 

ученика на окружно такмичење. 

27.2.2022. 

 Општинско такмичење из историје, пласирала се једна ученица. 

28.2.2022. 

 Сарадња са Ужичким центром за права детета. 

 Потписивање рачуна. 

 Разговор са председницом Тима за каријерно вођење и саветовање Јеленом Грбић у 

вези са спровођењем акција – сајам науке, позив упућен послодавцима да одржа 

саветодавне разговоре са ученицима у вези са избором занимања. 

 Разговор са Слободанком Стојић, која мења Радованку Ћировић, у вези са 

увођењем у посао. 
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 Тражење замене док је Гордана Цупарић на боловању. 

 Слање НЕП обрасца , завршни рачун. 

 Прикупљање и слање документације УЦПД. 

МАРТ 2022. 

1.март 2022. 

 Припреме за пилотирање државне матуре. Решење школска матурска комисија, 

школски тим, тим за родитеље и тим за ученике.  

 Припрема за седницу наставничког већа – стручно упутство и закони. 

 Седница Наставничког већа – приказ ЗОСОВ И Закона о средњем образовању и 

васпитању, Правилник о сталном стручном усавршавању запослених , Државна 

матура и радне обавезе. 

 Позив МПНТР о плану уписа, тражили образложење зашто нисмо понудили 

занатско занимање. 

2.март 

 Информације од система Искра о именовању запослених за кадровску и 

обрачунску службу. Слање нове табеле. 

 Припреме за Школски тим – вебинар Државна матура. Од 10 до 15 сати. 

 Укључење у вебинар Школе за бољи квалитет ваздуха. 

 3.март Припреме за просветну инспекцију. 

4.март 

 Састанак поводом организације МОСИ игара. 

7.март 

 Угледни час енглеског језика у 371 и 4/1, Јелена Грбић и Далида Мусић Авдић 

 Изјава о сарадњи са Центром за науку. 

 Сагласности за практичну наставу . 

 Замене одсутних запослених. 
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8.март 

 Подела поклона запосленим колегиницама и радницама за 8.март. 

 Пријава запосленик за обуку Етика и интегритет. 

 Сарадња са организатором практичне наставе – обука за вожњу. 

 Сарадња са педагошко-правном службом . 

 Разговор са просветним саветником у вези са надзором. 

 Разговор са општинским просветним инспектором. 

 Разговор са представником синдиката у школи, око најаве штрајка за 17, 21.и 

31.март. 

9.3.2022. 

 Похађала обуку Етика и интегритет. 

 Припрема за похађање обуке ДРжавна матура за ученике. 

 Преглед документације наставника. 

10.3.2022. 

 Рад у апликацији за упис Моја средња школа. Рад у апликацији  демо верзија за е 

фактуре. 

 Преглед документације, реализовани часови допунске, додатне наставе, секција. 

Опомена предметним наставницима о редовном евидентирању и благовременом 

уносу и ажирирању у евиденцији. 

11.3.2022. 

 Угледни час хемије у одељењу 1/3, предметни наставник Драгана Обућина. 

 Рад у апликацији Моја средња школа. 

 Припремање активности за пилотирање државне матуре. 

14.3.2022. 

 Посета часу Ђорђа Василића – Алати за управљање садржајем на интернету у 

одељењу 4/4. 
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 Преглед документације. 

15.3.2022. 

 Угледни час, историја, одељење 3/2. Професор Александар Савић. 

 Састанак поводомн Државне матуре – ШМК, ШИК. 

16.3.2022. 

 Стручно-педагошки надзор над радом школе. Посете часовима енглеског језика – 

Небојша Ранђеловић и Јелена Грбић, математике Душко Јаковљевић, Милан Рајић 

одсутан, Дарко Јовановић – рачунарство и информатика. 

 Разговор о часовима након прегледа. 

 17.3.2022. 

 Састанак преко зоо  апликације у организацији школске управе за средње школе 

Чајетине, Пријепоља, Прибоја, НовЕ Вароши. 

 Штрајк просветних радника – чланови синдиката доставили одлуку о штрајку на 30 

минута. 

 Састанак Тима за квалитет и развој установе, размена искустава, мишљења, 

задужења, однос према раду. 

18.3.2022. 

 Припрема документације за одељењске старешине за државну матуру. Заказивање 

родитељских састанака поводом пилотирања државне матуре, дозвољени прибор и 

упутства за ученике и родитеље. 

 Разговор о часу историје са Александром Савићем. Повратна информација. 

 Припреме за окружно такмичење из историје – одлазак у Ужице, и за недељу 

одлазак у Пријепоље – окружно такмичење Књижевна олимпијада. 

 Припреме послова за наредну недељу са педагогом и секретаром. 

 Позивање ауто школе за добијање информације зашто мали број ученика пролази 

обуку. 
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21.3.2022. 

 Припрема за окружно такмичење из енглеског језика, у Пољопривредној школи у 

Пожеги. 

 У суботу и недељу је одржано окружно такмичење у Пријепољу – Књижевна 

олимпијада, и у Ужицу – историја. Организовање превоза за такмичаре. 

 Замена за професоре који су на боловању. 

 Родитељски састанци за ученике четвртог разреда поводом одржавања државне 

матуре. 

 Разговор са педагогом око часова географије у 3/1. 

 Разговор са предметним наставником Музафером Халиловић у вези са одељењем 

3/1. 

 Рад са правном и административном службом у вези са слањем пмр опбразаца МП. 

 Припреме за такмичења аутомеханичар, енглески језик и физика. 

 22.3-25.3. Преглед документације Станко Никачевић, Нихад Алиспахић, Ћамил 

Туркмановић. Разговоир о посећеном часу Алкександар Савић, Никола КОњокрад, 

Анђелка Ремовић, Љубомир Обућина, Драгана Обучина. 

 Неколико наставника је одржало угледни час: Анђелка Ремовић и Александар 

Савић. 

 Припрема за пилот државне матуре. 

 Појачан васпитни рад са ученицима ½. 

 28.март – припрема за пилот програм Државне матуре. 

 Генерална проба поводом Дана франкофоније и Дана поезије. 

29.март 

 Одлазак у Ужице преузимање тестова за Државну матуру. 

 Јавна набавка електричне струје. 
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30.март 

 Припрема обавештења за ученике, припрема за дежурне наставнике, организација 

за спровођење државне матуре, решења, записници, спискови, одређивање 

учионица. 

31.март 

 Састанак преко зума за државну матуру. 

 Састанак са запосленима за државну матуру. 

 Доношење одлуке о испоруци електричне енергије. 

АПРИЛ 2022. 

 1-4.априла – припрема за пилот програм државне матуре. 

 Слање уговора Лимским ХЕ за потписивање уговора за дуално образовање. 

 Спровођење пилотирања државне матуре. Организација рада школе, обуке за 

дежурне наставнике и прегледаче. 

5,6,7.и 8.април 2022.године 

 Државна матура – друго пилотирање, обука дежурних наставника, посета 

начелника школске управе поводом супервизије школе и преглед документације. 

 Наставна субота, часови од понедељка. 

11.4.2022. 

 Разговор са педасгогом, одељењским старешином, родитељем ученице која је 

трпела насиље ван установе, разговор са полицајцем и просветном саветницом, 

одржавање састанка Тима за насиље. 

 Припрема за седницу одељењских већа и наставничког већа.  

12.4.2022. 

 Припрема за предстојећи надзор општинске инспекције.са секретаром и педагогом 

школе. 
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11.мај 2022. 

 Организација такмичења. Просветна инспекција, преглед документације и обилазак 

школа. Посета часовима. Јавна набавка за струју. Седница школског одбора, 

наставничког већа. 

 Седница савета родитеља, ученичког парламента- прикупљање помоћи за Николу 

из Прибоја,  

 Добијање средстава из опортунитета за опремање модерне учионице за ер . 

 Усвајање саттута, пословника о савету родитеља. Договор око матурске вечери. 

 Сарадња са локалним медијима око пласмана ученика на такмичења, чланци у 

новинама. Организација смештаја за професоре и ученике на реп.такмичењима. 

 Договор са одељењским старешинама и представницима ученика око организовања 

матурске вечери. Припремање докумената за полагање испита за лиценцу.  

 Присуство састанку у вези са доношењем Развојног плана општине, у Дому 

културе 10.5.2022.године. 

ЈУН, 2022. 

 Организација матурских и завршних испита. Организација разредних испита. 

Завршетак наставне године. Прослава матурске вечери у хотелу „ Језеро“. Свечана 

додела диплома, свечана додела Вукових диплома, обезбеђивање награда за 

ученике. Избор ученика генерације- Тамара Рабреновић. Сарадња са школском 

управом у вези са предстојећим уписом, ангажовање супервизора за завршни 

испит. Подела сведочанстава .  

ЈУЛ, 2022. 

 Комисија за технолошки вишак. Седнице школског одбора. Избор три наставника у 

школски одбор. Упис у средњу школу. Разговори са родитељима за давање 

сагласности за прелазак из друштвено-језичког у електротехничар 

рачунара.  Формирање група. Верификација образовног профила Економски 

техничар. Пријава испита за директора. Сарадња са Привредном комором Србије 
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око уговора са Е. Набавка материјала, образаца, припреме за полагање испита за 

лиценцу.Доношење решења о технолошком вишку. 

АВГУСТ 2022. 

 Сарадња са помоћним особљем око чишћења, набавке материјала, кречења, 

припреме школе за нову школску годину. 

 Набавка потрошног материјала за наставу.  

 Припреме за почетак нове школске године, седнице већа, школског одбора, тимова, 

савета родитеља, припреме годишњег плана и извештаја, и осталих извештаја. 

 Састанак актива директора. Листе технолошких вишкова, слободних радних места, 

непуне норме.  

 Преузимања запослених који су технолошки вишкови. Подела часова.Израда 

Правилника о организацији и систематизацији послова.  

 Састанак Актива директора на нивоу округа у Основној школи „ Живко Љујић“. 

 Целокупне припреме за почетак нове школске године. 

Подносилац извештаја 
Директорка Бранка Ракоњац 

2.3. Извештај о раду Школског одбора 

Школски одбор Средње школе у Новој Вароши у школској 2021/2022 години одржао је 

укупно 10 (десет) седница у саставу: Елвира Хаџић, Далида Мусић Авдић, Срећко 

Гујаничић, Љиљана Мариновић, Миливоје Арсић, Аднан Ибровић, Драган Грбовић, 

Мирослав Чкоњевић и Горан Друловић, кога од седнице одржане у 18. новембра, а испред 

чланова родитеља мења Зорица Симановић. 

У наведеном саставу Школски одбор је разматрао и усвајао бројна документа (Годишњи 

извештај о раду Средње школе, Годишњи план рада Средње школе, Стручно усавршавање 

запослених, Правилник о награђивању запослених, Правилник о канцеларијском 

пословању, План јавних набавки за 2022. годину, Извештаје о попису за 2021, 

Финансијски извештај, Правилник о начину евидентирања и коришћења електронске 

документације, Измену и допуну Статута Средње школе, Школски програм од 2022-2026, 

Правилнике о унутрашњој организацији рада школе, Правилник о мерама, начину и 
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поступању заштите безбедности ученика, Правилник о стручном усавршавању унутар 

школе, Правилник о похвалама и наградама ученика, Правилник о избору ученика 

генерације, Правилник о организовању и спровођењу испита, Правилник о дисциплинској 

и материјалној одговорности запослених, Правилник о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика, Правила понашања ученика, запослених и родитеља у школи, 

Парвилник о похваљивању и награђивању запослених, Пословник о раду Школског 

одбора, Пословик о раду Савета родитеља, Пословник о раду Наставничког већа, 

Пословник о раду Ученичког парламента, анексе, као и различите молбе). 

Одржали смо све редовне седнице у складу са планом ШО и пар ванредних када је то 

ситуација захтевала од нас.  

Доприносили смо несметаном функционисању школе, јер смо благовремено усвајали све 

неопходне планове, извештаје, анексе, молбе, као и школске акте у складу са ЗОСОВ. 

Анализирали смо успех и дисциплину ученика након сваког тромесечног периода и 

разматрали како побољшати и једно и друго. 

Активно смо учествовали у организацији рада школе и промовисали је. 

Неретко смо расправљали о будућности школе, налазећи најбоље могуће решење за план 

уписа како бисмо зауставили одлив ученика. 

Сарађивали смо са успешно са директорком школе, секретаром, председником синдиката, 

као и представницима Ученичког парламента. 

Чланови ШО из реда наставника су, што је и природно, најактивније учествовали у раду 

овог одбора.    

Председник Школског одбора: 
Далида Мусић Авдић   
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2.4. Извештај о раду Савета родитеља 

На првој седници која је одржана 9.9.2021. године конституисан је Савет родитеља 

Средње школе у Новој Вароши и радио је у следећем саставу: 

 Предраг Думбеловић 

 Драган Грбовић 

 Србољуб Вижлина 

 Горица Пушичић 

 Мирко Гујаничић 

 Миленко Дробњаковић 

 Зорица Симановић 

 Ивка Милинковић 

 Славица Бјелић 

 Љубица Шапоњић 

 Ана Стојић 

 Радојица Мићовић 

 Душко Батаковић 

 Радованка Бошњаковић 

 Бранкица Гордић 

 Мирослав Чкоњевић 

 Бобан Васиљевић 

Током школске године Савет родитеља је одржао осам седница, којима је осим чланова 

присуствовала и директорка Средње школе Бранка Ракоњац, као и по један од секретара 

школе Гина Обућина или Петар Виторовић. 

На првој седници конституисан је Савет родитеља, јавним гласањем је за председника 

једногласно изабрана Ивка Милинковић. За заменика председника, такође једногласно, 

изабрана је Ана Стојић, а за записничара Љубица Шапоњић, једногласно. 

Школа је добила четири понуде од осигуравајућих кућа које су разматране. На предлог 

Србољуба Вижлине, једногласно су за чланове комисије изабрани Ана Стојић, Бобан 
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Васиљевић и Мирко Гујаничић. Једногласним гласањем је одлучено да се одабере 

MILENIUM осигурање.  

У локални савет родитеља су изабрани Мирко Гујаничић и заменик Драган Грбовић. 

Тајним гласањем је за новог члана Школског одбора изабрана Зорица Симановић. 

За представнике из реда родитеља у школским тимовима изабрани су: 

 Тим за самовредновање – Миленко Дробњаковић 

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Ана 

Сојић 

 Тим за инклузивно образовање – Љубица Шапоњић 

 Тим за KVIS – Радојица Мићовић 

 Тим за професионални развој – Бобан Васиљевић 

 Тим за развој предузетништва и међупредметних компетенција – Предраг 

Думбеловић 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Славица Бјелић 

 Тим за каријерно вођење и саветовање – Бранкица Гордић 

 Стручни актив за развојно планирање – Горица Пушичић 

На овој седници је донет закључак да се упути допис Општинској управи, Општинском 

већу и Скупштини да се изнађе решење у вези са обезбеђивањем и организовањем превоза 

ученика из околних села до средње школе. 

На другој седници је разматран и усвојен Годишњи извештај о раду школе за школску 

2020/2021. годину, разматран и усвојен Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. 

годину. Директорка је упознала чланове Савета о организацији рада школе и оперативном 

плану школе од 13.9.2021. године на основу одлуке Тима за школе који је одлучио да у 40 

општина у Србиjи у средњим школама буде онлајн настава због неповољне 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид 19. 
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Трећа седница је одржана како би се родитељи упознали са Дописом МПНТР од 5.10.2021. 

године који је прослеђен свим школама и односи се на процедуре уколико се деси повреда 

забране насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања у школи. 

На четвртој седници је замењен записничар на предлог Љубице Шапоњић и за новог је 

изабрана Снежана Лазовић. Путем електронске поште је родитељима прослеђен материјал 

за седницу. Разматрани су успех ученика на првом класификационом периоду, мере за 

побољшање успеха и дисциплине, рад у отежаним условима (комбинована и онлајн 

настава). Директорка је упознала чланове СР са Правилником о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

Наш члан у Локалном савету родитеља Мирко Гујаничић је присуствовао општинском 

састанку па се на овој седници дискутовало о превентивним мерама, закључцима са 

састанка, даљим корацима. Разговарало се о превозу учника из околних места и одлуци 

Општинског већа да се исплате трошкови превоза на рачун родитеља у висини цене 

аутобуске карте јер не постоји јавни превоз. 

Пета седница је одржана онлајн. Свим родитељима је на електронске адресе достављен 

извештај педагога о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта. 

Констатовано је да је на радне навике ученика оставила последице онлајн настава  па им је 

тешко да се прилагоде на непосредну наставу и трајање часа од 45 минута. Бавили смо се 

мерама за побољшање успеха као и питањима везаним за екскурзију и свим 

епидемиолошким ризицима које носи њено извођење. 

Директорка је обавестила родитеље да ће за Савиндан бити награђено око 50 ученика који 

су остварили запажене резултате на такмичењима, конкурсима и ваннаставним 

активностима. Такође, пренела је обећење председника државе Александра Вучића дато 

приликом посете нашем граду да ће се реновирати зграда гимназије. 

На шестој седници за члана комисије за избор ђака генерације једногласно је изабрана Ана 

Стојић, а за њеног заменика Радованка Бошњаковић. Савет родитеља је упознат са 

предлогом избора уџбеника за школску 2022/2023. годину. Примедба је била да реформа 

уџбеника не прати реформу школа. Говорило се о активностима школе везаним за 
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државну матуру (пилот програм), матурским испитима, матурској вечери, такмичењима 

ученика. 

Једногласно је усвојен нацрт за измену пословника о раду Савета родитеља. 

На седмој седници директорка је обавестила СР о реализацији свих облика образовно-

васпитног рада. Разматран је и Извештај о успеху и дисциплини ученика. Директорка је 

изнела да је школа у обавези да донесе Школски програм за период од 2022. до 2026. 

године који ће израдити Актив за Школски програм. Школски програм ће се налазити на 

сајту школе. Дискутовало се о екскурзији која није могла да се организује због 

епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

Последња, осма седница, је одржана у згради гимназије. Материјали за седницу су 

достављени родитељима на мејл адресе. На овој седници су разматрани: извештај о 

самовредновању рада школе, извештај о остваривању развојног плана школе, извештај о 

матурским испитима, поступак прописивања мера из члана 108. ЗОСОВ-а и усвојен је 

извештај о раду Савета родитеља.  

Председник Савета родитеља  
Ивка Милинковић 

2.5. Извештај о раду координатора практичне наставе 

Као организатор практичне наставе у првом и другом полугодишту школске 2021/2022 

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 одељење електротехничар 

рачунара. 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 2021. 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.  
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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 за обављање практичне наставе за ученике  четвртог 

разреда образовни профил машински техничар моторних возила и образовни профил 

аутомеханичар у трећем 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“, 

занатска радња за одржавање возила „ДРНДА АЛМИР“. Такође је склопљен уговор за 

ученике трећег 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 трећег разреда образовни профил механичар хидроенергетских постројења због 

епидемиолошке ситуације, у првом полугодишту нису обављали практичну наставу у 

„Лимским  ХЕ“ из Нове Вароши. Ученици су практичну наставу обављали у школској 

радионици. У другом полугодишту реализацију практичне наставе  у „Лимским ХЕ“ су 

почели да реализују од 15.032022.године.  

Уговор за трогодишње образовне профиле електро струке у другом разреду  Електричар и 

Електромонтер мрежа и постројења који се школују по дуалном систему образовање није 

склопљен са ЕПС-ом, због тога што ЕПС није обезбедио сву потрбну документацију 

неопходну за реализацију практичне наставе.Уговор је потписан од старне ЕПС-а када се 

школска година завршила тако да ће ученици моћи да обављају практичну наставу у 

трећем разреду. Ови ученици су практичну наставу обављали у школској радионици. 

Код релизације блок наставе у одељењу IV3 образовни профил Машински техничар 

моторних возила и одељењу III3 образовни профил аутомеханичар, такође је дошло до 

одступања. Због епидемиолошке ситуације, сви часови блок наставе су реализовани у 

септембру и октобру да би ученици на време отпочели практичну обуку, тако да часови 

теоријске наставе у школи који  нису могли да се реализују по распореду, реализована је 

на време до краја школске године.Практична обука за возаче „Б“ категорије ова два 

образовна профила реализована је у другом полугодишту до краја месеца маја. 
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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. Предвиђена набавка материјала и алата 

током школске године је набављана по потреби. 

Урадио сам распоред часова, распоред извођења блок наставе за текућу школску годину, 

који је усаглашен са предметним наставницима.  

Током године обилазио сам часове практичне наставе како  у школској радионици тако и у  

предузећима, што је и евидентирано у књизи евиденције ученика. Часове које сам посетио 

су: II3-одељење 03.11.2021. код наставника Драгана Младеновића и Драгише Ђенадића; 

III3-одељења 04.11.2021. код наставника Горана Пауновића и Драгише Ђенадића; IV3-

одељења 05.11.2021. код наставника Драгише Ђенадића; IV3-одељење 11.03.2022. код 

наставника Драгана Младеновића и Драгише Ђенадића; IV3-одељење 21.03.2022. код 

наставника Душана Мандића из предмета Мерење и контролисање; I4-одељење 

21.03.2022. код наставника Гордане Цупарић из предмета практична настава. Такође сам 

посетио час Машинских елемената 02.11.2021. код наставника Дуана Мандића. Са 

предметним наставницима током школске године радио сам на корелацији практичне и 

теоријске наставе. 

Сви часови практичне наставе у свим одељењима су реализовани према предвиђеном 

наставном плану и програму. 

Са директорком школе током новемра месеца смо обишли угоститељске објекте и хотеле 

на златару и разговарали са власницима о предлогу упис Хотелијерско-туристичких 

техничара по дуалном систему образовања за наредну школску годину. Власници хотела и 

угоститељских објеката нису били заинтересовани за упис овог образовног 

профила.Такође сам помогао око израде анкете за ученике осмог разреда на територији 

општине за упис ученика у наредну школску 2022/23. годину.Такође сам као супервизор 

27, 28 и 29. јуна, учествовао на полагању мале матуре осмог разреда. 

Заједно са директорком школе радио сам решења о четрдесеточасовном радном времену 

као и решења о преквалификацији и доквалификацији за ванредне ученике, као и распоред 
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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.  

Организатор практичне наставе 
Миливоје Ћировић 

2.6. Извештај о раду Педагошког колегијума 

Чланови Педагошког колегијума у шкослкој 2021/2022 години су: 

1. Бранка Ракоњац-директор 

2. Миливоје Ћировић-организатор практичне наставе и вежби 

3. Стручни сарадници : педагог Стана Матовић Цупара, библиотекар 

4. Садија Башовић - стручно веће страних језика 

5. Милана Перошевић Мартиновић– стручно веће српског језика и књижевности 

6. Алија Мујагић- стручно веће електро струке 

7. Мила Боранијашевић- стручно веће природних наука 

8. Ћамил Туркмановић- стручно веће друштвених наука 

9. Јовановић Дарко– стручно веће математике, рачунарства и информатике 

10. Ћамил Чичић - стручно веће машинске струке 

11. Радованка Ћировић- стручно веће економске струке 

12. Станко Никачевић-стручно веће вештина 

13. Винка Поповић-представник ШРП 

14. Един Мујагић-представник актива за развој школског плана 

15. Сенка Вејсиловић-тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

16. Нихад Алиспахић- тим за развој међупредметних и предметних компетенција 

17. Милош Рвовић- тим за обезбећивање квалитета и развој установе 

18. Драгана Лојаничић- тим за самовредновање рада 

19. Љубомир Обућина- КВИС 

20. Марина Шапоњић- тим за професионални развој наставника 

21. Јелена Грбић- тим за каријерно вођење и саветовање 
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22. Ђорђе Василић - Тим за дигитализацију 

23. Стана Матовић Цупара- ИО 

У школској 2021/2022. године одржали смо десет седница педагошког колегијума. 

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

На првој седници смо урадили следеће: 

Директорка школе је упознала све присутне са стручним упутством за организацију 

почетка школске године и констатовано је да постоје три модела по којима ће се 

реализовати настава и да часови трају 45 минуа и да ће наша школа почети са другим 

моделом, комбиновани модел.  

Такође је договорено да сви наставници формирају тимове на платформи за свако 

одељење. Практична настава ће се изводити у предузећима са којима је школа склопила 

уговоре, а то су за трећи разред – аутомеханичари у аутомеханичарским радионицама, 

механичари хидроеенергетских постројења у централама Лимских хидроелектранаи у 

радионици ( просторија коју школа користи под закупом од Лимских хидроелектрана. 

Одељенске старешине у обавези да упознају ученике, али и њихове родитеље о правилима 

понашања.  

За записничара је изабран Един Мујагић. 

На другој седници бавили смо се следећим питањима:  

Директорка школе је обавестила да је прослеђена одлука од Тима за школе, у којој се 

наводи да ће се у средњој школи у Новој Вароши од 20.09. примењивати први модел 

организације образовно васпитног рада, тј непосредан рад а сви професори су у обавези да 

доставе нове оперативне планове на сагласност Школској управи., где ће часови трајати 

минута, практична настава одржава се код послодавца а сви часови реализоваће се у 

школи.  
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На трећој седници смо се бавили следећим питањима:  

Директорка школе је обавестила да је прослеђена одлука од Тима за школе, у којој се 

наводи да ће се у средњој школи у Новој Вароши од 13.09. примењивати трећи модел 

организације образовно васпитног рада, тј онлине настава преко мајкрософт платформе 

Теамс.  

На четвртој седници смо се бавили:  

Усвајање ИОП 2 за ученика Палић Давида, где је Љубомир Обућина, одељенски 

старешина, известио да је извршено праћење ученика од сепртембра и да су наставници 

написали појединачне извештаје. 

Директора је објаснила новим члановима колегијума шта представља ИОП 2, како се 

остварује овај план, на колико месеци се прате исходи и евентуално доноси план.  

Такође је било речи да се спремамо за план уписа, да имамо 108 ученика осмог разреда на 

нивоу општине. Речено је да практична настава и блок настава се одвијају по плану. 

На петој седници смо се бавили:  

Реализација часова у првом класификационом периоду и број слабих оцена по предмету, 

где нас је педагог школе упознао са реализацијом наставе у првом тромесјечу и броју 

недовољних оцена. Велики је број изостанака, због короне, доста ђака је било у изолацији 

или боловало од Ковид 19. 

Урадили смо ИОП 2 за ученика Палић Давида, II4, и  да је план усвојен на прошлпј 

седници и да за сада нема нових ученика за израду ИОП. Ученик ће се пратити и на свака 

три месеца  ће се ревидитирати план, уколико за то буде имало потребе. 

Констатовано је да се прганизација практичне наставе одвија по плану, теоријску обуку 

полагање испита за Б категорију су прошли сви ученици, аутомеханичари обављају праксу 

у радионицама. ЕПС још није добио акредитацију за дуално образовање. 

Ученици  профила хидроенергетска постројења не могу да иду на праксу у Лимске 

хидроелектране, јер Лимксе хидроелектране немају дозволу да примају ученике због 

Ковида 19. 
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На шестој седници смо се бавили:  

О реализација наставе у првом полугодишту где је констатовано велики број изостанака 

због епидемиолошке ситуације , због оболевања ђака, али и професора.  

У вези реализације практичне наставе, координатор за практичну наставу Миливоје је 

рекао да је склопљен уговор за ученике трећег разреда образовни профил Механичар – 

хидроенергетских постројења са ЈП ЕПС, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ из Нове Вароши, 

ученици су подељени по групама у складу са образовним профилима и распоређени по 

предузећима за извођење практичне наставе.  

Ученици трећег разреда образовни профил механичар хидроенергетских постројења због 

епидемиолошке ситуације, у првом полугодишту нису обављали практичну наставу 

у„Лимским ХЕ“ из Нове Вароши. Ученици су практичну наставу обављали у школској 

радионици. Уколико услови дозволе настава у другом полугодишту ће се обављати у 

„ЛимскимХЕ“. 

Председник Тима за ИО је изнео да су чланови Тима за додатну подршку 

вредновали  ИОП2 за ученика Палић Давида. На основу вреднованих исхода, уценик је у 

потпуности савдладао 5 исхода  5 (16,7%), делимично  23(76,7%), неостварени  2(6,6%). 

На основу оставрених исхода, Тим је донео одлуку да се за ученика прави нови ИОП2 за 

друго полугодиште, с тим да исходе који су неоставрени предметни наставници планирају 

у другом полугодишту. А делимично остварене исходе наставници могу планирати у 

другом полугодишту и новом плану уколико су уско повезани са садржајем које даље 

треба обрађивати.  

На седмој седници смо се бавили:  

Разматрали смо и усвојили оперативних планова, организације и реализације образовог 

васпитног рада, где је Директорка обавестила да школа ради према првом моделу, на 

основу одлуге тима за школе од 21.01.2022. године.  

Усвојено је да и даље платформа за рад бити Мајкрософт тимс. 
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На осмој седници смо се бавили:  

Припрема за матурски испит и завршни и раазредни испит где смо утврдили динамику 

рада за мај и јун ове школске године, а везано за одржавање матурских и завршних 

испита. Именовани су чланови испитног одбора, испитних комисија, дежурни наставници, 

одређени датуми испита, подела сведочанстава и диплома.  

О успеху и дисциплини ученика на крају трећег класификационог периода чланове је 

известила педагог школе, као и о праћењу ученика који раде по ИОП-у, где је направљен 

нови ИОП план за друго полугодиште, јер је у претходном реализовао све потребне 

исходе и да предметни наставници спроводе реализацију планираних активности, прате 

рад ученика и оцењују га. Чланови су упознати са извештајем просветног саветника о 

извршеном ванредном појединачном стручно – педагошком надзору који садржи оцену 

стања, предлог мера које треба предузети с циљем отклањања недостатака у раду и 

унапређивању образовно-васпитног рада.  

Разматрали смо око матурске вечери завршних одељења и констатовали да можемо 

помоћи ђацима у организацији сите, аки да школа неће сносити никакву одговорност, тј 

неће потписивати никакве уговоре са угоститељима и да ће ученици сами сносити 

одговорност у вези евентуалне материјалне штете. 

На деветој седници смо се бавили:  

О успеху и реализацији наставе на крају другог полугодишта. Педагог школе је известио 

Педагошки колегијум и константовано је да је онлине настава и комбинована настава 

утиацала на успех ученика, да су се олењили, да олако приступају настави, да је то 

резултирало лошијим успехом него претходних година, што је довело да је 11 ученика 

остало на поправном испиту (из математике, енглеског језика, електротехнике, економске 

групе предмета). Припремна настава ће бити организована у августу. Први пут је матурант 

остао на поправном испиту, и све то говори о једном олаком приступу школи и учењу. 

Стручна већа су доставила извештаје о одржаним секцијама и такмичењима. Ове године 

смо остварили запажене резултате на свим нивоима, наши учении су остваривали успехе и 

на окружним и  на републичким талмичењима. 
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Директорица је информисала чланове да смо уписали три одељења, и то тако што је 

расформирано одељење друштвено језичког смера за које се изјаснило свега седам 

ученика, а родитељи су дали сагласност да се препишу у електро-техничар рачунара. Тако 

да имамо, Природно- математички смер 19 ученика, електротехничар рачунара 15, и 

МТМВ 29 ученика. 

На десетој седници смо се бавили:  

Успех ученика након поправних и матурских испита известили су одељенске старешине 

где су утврдили да су сви положили на поправном испиту и положили матурске испите.  

Директор је предложио наставницима да за унапређење образовно-васпитног рада буду 

обуке, семинари о побољшању и унапређењу комплетне наставе, али и стручни семинари 

у склопу предмета.  

Директорка је информисала о свом раду, извештај је прослеђен свим наставницима на 

емаил. 

Одељења су распоређена по учионицама и усвојен је распоред часова, са констатацијом 

уколико буде неких измена, чланови наставничког већа ће бити обавештени.  

За осигурање ученика изабран је Миленијум осигурање, одељенске старешине су већ 

требали да обавесте родитеље. За превоз ученика Општина ће обезбедити новчана 

средства у висини вредности карте. Ученици треба да доставе рачуноводству потребна 

документа. 

Председник педагошког колегијума 
Бранка Ракоњац 
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3.Извештај о реализацији слободних активности 

3.1. Извештај о раду секција 

3.1.1. Извештај о раду литерарне секције 

У првом полугодишту школске 2021/2022. године чланови литерарне секције су 

учествовали на следећим конкурсима: 

 На Међународном литерарном конкурсу ,,Млади чувари српске народне културе“, 

на коме је ученица Ива Ранђеловић освојила 3. Награду у трећој узраснојкатегорији 

са темом: ,, Шта вреди ученост без врлина“ ( ментор професорка Драгана Чоловић). 

 Такмичење ученика средњих школа из књижевности (награда за најуспешније 

писмене задатке) – два рада на тему „Плава гробница Милутина Бојића“   послале 

су ученице Сара Аничић и Андреа Шапоњић из 3/2 одељења (ментор професорка 

Николина Крџавац). 

 Школски литерарни конкурс поводом Савиндана расписан је у првом полугодишту 

и рок за слање радова је 24.1.2022. године, када ће бити одабран награђени рад. 

ЛИТЕРАРНИ  КОНКУРС  ПОВОДОМ  САВИНДАНА 

У сусрет Савиндану, школској слави, 27. јануара 2022. године, Средња школа у Новој 

Вароши расписује Светосавски наградни конкурс у домену литерарног стваралаштва. 

Теме овогодишњег конкурса су: 

 Христолика љубав Немањића 

 Видео(-ла) сам задужбине Немањића 

 Свети Сава- наш извор и темељ 

 Пред светим ратником манастира Каленић 

 Песма као бдење, просветљење и спасење 

Матуранти 4/3 и 4/4 одељења урадили су стилизоване поруке о значају књиге и неговању 

читалачке културе.Изабране су најлепше мисли о књигама српских и страних песника, 

писаца и филозофа. За заједнички слоган узета је Шантићева мисао: ,, Волим књигу, 
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књига учи да прихвати братац брата .Поруке су постављене у холовима обеју школских 

зграда поводом Дана просветних радника( ментор професорка МиланаПерошевић 

Мартиновић). 

 На такмичењу ученика средњих школа за најлепши писмени задатак из 

књижевности Андреа Шапоњић, ученица 3/2 одељења , освојила је трећу 

награду    ( ментор  Николина Крџавац). 

 На школском литерарном конкурсу поводом Савиндана прву награду поделили су 

ученици Главоњић Лука и Ранђеловић Ива( ментор Драгана Чоловић) 

 Учествовали смо на конкурсу Епархачије бке ,, Светосавље и наше доба“( ученица 

4/3  Пешић Данијела, ментор Милана Перошевић Мартиновић) 

 Ученици 3/5 учествовали су на конкурсу  за најлепшу српску реч Друштва за 

српски језик и књижевност у овиру пројекта месец Март –српског језика. Предлози 

ученика биће објављени у дигиталној књизи. 

 Учествовали смо на литерарном конкурсу Српске књижевне задруге, Бескрајно 

плаво коло, на тему Породица и савремени свет. У категорији средњих школа прву 

награду освојила је Ива Ранђеловић ( ментор Драгана Чоловић), а Андријана 

Ранитовић је похваљена ( ментор Милана Перошевић Мартиновић). 

У сарадњи са школском библиотеком чланови секције су осмислили пано на коме су 

презентовали класике књижевности и најновија издања из области белетристике, 

историографије, модерне психологије и друга дела као предлоге за читање вршњацима. 

3.1.2. Извештај о раду рецитаторско-драмске секције  

У школској 2021/2022. годин чланови рецитаторско-драмске секције су припремили видео 

поводом 8. новембра, Дана просветних радника, који је објављен на сајту школе. У 

припреми и монтажи видеа учествовале су ученице Ана Јовановић и Андреа Маринковић 

из одељења 4/1.  

Чланови рецитаторско-драмске секције припремили су и приредбу за Савиндан, која ће 

бити организована у сарадњи са хором. У припреми рецитала учествовали су следећи 

ученици: Бојана Брзаковић 3/1 и Амина Кадрић 3/2 које су припремиле одломак из беседе 
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„Шта значи бити светосавски православан“, архимандрита Јустина Поповића; Николина 

Давидовић ће говорити одлом к из дела „Писма из Италије“ Јована Дучића; Бојана Рајић 

4/4  ће рецитовати песму „Свети Сава“ Васка Попе; Ивана Каплановић 3/5 ће рецитовати 

песму „Хиландарска библиотека“ Матеје Матејића; Јована Васиљевић 3/5 „Света места“ 

Верољуба Вукашиновића и Андријана Бјелановић 4/1 ће говорити песму Васка Попе 

„Косово поље“. Ученица Андријана Бјелановић 4/1 ће снимити видео-честитку - одломак 

из беседе „Шта значи бити светосавски православан“, архимандрита Јустина Поповића. 

Због неизвесне епидемиолошке ситуације приредба поводом Савиндана је снимљена и 

заједно са видео-честитком постављена на сајт школе. 

У другом полугодишту чланови рецитаторско-драмске секције су у сарадњи са 

библиотечком секцијом и професорком француског језика учествовали у обележавању 

Дана поезије (21. март)  и Месеца франкофоније. Чланови секције Андријана Бјелановић и 

Петар Колашинац су говорили стихове Мике Антића и Васка Попе и на тај начин 

обележили јубилеје ова два песника. 

На предлог МПНТР и Задужбине „Доситеј Обрадовић“ у нашој школи је обележен 10. 

април као „Доситејев дан“. Ученице Кристина Дулановић и Данијела Вујичић су 

припремиле пано са цитатима Доситеја Обрадовића, а представници сваког одељења су у 

току недеље на часовима српског језика читали одабране одломке из Доситејевих дела и 

одломке из рада ученице Данијеле Пешић која је прошле године освојила другу награду на 

конкурсу „Идућ учи, у векове гледа“ у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“. 

На општинској смотри рецитатора, одржаној 31. 3. 2022. године у онлајн форми, 

учествовала је само једна ученица, Љубица Шпица, која је говорила песму „Одлука“ 

Мирослава Антића, и као једина учесница пласирала се директно на окружни ниво 

такмичења. Ученица се није пласирала на републичко такмичење. Остали рецитатори су 

одустали од такмичења јер им се није допала идеја о онлајн форми такмичења.  

У оквиру огледног часа који је припремила професорка Николина Крџавац ученици су 

спремили филм на основу драме Мирослава Крлеже „Господа Глембајеви“. Филм је 

приказан у школској библиотеци 22. 6. 2022. године ученицима и професорима и 

постављен је на сајт школе. Књижевно дело добило је успешну филмску адаптацију. 
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Ученици су убедљиво оживели јунаке књижевног дела и пренели публици смисао 

дела.  Коментари публике били су афирмативни и највише су се односили на глумачке 

вештине ученика, затим на скривена значења изражена кроз визуелне и звучне ефекте, али 

је похваљена и воља ученика да велику количину свог времена уложе у један школски 

задатак. У разговору са ученицима након премијере, примећено је: ученицима доста значи 

похвала и чињеница да их неко „види“; заинтересовани су да чују коментаре професора, 

задовољни су утиском који су оставили; осећају да је њихов рад добио адекватну потврду; 

високо оцењују овакав начин ангажовања у наставном процесу. 

3.1.3. Извештај о раду еколошке секције 

На почетку школске године формирана је еколошка секција у којој је пет чланова, урађен 

је план рада секције, који је постао део Годишњег плана рада школе. 

Чланови еколошке секције су  

 Лазар Милошевић II1 

 Валентина Каплановић I1  

 Думбеловић Ивана I4 

 Пурић Милица I4 

 Бошњаковић Милош III5 

Члановима секције су упознати са планом рада секције, активностима и начином 

реализације. 

У току првог полугодишта: 

 Kроз радионицу   смо разговарали о значају озонског омотача, колико и како је 

оштећен и о последицама оштећења  по живи свет.Tакође кроз радионицу смо 

се  бавили  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.Овај час је организован као 

предавање. 
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 Један час је посвећен дану климатских промена и тада смо разговарали  о узроцима 

који доводе  до климатских промена, колико су изражене промене , шта се очекује 

у будућности, шта сваки појединац може да уради како би се смањила емисија 

загађујућих честица... Ученици су кроз презентацију и пано на следећем часу 

изнели  и објаснили своја   запажања. 

 У децембру смо  један час посветили причи о медицинском и фармацеутском 

отпаду како би ученици научили како се правилно  раздваја и где се одлаже овај 

отпад, шта све спада у медицински отпад...На делу часова ученици су уређивали 

школски простор, сређивали кабинет биологије, неговали цвеће...              

Утоку другог полугодишта одржано је 12 часова са следећим активностима: 

 Кроз разговор и занимљиве примере анализирали смо значај воде за живот 

и  утицај на квалитет живота, а један час је био посвећен очувању буодиверзитета. 

Један час је посвећен енергетској ефикасности  и штедњи енергије што је рађено 

кроз форму радионице.  

 Обележили смо значајне датуме:  Дан шума, Дан воде, Дан планете Земље, као и 

5.јун Светски Дан заштите животне средине кроз радионице, израду паноа, 

пригодних текстова... 

 Један час је био посвећен здрављу и важности очувања  здравња у измењеним 

условима животне средине.     

 На делу часова ученици су уређивали школски простор. 

Руководилац секције 
Снежана Јаџић 

3.1.4. Извештај о раду економске секције  

У другом полугодишту су обрађене четири теме.  

Прва тема је:  

Национална стратегија привредног развоја - у фебруару месецу која је реализована  за 

2 часа. Реферат за ову тему је припремио Милош Бошњаковић и међусобном дискусијом 

смо извели закључак да национална економија привреде наше земље дефинише основне 
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циљеве и правце развоја на путу ка модерном друштву,развијеној економији и већем 

квалитету живота свих грађана. То је истовремено пут придруживања и прикључивања 

Европској унији на коме ће Србија активирати своје људске, материјалне и природне 

потенцијале а стране директне инвестиције морају бити у центру пажње националне 

стратегије. 

Друга тема је реализована у марту месецу и то:  

Појам политике цена и циљеви - 1 час и Улога и функције цена - 1 час 

Ова тема је обрађена да би ученици дефинисали политику цена и схватили циљеве те 

политике. Из дискусије смо извели закључке да су основни циљеви политике цена: 

 контрола или сузбијање инфлације 

 регулисање међусобних односа-паритета цена 

 повећање конкурентности домаћих роба на светском тржишту 

Ученици су у групама обрађивали сваки од ових циљева. Следећи час ученици су научили 

како неравнотежа између понуде и тражње утичу на привреду и које су функције цена. 

Најважнији феномен општег нивоа цена је инфлација или раст цена. 

Трећа тема је обрађена у априлу - 2 часа и то:  

 Улога Централне банке у кредитно – монетарном систему. Централна банка као 

институција се налази  на врху пирамиде банкарског система земље. Зато смо 

издвојили основне функције централне банке и сваку функцију припремао по један 

ученик па смо заједно коментарисали. Разговором смо извели закључак да ове 

функције доприносе ефикасности и стабилности финансијског система земње. 

 
Последња обрађена тема у мају - 2 часа и то: 

 Животни стандард становништва-социјална политика.  Ученик Илија Трмчић 

је припремио реферат на ову тему. После дискусије смо извели закључак да значај 

животног стандарда проистиче из чињенице да су људи богатство сваке земље и да 

је основни циљ привредног развоја стварање услова за што потпуније задовољење 
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њихових потреба. Лична потрошња је најзначајнији сегмент животног стандарда а 

један од кључних проблема је сиромаштво становништва у Србији. Са 

сиромаштвом је повезан и проблем незапослености. Зато је важна социјална 

политика државе и она преузима одговорност за социјалну ситуацију у земљи. 

Руководилац секције 
Jовановић Миленија 

3.1.5. Извештај о раду библиотечке  секције 

На почетку школске године формирана је библиотечка секција, по извршеном анкетирању 

ученика, која броји 17 чланова,  урађен је план рада секције, који је постао део Годишњег 

плана рада школе. 

Чланови библиотечке секције су Милица Матовић, Ђорђе Рвовић, I1, Аурора Вејсиловић, 

Ива Ранђеловић, Неира Чичић, Лана Хаџибеговић , II2 ,Белма Бећирагић , Ајла 

Хаџибрахимовић, Љубица Шпица, Богдан Курћубић III1 , Амина Кадрић, Анђела 

Шапоњић , Анђела Васиљевић, Сара ШапоњићIII 2, Андријана Ранитовић, III 5 

,  Андријана Бјелановић IV1. Током године раду секције су се придружили и Јована 

Шапоњић, I1,  

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. Амина Кадрић је предложила 

да организујемо нешто као књижевно вече , на коме би ученици читали своје радове. 

Нисмо успели да реализујемо овај предлог, али свакако остаје за наредну годину, као 

предлог активности. 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. 

Чланови библиотечке секције из II 2, III1, III 2, учествовали су у нашој акцији  '' Ипак има 

сајма књига'' , тако што су они били ти који су припремали изложене књиге, сређивали 

изложбени простор, упознавали ученике са изложеним књигама, а такође су учествовали у 

реализацији разговора – промоције књиге, проф. С. Гујаничића и били присутни , као 

публика. Изложбени део акције спроведен је у холу зграде бивше Гимназије. Првог дана 

су излагане књиге које смо добили на поклон,  другог дана су изложени летописи и 

издања нововарошких аутора, а трећег дана су изложене књиге које је школа набавила 
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својим средствима и нови уџбеници. Четвртог дана смо организовали разговор са колегом 

и писцем Срећком Гујаничићем, у простору библиотеке у згради бивше Гимназије. Уједно 

је то била и промоција његове последње издате књиге, романа '' Како сам убио 

наркодилера''. А. Бјелановић је говорила биографију нашег колеге, а  одломке из романа је 

читао Петар Колашинац , ученик IV1.  Својим музичким умећем су програм 

употпуниле  Сара Томашевић, I 2, клавир и Јелена Руљевић, II 1, гитара, којима смо 

захвални на сарадњи. У реализацији овог дела програма посебно се ангажовала 

колегиница библиотекар , проф. С. Башовић.  Урађен је пано поводом 60.година Нобелове 

награде И. Андрића и све време акције био је изложен у холу, а по завршетку акције 

премештен је у хол зграде 2. Пано, са веомо лепим портретом Иве Андрића урадила је 

ученица Софија Аврамовић, II 2, а помогле су ученице И.Бајровић, А. Вејсиловић, 

чланови секције. . Чланови секције били су укључени и у пројекат '' Учимо и живимо 

демократију и људска права у школама '', у ком учествује наша школа, у организацији 

Регионалног центра за права детета, Ужице и Амбасаде САД у Србији, Имана Бајровић, 

Неира Чичић, Софија Аврамовић, Емилија Курћубић II 2, помагали Ђорђе Рвовић и Јована 

Шапоњић , I 1. Оргнизоване су активности поводом пете акције '' Читајмо гласно '', 

ДШБС. Амина Кадрић, ученица III 2 одељења, написала је три текста на тему књиге, 

читања и значаја библиотека, један од текстова је посвећен и толеранцији, као допринос 

пројекту '' Учимо и живимо демократију и људска права у школама '', пошто је М. 

Чакаревић учесница овог пројекта па је тиме направљен допринос овој акцији 

библиотечке секције и остварена партиципација ученика. Исто је и са израдом паноа , са 

занимљивим '' језичким '' игрицама као асоцијацијом на значај толеранције, који су 

постављени у холовима зграда наше школе. 29.3.  одржан је рецитаторско – музички 

програм, обележавње Месеца франкофоније и међународног Дана поезије , у библиотеци у 

згради бивше Гимназије. Програм су припремиле С. Башовћ и М. Чакаревић. У делу 

програма посвећеном франкофонији прочитани су текстови о франкофонији, о Игоу и 

Бодлеру , рецитована је поезија Бодлера и Игоа, а у делу посвећеном Међународном дану 

поезије рецитовани су стихови Милутина Бојића, Васка Попе и Мике Антића, у част 

годишњица везаних за ове песнике. Учествовали су Наташа Шапоњић, Ива Ранђеловић, 

Неира Чичић,II 2, Богдан Курћубић,  Тања  Мандић ,III 1, Ања Куртић, Сара Шапоњић, 

Анђела Васиљевић, Амина Кадрић, Мила Обућина, Лука Шапоњић,III2,  Андријана 
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Бјелановић, Петар Колашинац, IV 1,  као рецитатори, док су музички део оплеменили 

извођењем Николина Матовић, I 2,  Јелена Руљевић , II1,  Лука Шапоњић,III 2,  Љубица 

Матовић, IV2   и Андреј Шапоњић, IV 1. Програму су присуствовали наставници и 

запослени наше школе. Обележен је 23.4. – Светски дан књиге и ауторсх права , 

постављањем пригодних паноа у холовима школа. Организовали смо други пут акцију 

наше библиотеке '' Уз предлог лакше се чита'', овог пута ставили смо хамере на постоља у 

холовима па су ученици дописивали називе дела и аутора, као предлоге за читање током 

летњег распуста. Ученица Ајла Хаџибрахимовић је задужена за припрему хамера, а 

помогли су и чланови библиотечке секције одељења II 2, као и Љубица Шпица, III 1. 

Одштампани спискови предлога су постављени на огласним таблама у школи као и на 

сајту школе. 

Обележене су и важне годишњице, везане за Ф. М. Достојевског, 200.година од рођења и 

140.година од смрти, и 700. година дела '' Божанствена комедија '', Д. Алегијерија. Паное 

су урадиле С. Аврамовић, И.Бајровић, А. Вејсиловић, М.Хаџимуртезић, II2, А. Кадрић и 

А. Васиљевић, III2, односно Ђ. Рвовић, I1. Како су панои завршени пред сам крај првог 

полугодишта изложени су по завршетку изложбе поводом Савиндана. 

Ученици су обавештавани о конкурсима : Интернет конкурс у говорењу поезије фестивала 

''Дани  Данила Лазовића '', '' Лимске вечери дечије поезије '' , Дома културе у Прибоју, 

литерарни конкурс '' Песма леда и ватре – ново поглавље'', издавачке куће Лагуна,  Пети 

фотоконкурс '' Разгледница из школске библиотеке'', ДШБС –а, Шести литерарни конкурс 

„Лето без бриге, проведи крај књиге” , поводом 24. маја, Дана словенске писмености и 

културе, а у сусрет распусту; конкурси су постављани на огласним таблама за ученике, а о 

њима су обавештавани и чланови библиотечке секције усмено, као они који ће 

информацију пренети осталим ученицима. 

Рад чланова секције је понекад ишао и нешто споријим темпом од планираног, због 

обавеза чланова секције у школи а и због чињенице да је било и изостајања – изолација па 

неки чланови нису могли бити укључени у активности у том периоду. У раду секције 

учествовали су и помагали сви библиотекари Средње школе. 

Библиотекар 
Милунка Чакаревић 
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3.1.6. Извештај  о  раду  хора  за школску 2021/22. 

У школској 2021/22.години планирано је 140 часова хора, према плану и програму рада за 

гимназије. Реализовано је 136 часова, 4 часа нису реализована због боловања наставника, 

мада је одржано много више додатних часова за време припремања програма у 

поподневним часовима који се нису могли уписати због попуњености распореда часова. 

Чланови хора су ученици свих разреда гимназије, укупно их је било 41 ученик и то у 

првом разреду 10,другом 10,трећем 11,четвртом 10 ученика. 

Чланови хора су талентовани ученици за музику који се бирају на почетку сваке године на 

аудицијама.Рад хора утиче на обликовању 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 ЦИЉ 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: 

 аудиције и избор чланова хора 

 разврставање гласова 

 интонативне вежбе 

 вежбе правилног дисања,техничке вежбе 

 избор композиција за извођење 

 тумачења садржаја композиција 
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 увежбавање деоница за певање појединачно и у групама по гласовима 

 реализација планираног програма 

У оквиру хора постоје чланови који су истовремено и чланови оркестра који свирају 

различите инструменте:Сара Томашевић, Магдалена Марић, Лука Шапоњић који свирају 

клавир, као и Андреј Шапоњић, Софија Аврамовић,Николина Матовић и Јелена Руљевић 

који свирају гитаре. 

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-. 

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 снимљен и приказан за време обележавања школске славе 

у холу школе због познате епидемиолошке ситуације .Програм је обухватио Светосавску 

химну,етно песму-Жубор вода жуборила-као и патриотску песму-Ово је Србија- 

Иако је ситуација била отежана, чланови хора су учествовали у обележавању Месеца 

Франкофоније када је уприличен пригодан програм у школској библиотеци,у коме су 
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чланови свирали и певали француске шансоне.Такође су учествовали и у обележавању 

Дана енглеског језика у априлу.. 

На конкурсу „Ја имам таленат“ који је расписало Удружење професора француског језика 

Србије,ученици Лука Шапоњић И Јелена Руљевић су добили специјалне награде и 

дипломе за свирање и певање француских шансона. 

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. 

Руководилац хора 
Садија Башовић 

3.1.7.Извештај о раду спортске секције 

У ову школску годину ушло се као у претходну. Реализација плана и програма спортске 

секције планирана је да се спроведе у складу са хронологијом такмичења. У септембру 

месецу ученици су обавештени и упознати са радом секције, када им је представљен план 

и програм. Структура плана и програма конципирана је у складу са календаром спортског 

такмичења и у складу са наставним средствима и могућностима са којима располаже 

школа. Међутим ова школска година праћена је епидемиолошким опрезом, што је утицало 

на само извођење спортске секције. Сам календар такмичења већински је опредељен за 

друго полугодиште, што је утицало на број часова у првом.  

Друго полугодиште било је календарски у знаку колективних спортова, у складу са тим су 

организовани и тренажни системи праћени микро и мезо циклусима. Укупно часова 

секције је било 19. Од укупног броја часова, 4 часа су била одбојка, 8 часова рукомета, 3 

часа такмичарског карактера у оквиру недеље школског спорта и 4 часа такмичења у 

оквиру саме секције. На часове секције су долазили селективно ученици у складу са 

хронологијом такмичења и припремама које су планиране. У складу са тим 9 ученица је 
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долазило на одбојку, 10 ученика за рукомет и 6-12 ученика на часове такмичарског 

карактера у оквиру секције од укупно пријављених 27 ученика. 

У овој школској години успели смо да организујемо одлазак женске одбојкашке екипе на 

такмичење у Пожегу. Такмичење одржано 11.2.2022 године. Екипа није успела да избори 

пласман даље изгубивши од екипе из Пријепоља. 

Предметни наставници физичког васпитања 

 

3.1.8. Извештај о раду рачунарско-програмерске секције 

У раду рачунарско-програмерске секције учествовали су следећи ученици: 

 Лазар Топаловић IV4 

 Јован Стојић IV4 

 Ненад Боранијашевић IV4 

 Раде Тртовић IV4 

Чланови секције су у току године заједно са наставницима учествовали у одржавању 

рачунара у кабинетима, где су се бавили отклањањем ситнијих кварова на рачунарима, 

инсталацијом потребног софтвера и реинсталацијом оперативних система на којима је то 

било потребно. 

Поред ових активности, ученици су у сарадњи са руководиоцима секције и Тимом за 

дигитализацију учествовали у одржавању школског сајта, при чему су обрађивали 

фотографије и учествовали у обајвљивању текстова на школског сајту. 

Руководиоци секције 
Ђорђе Василић 
Алија Мујагић 
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3.1.9.Извештај о раду хорске секције 

Септембар – Новембар   

 Формирање секције 

 Аудиција за гласове у хору - селекција гласова према гласовним могуцностима 

 План и припрема о задавању композиција одабраних за певање 

Ученици: 

 Татовић Јелена IV4 

 Гордић Бојана IV4 

 Драгана Куртић I3 

 Анђела Ђенадић I3 

 Лара Остојић II2 

 Бајровић Имана III2 

 Вејсиловић Аурора III2 

 Чичић Неира III2 

 Аврамовић Софија III2 

 Милекић Ања I1 

 Маја Каличанин II1 

 Милица Матовић II1 

 Николина Рвовић II1 

 Анђела Шапоњић IV2 

 Ања Тртовић IV2 

Децембар 

 Одабир композиција и песама за Савиндан  

 Химна св. Сави , етно песме 

 Пробе свих песама уз пратњу клавира 

 Расподела деоница хора, солиста, инструменталне пратње 

 Увежбавање свих композиција   
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Јануар 

 Генералне пробе хора за Савиндан (начин певања, технике, поставка хора) 

 Ванредне пробе хора како би деца била још сигурнија (вежбање целог програма ) 

                                                                               Професор, Срђан Брзаковић             

3.1.10.Извештај рада историјске секције 2021-22. године 

У току школске 2021-22. године, одржано је укупно шеснаест часова историјске секције. 

Часови су били посвећени обележавању Дана сећања на српске жртве у другом светском 

рату,  који се обележава 21. октобра, као и Дана примирја у Првом светском рату, који се 

обележава 11. Новембра, Дана државности који се обележава 15. фебруара и Дана победе 

који се обележава 9. маја. У складу са препорукама кризног штаба за спречавање 

пандемије корона вируса, нису одржане приредбе ради обележавања ових важних датума, 

али су ученици , на часовима историјске секције, заједно са наставницима, спремили 

презентације у power point-у, као и краткометражни филм, који су презентовани 

ученицима и наставницима путем платформе Microsoft Teams. 

Руководилац секција  
Никола Коњокрад                                                                       
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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 367 ученика. У току 

године  исписала се 3 ученика. Укупан број ученика на крају године је 364. 

На крају четвртог класификационог периода 10 ученика је било са недовољним оценама. 

Након поправних испита, сви ученици су завршили разред без недовољних оцена. Од 10 

ученика, 9 ученика је завршило разред са добрим успехом и 1 са довољним. Након 

поправних испита, успех је следећи: 

Одличних -131 ученика, 36 % 

 у првом разреду  21 ученик 

 у другом разреду 23 ученика 

 у трећем разреду 42 ученика 

 у четвртом разреду 45 ученика 

Вр. Добрих -142   ученика, 39 % 

 у првом разреду  38  ученика 

 у другом разреду 42 ученика 

 у трећем разреду  31 ученик 

 -у четвртом разреду  31 ученик 

Добрих – 88 ученика,24.2% 

 у првом разреду  22 ученик 

 у другом разреду 28 ученика 

 у трећем разреду 26 ученика 

 у четвртом разреду  12 ученика 

Довољних -3 ученика,0.8 % 

 у првом разреду 0 ученика 

 у другом разреду 0 ученик 
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 у трећем разреду 3 ученика 

 у четвртом разреду 0 ученика 

Укупан број изостанака је 40 876, што је 112.3 изостанака по ученику. Укупан број 

оправданих је 39 865 и 1011 неоправданих. Одељење са најмањим бројем изостанака је 

IV2-917 , што је 53.9  изостанка по ученику. Одељење које има највећи број изостанака је 

III3-3600, што је 189.5 изостанка по ученику. 

Укупан број ученика којима је смањена оцена из владања је 49 , a 315 ученика има 

примерно владање . Од тога, 39 ученика има смањену оцена из владања на врло добро (4) 

9 ученика на добро (3) задовољавајуће -1 ученк Ученицима су оцене смањене због 

неоправданих изостанака и константног чињена лакших повреда обавеза. 

Укупан број часова допунске наставе је 331, а додатне 153. Укупан број одржаних часова 

одељењског старешине је 608.  

Мере: 

 Пројектна настава 

 Хоризонтално учење 

 Појачати рад на одељењским заједницама 

 Појачан васпитни рад 

 Сарадња са родитељима 

 Саветодавни разговори са педагогом школе 

 Допунска и додатна настава 

Педагошкиња школе 
Стана Матовић Цупара  
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4.2. Извештај са завршних и матурских испита 

IV1-22 ученика, друштвено језички смер 

Назив наставног предмета одличних Врло добрих Добрих довољних укупно просек 

Српски језик       14        5      3 
 

     22        4,5 

Изборни наставни предмет одличних Врло добрих Добрих довољних укупно 
 

Енглески језик        14        7        1 
 

     22       4,60 

укупно        14        7        1 
 

     22       4,60 

Матурски рад одличних Врло добрих Добрих довољних укупно 
 

Историја         3        3 
  

      6      4,5 

Биологија        2        1        2 
 

      5     4,00 

Социологија         4 
   

      4     5,00 

Ликовна култура        2 
   

      2     5,00 

Физика         4 
   

      4     5,00 

Географија        1 
   

      1     5,00 

Укупно         16        4        2 
 

      22     4,75 

Успех-Укупно         13        9 
  

22     4,60 

 

Одељење IV2-17 ученика 

Назив наставног предмета одличних Врло добрих Добрих довољних укупно просек 

Српски језик и књижевност 14 3 / / 17 4,82 

Изборни наставни предмет одличних Врло добрих Добрих довољних укупно  

Енглески језик 10 4 3 / 17 4,41 

укупно 24 7 3 /   

Матурски рад одличних Врло добрих Добрих довољних укупно  

Филозофија 2 / / / 2  

Хемија  2 / / / 2  
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Рачунарство и информатика 2 2 / / 4  

Физика  7 / / / 7  

Биологија  2 / / / 2  

Укупно  15 2 / / 17 4.9 

Успех-Укупно  12 5    4.71 

 

IV3-30, машински техничар моторних возила 

Назив наставног предмета одличних Врло добрих Добрих довољних укупно просек 

Српски језик и књижевност 8 8 8 6 30 3,6 

Изборни наставни предмет одличних Врло добрих Добрих довољних укупно  

Мотори СУС 28     5,00 

Математика 1 1    4,5 

Укупно  29 1    4,97 

Матурски рад одличних Врло добрих Добрих довољних укупно  

Мотори СУС 28    28 5.00 

Мaтематика 1 1   2 4.5 

Укупно  29 1   30 5.00 

Успех-Укупно  16 14    4.53 

  

IV4-електротехничар рачунара 19 ученика  

Назив наставног предмета одличних 
врло 

добрих 
добрих довољних укупно просек 

Српски језик и 
књижевност 

7 3 9 - 19 3.89 

Испит за проверу стручно 
теоријских знања: 

5 10 3 1 19 4.00 
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Практични рад-задатак А 11 5 2 1 19 4.37 

Практичан рад-задатак Б 8 3 7 1 19 3.58 

Практичан рад-заједно 8 6 5 - 19 4.16 

Успех-Укупно 6 7 6 - 19 4.00 
 
III3-19 ученика , аутомеханичар и механичар хидроенергетских постројења 

Назив наставног предмета Одличних Врло добрих Добрих довољних Укупно просек 

Теоријски део 6 7 5 1 19 3,95 

Практични део 7 4 4 4 19 3,58 

Успех 7 6 5 1 19 4,00 

 

Извештај са полагања завршних и матурских испита 

У школској 2021/22.години диплому о завршеном средњем образовању је стекло 107 

ученика. Један ученик је полагао матурски испит у августовском испитном року и 

положио.  Од 107 ученика матурски испит полагало је 88 ,а завршни 19 ученика.  

 Успех који су ученици постигли на матурском и завршном  испиту је врло добар 4.4. 

Укупно је 54 одличних, врло добрих 41, 10 добрих ученика и 1 довољан. Од 88 ученика 

који су полагали матурски испит, успех који су ученици постигли из српског језика  и 

књижевности је  врло добар 4.21, од чега је 43 одличних, 19 врло добрих, 20 добрих, 6 

довољних ученика.  Успех који су ученици гимназијских смерова (39) постигли из 

енглеског језика као изборног предмета је врло добар 4.36, одличних 24, врло добрих 11, 

добрих 4. Машински техничар моторних возила су из изборних предмета мотори са 

унутрашњим сагоревањем и математике  постигли одличан успех( 4.8). Одличних је 29, 

врло добрих 1 ученик. Електротехничар рачунара је на испиту за проверу стручно 

теоријског знања постигао врло добар успех (4.00). Одличних је 5, врло добрих 10, добрих 
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3, довољних 1. Успех који су постигли на нивоу школе на изборном делу испита је 

одличан 4.6. Одличних је укупно 58, 22 врло добрих, 7 добрих и 1 довољан. 

 На одбрани матурског и практичног  рада постигли су одличан успех, 4.71. Од тога је 69 

ученика са одличним успехом, 12 са врло добрим, 6 са добрим успехом одбранило 

матурски и практичан рад. Код гимназијских смерова матурски рад су полагали из 

историје- 6, хемије-2, социологије-4, рачунарство и информатика -4, физика-11, биологија- 

7, географија-1, ликовна култура-2, филозофија-2. Са одличним успехом је 31 ученик 

одбранио матурски рад и 6 са врло добрим и 2 са добрим успехом.  Машински техничар 

моторних возила матурски рад су полагали из мотори СУС-28, математика-2. Успех на на 

одбарни матурског раду је 4.97 . 29 ученика је одбранило рад са одличним и 1 са врло 

добрим успехом. Електротехничар рачунара практични рад је са одличним успехом 

одбранило 8 ученика, 6 са врло добрим, 5 добрим, што је врло добар успех 4.16. 

Завршни испит је полагало 19 ученика и постигло врло добар успех 4.00. Успех који су 

постигли је 7 одличних, 6 врло добрих, 5 добрих и 1 довољан успех. На теоријском делу 

постигли су врло добар успех 3.95. Од чега је 6 одличних, 7 врло добрих, 1 добар, 1 

довољан.На практичном делу постигли су врло добар успех 3.58. Од чега је 7 одличних, 4 

врло добра, 4 добра и 4 довољна.  

Након положених матурских испита, 5 ученика су постали носици Вукове дипломе, а то 

су: 

1. Матовић Љубица IV2 

2. Поповић Вук IV2 

3. Ноговић Сенад IV2 

4. Рабреновић Тамара IV2 

5. Чоловић Јована IV2 

4.3. Извештај о остваривању Програма заштите 2021/2022. године 

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: 
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-Тим је комституисан на првој седници и том приликом изабрани су: руководилац, његов 

заменик  и записничар. Израђен је план рада Тима, договорено информисање ученика о 

постојању Тима, начину функционисања и плану рада. Након разговора о значају сарадње 

Тима са другим тимовима, договорено је и да се формира Вршњачки тим, кога чине по 

један представник ученика сваког одељења, те да се  интензивира сарадња са овим тимом, 

нарочито по питању идеја за превентивне активности. Израђен је програм заштите и 

саставни је део Годишњег плана рада школе, као и Школског програма. Као представник 

родитеља изабранa je Зорица Симановић.  За представник ученика изабрана је ученица 

Имана Бајровић.  

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; у сарадњи са педагогом школе и 

члановима ученичког парламента, као и ученици који су обављали друштвено користан 

рад су одржали презентацију на тему „Насиље нема оправдање“ -Превенција 

насиља,посебни ризици и мере заштите као и реаговања када се насиље 

деси.”.  Предавања су одржана ученицима свих одељења школе. 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;  

Реализована је планирана активност са ученицима под слоганом “Погледај ствари из туђег 

угла“ 

Ученици су организовали предавања на тему заштите од насиља, својим вршњацима; 
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Педагог школе је анкетирала ученике и наставнике о учесталости и врстама  насиља; 

На родитељским састанцима, родитељи су упознати са Правилником, као и одгворнсотима 

родитеља. Кроз часове физичког васпитања наставници су са ученицима разговарали о 

фер плеј игри, правилима понашања на утакмицама; 

Родитељи ученика који су трпели насиље, који су били сведоци и који су били починиоци 

учествовали су у васпитном раду, разгворима са децом, одељењским старешином, 

педагогом и директором. На родитељским састанцима давали су предлоге ради 

превентивног деловања и како даље када се насиље већ деси; Савет родитеља био је 

упознат са тренутном ситуацијом и насталим облицима и нивоима насиља; 

Кроз часове грађанског васпитања први разред је обрађивао скоро све теме везане за 

конфликте, мирно решавање сукоба, насиље у школи,.... 

Постојала је сарадња и са Домом здравља, где су поред тема у вези са наркоманијом са 

педијатрима говорили и о здравим стиловима живота, са МУП-ом су имали предавања на 

тему коју сам већ навела; остварена је и сарадња са Центром за социјални рад и 

индивидуалне разгворе са родитељима, ученицима који су трпели насиље и који су 

починиоци, као и сведоци.  

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 2021/2022. години забележена су три случаја насиља- један са 

елементима првог и другог нивоа, затим случај другог нивоа насиља. Направљен је план 

мера заштите за ученике који трпе насиље, као и починиоце и сведоке. План је праћен од 

стране Тима. Након предложених активности, ученици су показали напредак у понашању, 

нису правили лакше нити теже повреде, као ни повреде забране, па су на крају године 

свим ученицима поправљене оцене. Активности које су предложене кроз план заштите су: 

родитељски састанак одржан ради упознавања родитеља са насиљем у одељењу, разговор 

са родитељима ученика вршји чине насиље, разговор ученика са педагогом ,одржавање 

одељењских заједница, учествовање УП у раду ОЗ,  укључивање  ученика из УП, посета 

часова, консултативни састанаци са ЦЗСР, МУП-ом, Сарадња са школским полицајцем и 
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МУП-ом, Сарадња са ЦЗСР ,Седнице ОВ и НВ, Савет родитеља, Упознати ШО са 

насиљем у школи, радионице на тему мирног решавања сукоба.  

Одмах по сазнању за насиље, директорка школе је обавештавала родитеље, МУП, 

Школску управу, Центар за социјални рад, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. Обављене су консултације у установи, Тим, директор, 

педагог, секретар, одељењски старешина.  Уследило је прикупљање података, разговори, 

писање изјава, састанци, договор о заштитиним мерама. Након тога праћење предузетих 

мера. Праћење понашања ученика и редовни саветодавни разговори. 

 Известилац 
Сенка Вејсиловић, руководилац Тима 

 

4.4.Извештај о раду ученичког парламента 

Ученички парламент је одржао 9 састанака у школској 2021/22. години.  

 На првој седници имао је 34 ученика ,тј. 17 одељења по 2 ученика . За председника 

изабрана је Вања Kутлешић ученица III4 одељења, заменика председника Емилија 

Дулановћ ученица IV2 и за записничара Kристина Дулановић ученица II1. Такође су 

изабрани ученици за тимове и стручне активе. Ученици су упознати са извештајем о Тиму 

за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Годишњим 

извештајем школе, Извештајем о самовредновању. Усвојили смо нови Пословник о раду 

ученичког парламента. Такође смо се договорили о учешћу у пројекту који је покренуо 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у циљу унапређивања 

међупредметне компетенције „Одговоран однос према здрваљу“ 

Другу седницу је отворио председник. Ученици који су били на седници су дали предлог 

како да обележимо Међународни дан толеранције 16.новембар и примери толеранције 

кроз књижевна дела. Предлози су били да се деле шарени папирићи са цитатима, да се 

нађе филм од 2-3 минута и уз то неки текст. У сарадњи са Вршњачким тимом обележили 

смо 19.новембар, Дан против злостављања деце. Прослеђен је крта филм одељењским 

старешинама који су на ЧОС-у гледали са својим ученицима и разговарали на ту тему. За 

конкурс Путујући биоскоп Слободне зоне Јуниор се пријавило 9 ученика :Емилија 



Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 
 

237 
 

Дулановић, Александра Обућина, Тамара Рабреновић, Марко Вићовић, Милица 

Марјановић, Благота Секулић, Вања Kутлешић, Неира Чичич и Аурора Вејсиловић . Ови 

ученици су снимили филм ,,Ожиљак који је прошао међу првих 8 филмова.Филм смо 

пустили у нашој школи на Међународни дан људских прва, 10.децембар. 

На трећој седници смо анализирали успех и дисциплину на крају првог класификационог 

периода и анализу успеха.367 ученика је уписано на поцетку школске године , а исписало 

се 3 ученика.Укупан број ученика без недовољних оцена је 253,што је 69.5%,са 

недовољним оценама је 111 ученика сто је 30.5% . Од тога је 64 ученика са једном 

недовољном оценом, 24 са две, 12 са три ,7 са четри и 4 ученика са пет недовољних. 

Одељење са најмањим бројем изостанака је IV2-169 што је 9.9 изостанака по ученику. 

Одељење са највећим бројем иyостанака је III3-987, што је 51.9 по ученику и III4-1445 [то 

је 52 изостанка по ученику. 

На четвртој седници смо причали о Обележавању Дана борбе против сиде , Учешће у 

пројекту ,,Учимо и живимо демократију и људска права“. Дан борбе против сиде у школи 

обележен је доласком др. Михајловића, који је држао предавање о сиди и полно 

преносивим болистима за ученике III и IV разреда. У јануару је УП имао 2 радионице са 

педагогом школе на тему Стереотипа и предрасуда и недискриминацију, након чега су по 

2 председника одржали радионице у 8 одељења. На петој седници су реализоване 2 

радионице у оквиру Пројекта Ужичког центра за права детета. 07.и 08.02.2022 одржане су 

две учионице са ученицима на тму ,,Стереотипи и предрасуде,, и ,,Толеранција и (Не) 

дискриминација ,,.Пошто је 9 наставника укључено и они ће реализовати радионице у тих 

9 одељења , а  у осталих 8 ће се чланови УП поделити по 2 ученика како би реализовали 

радионице у другим одељењима. Сви чланови су добили слаткише и сокиће, свеске, 

хемијске. У просторијама Гимназијског центра, Имана, Ања и Елена нацртале су мурал на 

тему „Делимо љубав“, у циљу недскриминације у школи , а све кроз пројекат Ужичког 

центра за права детета. 

На шестој седници су дати предлози за чланове за школске тимове за Државну матуру . 

Била потребна 4 ученика. Бирају се два ученика из IV разреда и два ученика из II разреда. 

За ученике из  IV године изабрани су Благота Секулић и Тамара Рбреновић, а за 2 ученика 
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из II године Имана Бајровић и Kристина Дулановић. Ученици су преко платформе zoom 

пратили онлајн обуку. 

На седмој седници смо радили дигитално насиље и конфликти у групи-начин решавања 

проблема и такође Анализа успеха и дисциплине на крају другог класификационог 

периода . Ученици су дали предлог на тему ,,Дигиталног насиља,, да се ради по 

учионицама јер је ученицима тако најзанимљивије и на тај начин би могли да задржимо 

њихову пажњу. Ученици су подељени у 3 групе . За Kонфликте у групи-начин решавања 

проблема дат је предлог везане за психологију и часове психологије Ученици без 

недовољних оцена је 305,што је 83.8%. Ученици су постигли следећи успех 

 Одлични-95 ученика, 26.1% 

 Врло добри-147 ученикка,40.4% 

 Добри-63 ученика 17.3% 

 Довољни-0 ученика,0% 

Укупан број изостанка је 19131 что је 52.6 изостанака по ученику.494 неоправдана и 18637 

оправданих. Мере дате су појачање допунске / додатну наставу , појачан васпитни рад, 

сарадња са родитељима и пројектна настава. 

На осмој седници смо радили избор једног ученика у комисији за избор ученика 

генерације, давање предлога за правила понашања у школи , Информисаност о присуству 

насиља у школи. Педагог школе је дао предлог да то буде Ања Kуртић III2. Kристина је 

дала предлог да се обрати пажња на прикладно облачење у школи. Забрањено је долазити 

у мини сукњама, мајицама на бретеле , мајицама са деколтеом, шорцевима и исцепаним 

фармеркама. Такође пренападно шминкање и кашњење на часовима.Педагог школе нас је 

упознао са насиљем у школи у одељењу I2 из Ђ.С и Д.М . Појачан је васпитни рад са 

ученицима , након чега су изречене васпитне мере.Други случај који је пријављен од 

стране полиције је насиље иизмеђу ученика Б.С. IV4 над ученицом А.Б. III5 који су у 

емотивној вези.Процењен је 2 ниво физичког насиља , где ће бити појачано дежурство јер 

је Б.С добио забрану приласка и саветодавни разговори педагога са ученицима, 

родитељима, одељењским старешинама, разговори на ЧОС-у. 
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На деветој седници смо причали о организацији хуманитарне акције , Усвајање 

Пословника о раду УП. Предлог за хуманитарну акцију за Николу Перишића је 

прихватила директорка школе , наставници и ученици. Никола Перишић је дечак из 

Прибоја којег је погодио залутали метак у кичмени стуб . Kод нас није могуће извршити 

операцију , операција је била у иностранству. Педагог школе је изнео,да је у складу са 

променама законма од децембра 2021 . године потребно је ускладити ,наш пословник и 

послати га на усвајање Школском одбору . Педагог школе нам је прочитао пословник, 

који има 41 члан , након чега је усвојен предлог. 

Председник 
Вања Кутлешић 


