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1. УВОД 

1.1. Полазне основе рада 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 

27/18 -др. закон и 10/19) 

2. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17 и 

27/18); 

3. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/18); 

4. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/17); и 48/18 

5. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 

гласник РС“, бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16); 

6. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 56/2019); 

7. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС“, бр.56 

2019); 

8. Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“, бр. 23/18 и 30/19); 

9. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 82/15) 

 

10. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Службени 

гласник РС“, бр. 37/93 и 43/15); 

11. Правилник о календару образовно – васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020 

годину. („Просветни гласник“ бр. 5/19); 

 

12. Правилник о педагошкој норми свих облика обрзовно – васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи („Просветни гласник“, бр. 1/92, 23/97 и 2/00 15\19); 

 

13. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, бр. 

5/12) 

14. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и 

прерада хране (,, Просветни гласник“ 1/93,1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11, 6/12, 5/13, 11/13, 

14/13 и 9/18); 

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

(„Просветни гласник“, бр. 6/03, 23/04, 9/05 11\16); 

16. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 

образовања за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране („Просветни 

гласник“, бр. 6/12); 2\13,3\14,5\14,10\16,5\17 

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

стручним и уметничким школама („Просветни гласник“, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 

3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 

5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 5/14, 3/15, 11/16 и 13/18 и 30/19 15\19); 

18. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
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наставника у стручним школама(просветни гласник РС, бр. 5/91,7/96, 3/03, 7/08, 8/11, 9/13 и 

6/14); 

19. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне 

профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада пољопривреда, 

производња и прерада хране („Просветни гласник“, бр. 9/91, 16/15,10/16, 11/17, 4/18 и 13/18); 

20. Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 14/18); 

21. Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 10/19) 

22. Стручно упутство о начину израде школске документације. (Бр.119-01-346/1/2014-01); 

23. Школског развојног плана, резултата самовредновања рада школе (акционих планова) и 

Посебног протокола о заштити деце од насиља; 

24. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања.( Службени гласник РС, бр 

72/2015,84/2015,73/2016 и 45/2018.). 
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1.2.Образовни профили у школској 2019/2020.години 

Пољопривредна школа са домом ученика „Шабац“ у Шапцу у протеклој школској години 

образовала је редовне и ванредне ученике по Наставном плану и програму средњег образовања 

I,II,III и IV разреда и то у следећом образовним профилима : 

 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

 

I разред:  

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 

❖ Техничар хортикултуре - 1 одељење  

❖ Ветеринарски техничар - 1 одељење  

❖ Прехрамбени техничар - 1одељење  

❖ Пекар – Месар- 1 одељењe  

❖ Прерађивач млека –руковалац-механичар пољопривредне технике - 1 одељење 

❖ Цвећар-вртлар са сметњама у развоју - 1 одељење 

II разред:  

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 

❖ Зоотехничар - 1 одељење 

❖ Ветеринарски техничар - 1 одељење  

❖ Прехрамбени техничар - 1одељење  

❖ Пекар – Месар - 1 одељење 

❖ Руковалац-механичар пољопривредне технике- цвећар-вртлар - 1 одељење 

❖ Узгајивач cпортских коња – прерађивач млека - 1 одељење 

❖ Цвећар-вртлар са сметњама у развоју - 1 одељење 

III разред: 

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 

❖ Техничар хортикултуре - 1 одељење  

❖ Ветеринарски техничар - 2 одељења 

❖ Прехрамбени техничар - 1 одељење  

❖ Пекар - месар - 1 одељење 

❖ Цвећар-вртлар - узгајивач спортских коња - 1 одељење 

IV разред:  

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 

❖ Зоотехничар- 1 одељење 

❖ Ветеринарски техничар- 1 одељење 

❖ Прехрамбени техничар- 1 одељење 
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2. УСЛОВИ РАДА 

2.1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

2.1.1. Школски објекти и објекти за образовно-васпитни рад 

Настава у пољопривредној школи се одржава у две физички одвојене зграде удаљене 200 

метара. У старој згради су један кабинет за ветеринарску групу предмета, и седам учионица 

опште намене. Нова зграда има кабинет физике и седам учионица опште намене,  

мултимедијалну учионицу и учионице за грађанско васпитање и православни катихизис. 

Два информатичка кабинета су у реновираним  просторијама у поткровљу и располажу са 

34 рачунаром, који су застарели.Школска библиотека има фонд од 9438  књига и читаоницу са 20 

места. Лектира за ученике чини највећи део књига, а савремене стручне литературе нема 

довољно.Школа нема фискултурну салу и настава физичког васпитања се зими одржава у 

учионици у којој су постављена 3 стола за стони тенис. 

На школској економији се користе следећи објекти: радионица, стара и нова штала, свињац, 

млин, трифолин, стакленик, сењак, две шупе, ветеринарска амбуланта и кабинет за наставу 

стручних предмете хортикултуре и пољопривредне групе предмета. Реконструкцијом дела млина 

урађена је штала са пет боксова и набављено је 4 коња. Данас, у школи има 12 коња. Направљена 

су четири падока: два мала – за обуку у јахању и два велика за тренаж коња. Изграђен је 

овчарник, чуварска кућица и мали летњиковац. За слободан тов јунади испод сењака урађен је 

објекат за 20 говеда.У приземљу нове зграде  ради мини млекара и пекара. 

 

Урађен је мини зоо-врт, у којем се налазе боксеви и кавези за десетак врста животиња: 

кунићи, ламе, ној, срне, ракуни, папагаји, морски прасићи, паунови, јазавац, украсна живина, 

магаре, пони, патке, гуске. Изграђена је хала за јахање, површине 800м2 и настава може да се 

одвија без обзира на временске услове. У 2017. години  реконструисан је чардак и уређен је 

кабинет за пољопривредне техничаре, као и винско-ракијски подрум. 

 

2.1.1.1. Простори услови у школи 

Редни 

бр. 

Назив Број Површина(м2) 

1. Учионице опште намене 16 833 

2. Кабинети 3 180 

3. Простор за практичну наставу 4 220 

4. Библиотека са читаоницом 1 60 

5. Наставничке канцеларије 2 95 

6. Разне канцеларије 7 133 
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2.1.1.2.  Објекти ван школске зграде (на економији) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Наставна средства и опрема 

Наставна средства 

Школска економија пружа добре услове за извођење практичне наставе за пољопривредну 

и ветеринарску струку, али има застарелу опрему и машине. У односу на важеће прописе школа 

располаже са 60 % опреме и машина.  

Школа има следеће машине: трактори – Беларус 1221, ИМТ 533, 542, два Беларус 820, 

комбајн Змај 142, пресе Велгер 180, Фераболи 120 и Лифам, 4 приколице, две ротационе косе, 

мотокултиватор, грајфер, 2 сејалице. Школа има службене аутомобиле: Citroen C4, комби, 2 Fiat 

punto, Fiat siciento, Dacia duster. 

Школа обрађује 102 хектара земље: 18 ha је поред школе, а 84 hа се налази у потесу Китог, 

у селу Мајур, на 6 километара удаљености од школе. 

 

7. Остале просторије и ходник 4 866 

  Укупно 2387 

Редни

бр. 

Назив Површина(м2) 

1. Стакленик са кућицом  135 

2. Радионица за практичну наставу 282 

3. Ветеринарска амбуланта 40 

4. Кабинет за пољопривредне  техничаре 

и вински подрум 

284 

5. Стаја за говеда - две  400 +400=800 

6. Стаја за свиње 123 

7. Простор за кабасту храну 500 

8. Магацин за концентровану храну 140 

9. Магацин  56 

10. Гаража 96 

11. Сило објект-26 вагона 216 

12. Бунарска кућица 16 

13. Пластеници (монтажни) Oд 100/150 

14. Пластеник-Програм прекограничне 

сарадње 

600 

15. Штала за коње 60 

16. Просторија за смештај опреме за 

јахање са тоалетом 

22 

17. Млин 170 

18. Хала за јахање 800 

19. Силос за кукуруз  капацитет -150 тона 

20. Објекат за оживљавање 30 
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Опрема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Извештај о унапређењу материјално-техничких услова рада 

 

2.2. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

2.2.1. Руководство школе 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

 

 

РАДНО МЕСТО 

 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 

 
ЛИЦЕНЦА 

 

 

% У 

ШКОЛИ 

 

% У ДР. 

ШКОЛИ 

 

Предраг Савић директор 18 да 100   

Ђорђе Алексић 

пом. директора 

( проф. физичке 

културе) 17 да 

25 (75% 

настава)   

Илија Спасојевић 

пом. директора 

(библиотекар) 39 да 

25 (75% 

библиотек

а)   

Редни 

бр. 

Назив Број 

1. Рачунари (за наставнике) 4 

2. Рачунари (за ученике) 32 

3. Пројектор 2 

4. Фотокопир апарат 3 

5. Штампач 7 

6. Књиге у библиотеци 9438 

7 тв 1 

Редн

и бр. 

Назив Број 

1. Трактор 5 

2. Мини пекара са пратећом опремом 1 

3. Мини млекара са пратећом опремом 1 

4. Ђачки ресторан са пратећом опремом 1 

5. Школска кухиња са пратећом опремом 1 

6. Комбајн 1 

7. Ротобалер 1 

8. Балирка 1 

9. Прикључне машине 16 

10. Модерна штала са опремом 1 

11. Сејалице 2 

12. Таруп 2 

13. Компресор за пнеуматске маказе 1 

14. Сило комбајн 1 
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Тања Николић 

пом.директора у 

установи 

ученичког 

стандарда 24 не 100  

 

 

2.2.2. Послови образовно-васпитног рада 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 

 

ЛИЦЕНЦ

А 

 

% У 

ШКОЛИ 

 

% У ДР. 

ШКОЛИ 

 

Весна Игњатовић-

Обреновић 
Српски језик и 

књижевност 27 да 100  

Наташа Беговић 

(АнаСимић-Ризнић 
(породиљско одсуство) 

Српски језик и 
књижевност 

- 
(15) 

не 
(да) 

25% 
библиоте

ка,75% 

настава 
(100)  

Драгица Станковић 
Српски језик и 

књижевост 19 да 100  

Миљана Чолић 
(Љиљана Ђукановић-

пор.одсуство) 
Српски језик и 

књижевност 
5 

(10) 
не 

(да) 
70 

100  

Мартина Ђокић Руски језик 4 да   

Татјана Томић Енглески језик 12 да 100   

Инес Радовановић Енглески језик 14 да 100   

Јелена Вујанић Енглески језик 

14 
 

да 
 50 50 

Зоран Стојиновић Географија 16 да 50 50 

Адриана Машић 

Соц.са правима, 
соц.,устав и права 

грађана, 

грађан.васпитање 13 да 100   
Марина Вуковић 
Пантелић Социологија 8 да 30 70 

 
Јованка Ковачевић 

Филозофија, 

грађ.васпитање 26 да 50 50 

Милош Стефановић Историја 34 да 100   

Наташа Јовановић Латински језик 26 да 21,27 78 

Жељко Елор 

Биологија, екологија, 
лек.и зач.биље, 

ппракт.настава 13 да 85 15 

Владимир Панић 
Биологија, екологија, 

ботаника 28 да 30 70 

Славољуб Јовановић Физ. васпитање 23 да 100   

Мирослав Пановић 
Физ. васпитање, 

изабрани спорт 22 да 100   

Ђорђе Алексић 
Физ.васпитање, 

изабрани спорт 17 да 100   

Мира  Гаковић Физика 37 да 100   

Зоран Богдановић 
Математика, 
информатика 28 да 100   

Немања Томић 
Математика, 

информатика 12 да 100   
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Душан Ђорђевић 

Срнић Математика 6 не 80   

Јована Милутиновић Математика 3 не 100   

Невена Ђуришић 
Хемија, физичка 

х.,аналитичка х. 12 да 100   

Јелена Петровић Хемија, техн.рада 12 да 40 60  

Марија Мирковић Хемија 6 не 100  

Олга Џиновић Вет. предмети 35 да 100   

Јован Живковић Вет. предмети 29 да 100   

Милан  Мијатовић Вет. предмети 30 да 100   

Светлана Ђурић Вет. предмети 30 да 100   

Раде Милчић Вет. предмети 31 да 100   

Зоран Петковић Вет. предмети 15 да 100   

Тамара Томић Вет.предмети 5 не 100  

Душанка Ђукић Струч. предмети 30 да 100   

Драгана Гератовић Струч. предмети 20 да 100   

Драган Јовановић Струч. предмети 8 не 100   

Бранка Шубашић Струч. предмети 18 да 100   

Сузана Ристановић Струч. предмети 16 да 100   

Катарина Секуловић Струч. предмети 22 да 100   

Радета Радановић Струч. предмети 27 да 100   

Биљана Поповић Струч. предмети 24 да 100   

Мира Баћановић Струч. предмети 24 да 100   

Александар Поповић Струч. предмети 25 да 100   

Душан Мајсторовић Струч. предмети 25 да 100   

Милена Стаменић Струч. предмети 27 да 100   

Слађана Мирковић Струч. предмети 21 да 100   

Весна Јанковић Струч. предмети 33 да 100   

Весна Живановић Струч.предмети 4 не 100  

Жељко Јокић Струч. предмети 23 да 100   

Мира Љубинковић Струч. предмети 24 да 100  

Марија Гајић Струч. предмети 5 не 100   
Славка Тодоровић Струч. предмети 27 да 100   

Снежана Васић Струч. предмети 20 да 100   

Миланка Живановић Струч. предмети 24 не 100  
Татјана Јокић(замена) 

Предраг Лазаревић Струч. предмети 26 да 100   

Јованка Максимовић Струч. предмети 9 да 100   
Александра С. 

Марковић Струч. предмети 10 да 100  

Ђурић Снежана 
(Александра  Н. 

Марковић-породиљско 

одсуство) Струч. предмети 

3  
 

 
(10) 

не 
 

 
не 100   

Ђурђа Лукић Струч. предмети 6  не 100   

Валентина Арсеновић Верска настава 9 не 100   

Драгољуб Поповић Предузетништво 29 да 55 45 



 

12 

 

Драгољуб Манојловић Музичка уметност   5   

Мирјана Ристивојевић Ликовна  уметност     

Милош Макевић пом. Наставник 6   100   

Далибор Двокић пом. Наставник 21   100   

Драгутин Гранић пом. Наставник 34   100   

Зорица Грујичић пом. Наставник 32   100   

Вера Мићић пом. Наставник 33   100   

Мирослав Божић 
пом.наставник и 

магационер 3  
61% 

(39%)  

Никола Савић 
Организатор прак.  
Наставе 16  да 100   

Сања Берић Географија 14 да 9 90 

Милица Јевтић Педагог 11 да 100  

Јелена Рафаиловић Психолог - не 50  

Слађана Игњатовић 
Педагог, васпитач у 
дому 4 не 50 (50)  

Милена Ђаковић Васпитач у дому 10 не 100  

Мирјана Шешић Васпитач у дому 15 не 100  

Ања Ризнић Васпитач у дому 9 не 50  

Данило Цветић Васпитач у дому     

 

2.2.2. Општи, правни, кадровски, административни, финансијско-рачуноводствени   

послови и послови јавних набавки 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 
ЛИЦЕНЦА 

 

% У  

ШКОЛ

И 

% У ДР. 

ШКОЛИ 

 

Ивана Марковић Секретар 6 да 100   

Аница Ралић 

 

 

Реф.за правно-кадровске 
и админитративне 

послове 

 16  100   

Мирела Ђурђевић 
Служеник за јавне 

набавке -  50  

Душица Марјановић Магац./Економ 15  100  

Данка Тешић 
Дипл.економиста за 
финан.рачун.послове 14  100  

Драгана Срнић-

Ђорђевић Благајник 32  100  

 

2.2.4.Специјализовани  и помоћно – технички послови 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
РАДНО МЕСТО 

 
ГОДИНЕ 

РАДНОГ СТАЖА 

% У ШКОЛИ 

 

Снежана Дудић Чистачица 15 100 

Весна Ђурђевић Чистачица 21 100 

Стана Јовановић Чистачица 14 100 
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3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

3.1. Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима 

Милена Новаковић Чистачица 23 100 

Стојанка Петровић Чистачица 20 100 
Вера Секулић Чистачица 37 100 

Весна Петровић Чистачица 5 100 

Милан Радосављевић Возач 27 100 

Миломир Тодоровић Домар, мајстор одржавања 37 100 

Живка Вуковић Чистачица 33 100 

Милован Тешић Помоћни радник  25 100 

Милан Ђурђевић Помоћни радник 7 100 

Драгослав Павловић Помоћни радник 8 100 

Љубомир Марковић Техничар одржавања одеће 27 100 

Драган Лукић Помоћни радник 2 100 

Дејан Гаврић  Помоћни радник 31 100 

Александар Ђурић Помоћни радник 12 100 

Милан Радоњић Помоћни радник 5 100 

Милош Шобић Помоћни радник 2 100 

Горица Ђурђевић Спремачица 1 100 

Биљана Кузмановић Помоћни кувар 12 100 

Светлана Гавриловић Кувар/посластичар 22 100 

Синиша Цветковић Возач 25 100 

Зорица Тодоровић Чистачица 21 100 

Живан Поповић Техничар одржавања 28 100 

Образовни профил Разред 

I 

(бр. 

ученика) 

Разред 

 II 

(бр. 

ученика) 

Разред 

III 

(бр. 

ученика) 

Разред 

IV 

(бр. 

ученика) 

 

 

Укупно 

Пољопривредни техничар 29 23 29 29 110 

Техничар хортикултуре 16 - 12 - 28 

Зоотехничар - 19 - 23 42 

Ветеринарски техничар 28 26 23+23 29 126 

Прехрамбени техничар 25 26 17 24 92 

Прерађивач млека 9 12 - - 21 

Руковалац механичар 

пољопривредне технике 

15 10 - - 25 
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3.2. Ванредни ученици 

Редни бр. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ СТАТУС Бр.ученика 

1. Пољопривредни техничар Ванредан – промена 

статуса  

3 

2. Зоотехничар Ванредан – промена 

статуса 

4 

3. Техничар хортикултуре Ванредан – промена 

статуса 

1 

4. Прехрамбени техничар Ванредан – промена 

статуса  

3 

5. Прерађивач млека Ванредан – промена 

статуса 

1 

6. Ветеринарски техничар Преквалификација 1 

7. Ветеринарски техничар Упоредно школовање 1 

8. Пекар Ванредан 1 

9. Цвећар - вртлар Ванредан 1 

10. Зоотехничар Преквалификација 1 

11. Пољопривредни техничар Преквалификација 4 

  Укупно 21 

 

3.3. Ученици по индивидуалном образовном плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пекар 8 12 10 - 30 

Месар 14 8 11 - 33 

Узгајивач спортских коња - 8 9 - 17 

Цвећар-вртлар - 9 13 - 22 

Цвећар-вртлар са 

сметњама у развоју 

4 8 - - 12 

Свега 

 

148 161 147 105 561 

Разред 
ИОП - 1 ИОП – 2 Укупно 

I разред 1 8 9 

II разред 3 12 15 

III разред 2 2 4 

Укупно 6 22 28 
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3.4.Кретање броја ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

4.1. Ритам радног дана 

 
У школској 2019/2020.години образовно-васпитни рад се одвијао у две смене.У једној смени 

(прва смена) били су ученици I и IV године , док су у другој смени били ученици II и III године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

 

2003/04. 638 

2004/05. 651 

2005/06. 675 

2006/07. 688 

2007/08. 687 

2008/09. 672 

2009/10. 627 

2010/11. 609 

2011/12. 557 

2012/13. 515 

2013/2014. 521 

2014/2015. 476 

2015/2016. 555 

2016/2017. 536 

2017/2018. 597 

2018/2019. 596 

2019/2020. 562 

Час Преподневна (прва) 

смена 

Поподневна (друга) 

смена 

1. 7.30 - 8.15 13.30 - 14.15 

2. 8.20 - 9.05 14.20 - 15.05 

3. 9.20 – 10.05 15.20 –16.05 

4. 10.15 – 11.00 16.15 – 17.00 

5. 11.05 - 11.50 17.05 - 17.50 

6. 11.55 - 12.40 17.55 - 18.40 

7. 12.45 - 13.25 18.45 - 19.20 
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4.2. Школски календар 

 

У школској 2019/2020.години поштован је школски календар прописан од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У школи се радило према Школском 

календару и распореду како је и предвиђено Годишњим планом рада школе за школску 

2019/2020. годину изузев промене која је настала приликом увођења ванредног стања на 

територији Републике Србије,те је том приликом донета одлука о промени Правилника о 

календару образовно-васпитног рада за школску 2019/2020.годину (Саопшење Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, бр. 601-00-9/2/2020-01 од 26.03.2020. године). 

 

Класификациони периоди: 

 

Време реализације екскурзија по разредима је релизовано по плану: 

 

Разред Датум / Време 

Први  

Други  

Трећи  

Четврти 1. - 4. октобар 

 

 

4.3. Подела одељењских старешинстава 

 

РАЗРЕД 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

 

ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 

I - 1 Пољопривредни техничар Душан Мајсторовић 

I - 2 Техничар хортикултуре Жељко Елор 

I - 3 Ветеринарски техничар Тамара Томић 

I - 4 Прерађивачмлека –руковалац-механичар 

пољопривреднетехнике 

Адриана Машић 

I - 5 Прехрамбени техничар Александра С.Марковић 

I - 6 Пекар – месар Славка Тодоровић 

I - 8 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју Биљана Поповић 

 

II - 1 Пољопривредни техничар Мирослав Пановић 

II - 2 Зоотехничар Драгана Гератовић 

II - 3 Ветеринарски техничар ВеснаИгњатовић-Обреновић 

II - 4 Руковалац-механичар пољопривредне технике- 

цвећар-вртлар 

Слађана Мирковић 

 

II - 5 Прехрамбени техничар Драгица Станковић 

II - 6 Пекар – месар Предраг Лазаревић 

II - 7 Узгајивач cпортских коња – прерађивач млека Миљана Чолић 

II - 8 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју Весна Живановић 

 

III - 1 Пољопривредни техничар Мирјана Баћановић 

III - 2 Техничар хортикултуре Милена Стаменић 



 

17 

 

 

У току школске 2019/20.године, одељењске старешине су одговорно водиле  старешинство у 

својим одељењима. Поред административне функције, одељењске старешине су обављале и 

педагошку,организациону и истраживачку функцију. Одељењске старешине су обављале следеће 

послове: 

- Планирање и програмирање, те израда плана рада наставника на часу одељенског старешине; 

- Учествовање у изради плана професионалног информисања и усмеравања ученика; 

- Сарадња са родитељима и информисање о оценама и владању њихове деце; 

- Вођење педагошке документације; 

- Организизовање ученичких излета и екскурзија итд. 

 

5.ИЗВЕШТАЈ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

5.1. Извештај о реализацији  редовне наставе 

 

У Средњој пољопривредној школи са домом ученика посебна пажња се обраћа на 

реализацију квалитета и испуњавање фонда планираних часова редовне наставе. 

У недељи када се изводе ученичке екскурзије организује се благовремено замена за 

наставнике који реализују екскурзије. За одсутне наставнике који су на боловању благовремено 

се проналази замена. Поред тога, сваки наставник израђује годишњи план редовне допунске, 

додатне и припремне наставе. На основу извештаја које су доставиле одељењске старешине може 

се закључити да су сви планирани часови редовне наставе реализовани.У току лета организује се 

и летња пракса ученика пољопривредне школе. 

Редовна настава се током школске године реализовала према наставним плановима и 

програмима одобрених од надлежних просветних и управних органа, а реализовали су је 

наставници општеобразовних и стручних предмета. Часови редовне теоријске наставе су се у 

потпуности реализовани према наставном плану.  

У складу са одлуком Владе Републике Србије а због епидемиолошке ситуације у држави дана 

17.03.2020. године почела је реализација образовно-васпитног рада учењем на даљину. 

III - 3 Ветеринарски техничар Славољуб Јовановић 

III - 4 Ветеринарски техничар Инес Радовановић 

III - 5 Прехрамбени техничар Марија Мирковић 

III - 6 Пекар – месар Марија Гајић 

III - 7 Цвећар-вртлар - узгајивач спортских коња Ђурђа Лукић 

 

IV - 1 Пољопривредни техничар Татјана Томић 

IV - 2  Зоотехничар Душанка Ђукић 

IV - 3 Ветеринарски техничар Милан Мијатовић 

IV - 5 Прехрамбени техничар Жељко Јокић 
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Прилагођавајући се на новонасталу ситуацију наставници су користили различите алате у циљу 

спровођења квалитетне наставе,поред тога они су редовно достављали оперативне планове на 

недељном нивоу и адекватно евидентирали и пратили напредовање ученика. 

 

5.2. Извештај о реализацији изборне наставе 

 

Обавезни изборни предмети у школској 2019/2020.години 

 

Наставу веронауке реализовала је вероучитељ Валентина Арсеновић, док је наставу 

грађанског васпитања реализовала Адриана Машић. 

 
 

Изборни предмети према наставном плану за школску 2019/2020.годину 

 
Разред 

Изборни предмети 

Грађанско васпитање   /  Верcka настава 

 

Укупно 

I – 1 14 15 29 

I – 2 8 8 16 

I – 3 12 17 29 

I – 4 14 10 24 

I – 5 12 13 25 

I – 6 13 9 22 

I – 8 / 4 4 

Укупно 73 76 149 

II – 1 / 23 23 

II – 2 14 5 19 
II – 3 7 19 26 
II – 4 8 11 19 
II – 5 2 24 26 
II – 6 5 15 20 

II – 7 2 18 20 
II – 8 / 8 8 

Укупно 38 123 161 

III – 1 11 18 29 
III – 2 / 12 / 

III – 3 16 7 23 
III – 4 14 9 23 

III – 5 6 11 17 
III – 6 9 12 21 
III – 7 16 6 22 

Укупно 72 75 147 

IV – 1 3 26 29 

IV – 2  7 16 23 
IV – 3 2 27 29 

IV – 5 12 12 24 
Укупно 24 81 105 

Свега 207 355 562 

Одељење Образовни профил Изборни предмет 

II – 1 Пољопривредни техничар Историја 
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Ученици су бирали изборне предмете од понуђених према наставном плану и програму. 

Избор се вршио анкетирањем помоћу анкетних листића. Планови изборних предмета саставни 

су део Годишњег плана рада, и налазе се у архиви код педагога. 

 

5.3. Извештај о реализацији допунске наставе 

 

Допунска настава је средство педагошке интервенције у ситуацијама у којима се поступцима 

редовне наставе не могу постићи задовољавајућу резултати једног дела ученика. Допунска 

настава се организује за ученике који у редовној настави теже свладавају делове прописаног 

програма, па им је потребна допунска помоћ,циљ јој је надокнадити губитке у знању или 

вештинама и тако оспособити ученика за успешно учење. Ове школске године одржан је нешто 

мањи број допунских часова у односу планирам а томе је допринело увођење ванредне ситуације 

на територији Републике Србије. 

Допунска настава је реализована из следећих предмета : 

Предмет Професор I 

разред 

 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

Укупно 

одржано 

Хемија J. Петровић 2 2 - - 4 

Хемија М. Мирковић - 2 - - 2 

Хемија Н.Ђуришић 35 9       - - 44 

Физика М.Гаковић 4 3 - - 7 

Анатомија и Д. Ђукић 5 - - - 5 

II – 3 Ветеринарски техничар Историја 

II – 4 
Цвећар – вртлар  Историја 

Руковалац – механичар пољ. Тех. Изабрани спорт 

II – 5 Прехрамбени техничар Историја 

II – 6 
Пекар Ликовна култура 

Месар Географија 

II – 7 Прерађивач млека Изабрани спорт 

III – 1 Пољопривредни техничар 
Логика са етиком 

Физика 

III – 3 Ветеринарски техничар 
Спортско коњарство 

Патологија егзотичних животиња 

III – 4 Ветеринарски техничар 
Спортско коњарство 

Патологија егзотичних животиња 

III – 5 Прехрамбени техничар Физика 

III – 6 
Пекар Логика 

Месар Етика 

IV – 1 Пољопривредни техничар 
Органска производња у сточарству 

Изабрани спорт 

IV – 3 Ветеринарски техничар 
Хигијена намирница жив. Порекла 

Филозофија 

IV – 5 Прехрамбени техничар 
Филозофија 

Изабрани спорт 
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физиологија 

Српски језик и 

књижевност 

В. Игњатовић Обреновић - 5 - - 5 

 Математика  З. Богдановић 7 - - - 7 

 Математика  Ј. Милутиновић - - 2 - 2 

Енглески језик Т. Томић 7 - - - 7 

Енглески језик Ј. Вујанић 3 - - - 3 

Ратарство са 

повртарством 

М. Баћановић - 5 - - 5 

Биологија Ж. Елор 6 2 - - 8 

 Заштита биља В. Јанковић, - 5 - - 5 

Прехрамбена група 

предмета 

А. С Марковић - 17 - - 17 

Прехрамбена група 
предмета 

Т. Јокић - 5 - - 5 

Прехрамбена група 

предмета 

Ж. Јокић - - 6 13 19 

Прехрамбена група 
предмета 

С. Ђурић - - 5 - 5 

Пољ.група предмета Д. Мајсторовић - 5 - - 5 

Ензимологија М. Гајић - - 4 - 4 

Устав и права грађана А. Машић - - 6 2 8 

 

5.4. Извештај о реализацији додатне наставе 

 

За ученике који показују већу заинтересованост или таленат за одређену групу предмета, 

организују се часови додатне наставе, на којима се дубље обрађују одговарајуће наставне теме 

и задаци такмичарског нивоа. Ове школске 2019/2020.школске године одржана је додатна 

настава из предмета биљна производња у реализацији проф.Мирјане Баћановић и проф.Весне 

Јанковић. Термини су утврђени распоредом часова, с тим што је ученицима омогућено да 

додатна упутства добију и путем маил-а или телефоном. 

5.5. Извештај о реализацији  припремне наставе 

 

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање 

разредног испита или за ванредног ученика , као и за ученика који је упућен на полагање 

поправног испита,у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета  на 

који је упућен на поправни испит. Школа је дужна да организује припремну наставу свих 

ученика за полагање матурских и завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег 

броја часова из предмета из којих се полаже матурски односно завршнн испит. Ове године 

припремна настава реализована у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији а 

према препорукама Министарства просвете,науке и технолошког развоја. 
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5. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Отворена је школа јахања коју предводи професионални инструктор. Школа тренутно  

поседује 12 коња. Школу јахања ће похађати наши ученици на часовима спортског коњарства, а и 

остало заинтересовано грађанство. За потребе ове школе купљена је опрема и урађени падоци на 

школској економији. 

 

• 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица 

• 0113 – гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака 

• 0119 – гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 

• 0121 – гајење грожђа 

• 0124 – гајење јабучастог и коштичавог воћа 

• 0125 – гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа 

• 0130 – гајење садног материјала 

• 0141 – узгој музних крава 

• 0142 – узгој других говеда и бивола 

• 0143 – узгој коња и других копитара 

• 0145 – узгој оваца и коза 

• 0146 – узгој свиња 

• 0147 – узгој живине 

• 0149 – узгој осталих животиња 

• 0150 – мешовита пољопривредна производња 

• 0162 – помоћне делатности у узгоју животиња  

 

7. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Наставничка већа за школску 2019/2020.годину успешно и благовремено су одржана. 

Прва седница је одржана 12.9.2019. године. Усвојен је записник  са претходне седнице Већа. 

Представљен је и усвојен извештај о раду школе у току школске 2019/2020. године и дискутовано 

на тему разно. 

Друга седница  је одржана 18.11.2019. године. Седница је започела усвајањем записника са 

претходне седнице Већа. Анализиран је успех и владање ученика на крају првог 

класификационог периода.Разматране су ученичке молбе о промени смера и наставку 

школовања, као и питања под разно. 

Трећа седница је одржана 14.2.2020. године. Усвојен је записник са претходне седнице. 

Анализиран је успех и владање ученика на крају првог полугодишта. Договорена је висина 
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износа за Хуманосрце и функционисање хуманог фонда Школарац. Извршена је  промена 

руковођења и чланова школских тимова. Помоћник директора је поднео извештај о раду и 

дисциплини у школи. Дискутовано је и на питања под разно. 

Четврта седница  је одржана 21.5.2020. године. Седница је почела усвајањем записника са 

претходне седнице. Представљене су смернице за закључивање оцена за завршне разреде. 

Постигнут је договор о полагању матуре и завршног испита. Дискутовано је на питања под 

тачком разно.  

Пета седница је одржана 21.6.2020. године. Усвојен је записник са претходне седнице Већа. 

Изабран је ђак генерације за школску 2019/2020. годину.  Дискутовано је на тему уписа нових 

ученика за школску 2020/2021. годину и уписа у дом, као и на питања под тачком разно. 

Записнике водила: Миљана Чолић 

 

 

7.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

У току школске 2019/2020.године, одржано је 4 седнице Педагошког колегијума. Мањи број 

седница од планираног је одржан због прекида наставе изазвеног због проглашења ванредног 

стања – епидемија COVID-19. На седницама је разговарано о текућим дешавањима и проблемима 

у школи са домом.  

Разговарано је о анализи успеха ученика, материјално-техничким условима у школи са 

домом, начину рада у школи, стручном усавршавању запослених, унапређивању наставе, 

ажурирању сајта школе, ученицима који похађају наставу по ИОП-у. Током седница, доношене 

су мере за побољшање, које су евидентиране у записнику Педагошког колегијума.  

У другом полугодишту, посебна пажња била је усмерена на реализацију онлајн наставе 

током ванредног стања у држави. Разговарано је о досадашњој организацији наставе, као и о 

могућности и начину реализације наставе у школској 2020/2021.години. 

У августу месецу, одржан је колегијум на ком је договорена одлука о начину реализације  

наставе, заједно са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 

Илија Спасојевић, помоћник директора 
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7.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

Прва седница је одржана 31.8.2019.године, где су конституисана одељењска већа, односно 

усвојена подела предмета и распоред часова.  Такође, разматрање предлога плана и програма 

рада одељењског старешине, утврђивање бројног стања ученика, снабдевеност ученика 

уџбеницима, усвајање распореда писмених задатака, анализа социјалног,материјалног и 

здравственог стања ученика и чланова породице.   

 Друга седница је одржана  20.11.2019. године. Разговарано је о анализи успеха и дисциплини 

на првом тромесечју, васпитно-дисциплинским мерама, као и о мерама побољшања успеха, 

односно о доношењу одлуке о извођењу допунског образовно-васпитног рада. 

Трећа седница је одржана  29.1.2020. године.  Разговарано је о анализи успеха и дисциплини на 

првом полугодишту, васпитно-дисциплинским мерама, као и о мерама побољшања успеха. 

Такође, разговарано је о изрицању васпитно - дисциплинских мера, о реализација наставних 

планова и програма остварених наставних и ваннаставних активности на крају првог 

полугодишта. Разговарано је о планирању родитељских састанака. 

Четврта седница је одржана 17.4.2020.године. Разговарано је о анализи успеха и дисциплини 

на трећем тромесечју, васпитно-дисциплинским мерама, као и о мерама побољшања успеха, 

односно о доношењу одлуке о извођењу допунског образовно-васпитног рада. 

 Пета седница одржана је 24.6.2020.године. Разматрана је анализа успеха и дисциплина ученика 

на крају наставне године, похваљивање и давање предлога за награђивање ученика, реализација 

наставних планова и програма обавезних и факултативних, као и ваннаставних активности на 

крају наставне године, организација матурских и завршних испита.  

Шеста седница је одржана у августу месецу, након разредних и поправних испита.Одржана су и  

ванредна одељењска већа одељења у којима ученици наставу похађају по ИОП-у. 

 

7.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Школски одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте; 

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о 

њиховом остваривању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике; 

4) доноси финансијски план школе; 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењекскурзија, 

односно наставе у природи; 

6) расписује конкурс и бира директора; 

7) разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова 

рада и остваривање образовно-васпитног рада; 

8) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 

9) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 



 

24 

 

10) Седницама Школског одбора у проширеном саставу присуствују и учествују у раду два 

пунолетна ученика које бира Ученички парламент школе. 

 

Састав Школског одбора: 

1.   Предраг Вујковић -представник локалне самоуправе 

2.   Александар Лазић -представник локалне самоуправе 

3.   Марко Петронић- представник локалне самоуправе 

4.   Александар Митровић – представник родитеља 

5.   Борка Севић- представник родитеља 

6.   Љубомир Марковић - представник родитеља 

7.   Драгана Гератовић- представник запослених 

8.   Жељко Елор, представник запослених 

9.   Милена Стаменић, представник запослених. 

 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 

• Усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2018/2019.год. 

• Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 

2019/2020.год. 

• Доношење Правилника о поступцима јавних 

набавки унутар Средње пољопривредне школе са 

домом ученика - Шабац 

• Кадровска питања 

• Разматрање Извештаја о раду директора школе за 

школску 2018/2019. 

• Доношење Правилника о ангажовњу лица ван 

радног односа 

• Давање сагласности на Измене и допуне 

Правилника о организацији и систематизацији 

послова у Средњој пољопривредној школи са 

домом ученика- Шабац 

• Усвајање Финансијског плана – ребаланс II зa 

2019. годину 

Директор, 

председник Школског 

одбора 

 

Септембар, 

октобар 

• Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

класификационог периода  

• Усвајање Финансијског плана – ребаланс IIIза 

2019. годину 

• Усвајање извештаја о реализацији екскурзије у 

школској 2019/2020. години 

• Доношење Одлуке о спровођењу годишњег пописа 

за 2019. годину и именовању чланова Централне 

пописне комисије 

• Доношење Правилника о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика и свих 

активности које организује дом ученика Средње 

пољопривредне школе са домом ученика- Шабац 

Директор, 

председник Школског 

одбора 

Новембар, 

децембар 
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7.5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 
Стручно веће срспког језика за школску 2019/2020. године, чине следећи професори: 

• Наташа Беговић (замена) 

• Миљана Чолић (замена) 

• Весна Игњатовић – Обреновић 

• Драгица Станковић 
 

( Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације, начином као и 

• План уписа за школску 2019/2020. годину 

• Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

полугодишта 

• Завршни рачун и финансијско пословање школе 

• Доношење одлуке о Анексу Годишњег плана рада 

Средње пољопривредне школе са домом ученика- 

Шабац за школску 2019/2020. годину 

• Именовање Стручног актива за развојно 

планирање 

• Доношење Плана јавних набавки за 2020. годину 

• Усвајање Извештаја о извршеном годишњем 

попису за 2019. годину 

• Сагласност на елаборат о верификацији смера 

цвећар-вртлар 

• Разно 

Директор, 

председник Школског 

одбора, 

шеф рачуноводства 

Јануар, 

фебруар 

СТРУЧНА ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 

2019/2020.години 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Стручно веће српског језика и књижевности Драгица Станковић 

Стручно веће физичког васпитања Славољуб Јовановић 

Стручно веће страних језика Инес  Радовановић 

Стручно веће природних наука   Невена Ђуришић 

Стручно веће друштвених наука  Милош Стефановић / Адриана Машић 

Стручно веће прехрамбене групе предмета  Жељко Јокић / Александра С.Марковић 

Стручно веће ветеринарске групе предмета  Светлана Ђурић/Тамара Томић 

Стручно веће пољопривредне групе 

предмета  
Радета Радановић /Слађана Мирковић 

Стручно веће математике,рачунарства и 

информатике  
Немања Томић/Зоран Богдановић 
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начином вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно) 

 

Председник Стручног већа српског језика за шк. 2019/2020. је проф. Драгица Станковић 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који 

нису реализовани 
Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

 - Састанак стручног 

већа: Одређивање 

ментора професору – 

приправнику и подела 
послова у оквиру 

стручног већа 

 

 

20.8.2019. 

 

План рада већа 

(код педагога), 

записник са веће 
у е-дневнику 

Израда школског 

листа „Клас“ 

(није реализовано 

услед увођења 
ванредног стања) 

Интензивна едукација 

наставника за рад на 

даљину (читав низ 

вебинара из области 

ИКТ). 

Докази: уверења 
- Састанак стручног 

већа: Анализа понуде 

семинара за стручно 

усавршавање и избор 
садржаја; Планирање 

стручних посета  

 

 

10. 9. 2019. 

Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Програм за 

обележавање 

Дана школе (ако 

обележавања буде 
због епидемије 

корона вируса) 

Интензивна едукација 

наставника из 

области психологије 

(5 вебинара о 

унапређењу 

комуникације и 

асертивном 

приступу). 

Докази: уверења 
- Угледни час – Д. 

Максимовић: „Тражим 
помиловање“ 

 

 
24.9.2019. 

Извештај са 

угледног часа, 
Евиденција у 

едневнику, ФБ 

страница школе, 

фото - материјал 

  

- Посета КЦ Шабац 

поводом отварања 

изложбе „Језик је 
хранитељ народа“  у 

организацији Музеја 

Вука и Доситеја; 

одељење 3-2 

 

 

 
24.9.2019. 

Прилог у 

локалним 

медијима, 
Извештај у 

едневнику, 

извештај о 

активности, фото 
– материјал, ФБ 

страница школе 

и КЦ 

  

- Посета КЦ Шабац 

поводом изложбе „Језик 

је хранитељ народа“  за 

одељење 2 -5 

 

 

27.9.2019. 

Извештај у 

едневнику, 

извештај о 

активности, фото 
– материјал, ФБ 

страница школе 

и КЦ 

  

- Посета КЦ Шабац 

поводом изложбе „Језик 

је хранитељ народа“  за 

одељење 3-3, 3-4 

 

3.10.2019. 

Извештај у 

едневнику, 

извештај о 

активностима 

  

- Обележен рођендан И. 

Андрића у школској 

библиотеци 

 

9.10.2019. 

Извештај о 

активности, ФБ 

страница школе, 

фото – материјал 

  

- Посета Библиотеци  Извептај о   
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шабачкој поводом 

изложбе о Данилу Кишу, 

одељења 2 -5 и 4 -1 

 

18.10.2019. 

активности, 

евиденција у 

едневнику, ФБ 
страница школе, 

фото – материјал 

- Реализована посета 

сајму књига и 
Позоришту на 

Теразијама 

 

 
26.10.2019. 

Фото материјал 

на ФБ страници 
школе, извештај 

о активности, 

евиденција у е-
дневнику 

  

- Састанак стручног већа 

: реализација плана рада 

за прво тромесечје, 
анализа постигнућа 

ученика на првом 

тромесечју 

 

14.11.2019. 

Записник са већа 

у едневнику 

  

- Посета Шабачком 

позоришту: инклузивна 

представа:Свет“ 

удружења „Живимо 
заједно“  из Београда, 

одељење 2-5 

 

 

15.11.2019. 

Извештај о 

активности, 

евиденција у 

едневнику, ФБ 
страница школе, 

фото – материјал 

  

- Презентација наученог 

на ОКЦ семинару: Развој 
саморегулисаног учења у 

настави срспког језика“ 

за наставнике у школи 

 

 
19.11.2019. 

Извештај о 

активности 

  

- Припремање програма 

за Светог Саву 

Током 

децембра  

Евиденција у 

едневнику 

  

- Посета Позоришту на 

Теразијама: „Цигани 
лете у небо“ 

 

 
21.12.2019. 

Извештај о 

активности, 
евиденција у 

едневнику, ФБ 

страница школе, 
фото – материјал 

  

- Реализација програма 

за прославу Светог Саве 

 

 

27.1.2020. 

Извештај о 

активности, фото 

– материјал, ФБ 
страница школе 

  

- Педагошко – 

инструктивни менторски 

рад са професором 
приправником 

Током 

полугодишта 

Извештај 

професора – 

ментора 

  

- Припремање ученика за 

Књижевну олимпијаду 

Током 

полугодишта 

Евиденција у 

едневнику 

  

- Одржавање и 

ажурирање ФБ странице 

школе 

Током 

полугодишта 

ФБ страница 

школе 

  

- Учешће у 
хуманитарним 

активностима 

„Школарца“ 

Током  
полугодишта 

Извештаји о 
акцијама 

  

- Припрема  новог броја 
школског листа „Клас“ 

(прикупљање 

материјала) 

Током 
полугодишта 

   

- Припрема за Књижевну Током Евиденција у   
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олимпијаду полугодишта едневнику 

- Књижевна олимпијада 

(општински ниво 
такмичења) 

 

29.2.2020. 

Ранг – листа 

општинског 
такмичења, код 

секретара школе, 

извештај о 

активности 

  

- Састанак стручног 

већа: реализација 

наставних садржаја за 
прво полугодиште, план 

развоја међупредметних 

компетенција и 

предузетништва, 
извештај са Књижевне 

олимпијаде, план 

активности за друго 
полугодиште 

 

 

 
2.3.2020. 

 

 

Извештај у 
едневнику 

  

 

7.5.2.ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Стручно веће Физичког васпитања за школску 2019/2020. године, чине следећи 

професори: 

• Алексић Ђорђе 

• Пановић Мирослав 

• Јовановић Славољуб 

 
(Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализацијеи начином вредновања- 

праћење остварености активности, приказан је табеларно) 

 

Председник Стручног већа физичког васпитања за шк. 2019/2020. је проф. Славољуб 

Јовановић 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који 

нису реализовани 
Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

- Усвојен план рада 
стручног већа 

 

Август 2019    

Обављен договор око 

реализације наставе  

 

Август 2019    

Крос РТС-а (такмичење 
на нивоу града) 

Октобар 2019 Записник 
стручног већа, 

извештај у 

"Спортиши" 

  

Мали фудбал (такмичење 
на нивоу града) 

Новембар 2019 Записник 
стручног већа, 

извештај у 

"Спортиши" 

  

Рукомет (такмичење на 

нивоу града) 

Децембар 2019 Записник 

стручног већа, 
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извештај у 

"Спортиши" 

Кошарка (такмичење на 
нивоу града) 

 

Децембар 2019 Записник са 
састанка 

стручног већа, 

извештај у 

"Спортиши" 

  

Одбојка (такмичење на 

нивоу града) 

Јануар 2020 Записник 

стручног већа, 

извештај у 
"Спортиши" 

  

Атлетика (такмичење на 

нивоу града) 

Април 2020  Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 
вирус) 

 

Школски турнир у малом 

фудбалу 

Мај 2020  Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 
вирус) 

 

Пролећни школски крос Мај 2020  Није реализовано 

због ванредног 
стања (корона 

вирус) 

 

Извештај о раду стручног 

већа 

Јун 2020    

 

7.5.3. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ  ЈЕЗИКА 

 

      Стручно веће  страних језика  за школску 2019/2020. године, чине следећи професори:  

• Инес Радовановић 

• Татјана Томић 

• Мартина Ђокић  

• Наташа Јовановић 

 

(Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације као и начином 

вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно.) 

 

Предсеник Стручног већа страних језика за шк. 2019/2020. је проф . Инес Радовановић 
Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/док

ази 

Садржаји који 

нису реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

- Анализа успеха ученика по 

разредима и договор  о новим 

уџбеницима које ће ученици  
користити током  школске 

2018/2019. 

Септембар, 

једном месечно 

 

Записник 

Стручног 
већа  

/ / 

- Утврђивање степена знања 

ученика које доносе из 
основне школе(односи се на 

ученике првог разреда).  

- Усаглашавање критеријума 
оцењивања. 

- Разматрање могућности 

Октобар, 

једном месечно 

 

Записник 
Стручног 

већа 

 

 / 
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одласка на семинаре 

- Разматрање могућности 

одласка на семинаре стручног 
усавршавања.  

- Разговор о најпогоднијим 

терминима за одржавање 

допунске и додатне наставе 

Новембар, 

једном месечно 

 

Записник 
Стручног 

већа 

 / 

- Договор о темама за 

школски лист 

- Стручно усавршавање 

Децембар, 

једном месечно 

         

Записник 

Стручног 
већа 

 / 

- Сумирање успеха ученика 

на крају првог полугодишта 

из страних језика. 

Јануар, једном 

месечно 

 

Записник 

Стручног 
већа 

 / 

- Почетак другог 

полугодишта, разматрање 

предлога колега из актива о 
унапређењу наставе страних 

језика. 

Фебруар, 

једном месечно 

 

 

Записник 
Стручног 

већа 

 / 

 
- Ангажованост ученика у 

писању радова за школски 

лист. 

- Ангажованост ученика на 
часовима страних језика. 

 
 

 

Март,  

једном месечно 

 
 

 

 

Записник 
Стручног 

већа 

Због проглашеног 
ванредног стања 

и затварања 

школа није 

реализован 
садржај 

ангажованости 

ученика у писању 
радова за 

школски лист. 

/ 

- Заступљеност матерњег 

језика у настави страних 
језика(предности и мане). 

Април, 

једном месечно 

Записник 

Стручног 
већа 

 / 

- Разматрање предлога 

употребе нових уџбеника за 

следећу школску годину(ако 

постоји потреба). 

- Сумирање успеха ученика 

по одељењима на крају 
школске године. 

 

 

Мај, 
једном месечно 

 

 

Записник 
Стручног 

већа 

 / 

 

 

7.5.4. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Стручно веће природних наука  за школску 2019/2020. године, чине следећи професори: 

• Мира Гаковић, професор физике 

• Жељко Елор, професор биологије 

• Владимир Панић, професор биологије 

• Јелена Петровић, професор хемије 

• Марија Мирковић, професор хемије 

• Нада Павловић, професор хемије 

• Невена Ђуришић, професор хемије 

 
( Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације, начином као и начином 
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вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно) 

 

      Председник Стручног већа  природних наука за шк. 2019/2020. је проф Невена Ђуришић 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који 

нису реализовани 

Реализовани 

садржаји који 

нису 

обухваћени 

планом 

- Избор новог 

председника стручног 
већа 

- Конституисање већа 

-Усвајање плана рада већа 
- Подела часова 

 

Август 2019. 

- Записник са 

седнице 
стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

 

 

 

- Организација допунске 

наставе 

- Усавршавање 
наставника 

 План консултативне 

наставе за ванредне 
ученике 

- Утврђивање посебних 

захтева  везаних за 

природу предмета 

 

 

 
Септембар 

2019.   

 

- Записник са 

седнице 
стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 
Наведени 

чланови 

  

 

- Одређивање календара 

писмених задатака и 
писмених вежби 

- усаглашавање 

критеријума оцењивања 

 

 
Октобар 2019. 

- Записник са 

седнице 
стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 
чланови 

  

- Анализа успеха на првом 
класификационом 

периоду 

- Предлог мера за 

побољшање успеха 
ученика  

 
 

Новембар 2019. 

- Записник са 
седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 
Наведени 

чланови 

  

- Усавршавање наставника 
- Анализа семинара: 

„Употреба ВЕБ алата у 

настави“  

 
Децембар 2019. 

- Записник са 
седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 
- Извештај о 

самоевалуацији  

- Фотографије  

  
- Стручна замена 

професора хемије 

Наде Павловић 

- Анализа успешности 

уједначавања критеријума 

оцењивања 

- Процена ефеката 
реализације допунског 

рада 

 

 

 

Јануар 2020. 

- Записник са 

седнице 

стручног већа-

Свеска рада 
стручног већа 

Наведени 

чланови 

  

- Дискусија о 

понуди семинара 

за стручно 
усавршавање 

- Анализа успеха ученика  - Записник са  Међупредметне 
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у првом полугодишту 

- Праћење реализације 

редовне наставе 
 

 

Фебруар  2020. 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 
стручног већа 

Наведени 

чланови 

компетенције 

Излагање 

професора Јелене 
Петровић  

  
Март 2020. 

  - План начина 
рада са 

ученицима у 

току венредне 
ситуације у 

земљи погођене 

кризом „Covid-

19“ 

 

7.5.5. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Стручно веће друштвених наука за школску 2019/2020. године ,чине следећи професори:  

• Јованка Ковачевић 

• Милош Стефановић 

• Зоран Стојиновић 

• Марина Вуковић Пантелић  

• Сања Берић 

• Валентина Арсеновић 

• Адриана Машић  

• Мирјана Ристивојевић  

• Драгољуб Манојловић  

 

(Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације,као и начином 

вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно) 

 

    Председник Стручног већа за шк. 2019/2020.  је проф. Милош Стефановић / Адриана Машић. 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 
Садржаји који 

нису реализовани 

Реализовани 

садржаји који 

нису обухваћени 

планом 

- Конституисање већа за 
школску 

2019/2020.годину и избор 

председника 

Август Записник са 
седница већа - 

eсДневник 

  

- Посета цркви - учешће 
у литургијском животу 

цркве 

Септембар Извештај    

- Организација допунске 

наставе и секција 

Септембар eсДневник – 

допунска 
настава, 

планови рада 

секија и 
извештаји о 

раду 

  

- Избор семинара – 

програма стручног 

Септембар Записник са 

седница већа -
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усавршавања из понуде 

ЦСУ Шабац 

eсДневник , 

листа изабраних 

семинара 

- Анализа успеха ученика 

и предлог мера 

Новембар Записник са 

седница већа- 

eсДневник  

  

- Реализација посете 
ученика музеју и 

библиотеци 

Новембар Извештај,фотог
рафије 

  

- Излагање са стручног 

усавршавања наставника 

Децембар  Записник са 

седница већа- 
eсДневник, 

извештај о 

излагању, 
евалуационе 

листе 

  

- Припреме прославе 

Светог Саве – школски  
хор 

Децембар, 

јануар 

Извештај   

- Излагање са стручног 

усавршавања наставника 

Јануар Записник са 

седница већа -
eсДневник, 

извештај о 

излагању, 

евалуационе 
листе 

  

- Излагање са стручног 

усавршавања наставника 

Јануар Записник са 

седница већа- 
eсДневник, 

извештај о 

излагању, 

евалуационе 
листе 

  

- Анализа рада стручног 

већа у првом 

полугодишту 

Март Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

  

- Планирање активности 

за друго полугодиште 

Март Записник са 

седница већа- 
eсДневник 

  

- Анализа  успеха 

ученика из наставних 

предмета у првом 
полугодишту 

Март Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

  

- Посета цркви - учешће 

у литургијском животу 
цркве 

Март Извештај   

- Излагање са стручног 

усавршавања наставника 

Мај Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

  

- Анализа  реализације 

наставних садржаја 

предмета и осталих 

активности  у другом 
полугодишту 

Јун  Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

  

- Извештај о раду 

ученичког парламент 

Јун Записник са 

седница већа- 
eсДневник 
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- Анализа успеха ученика 

из наставних предмета на 

крају школске године 

Август  Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

  

- Анализа реализације 

додатне и допунске 

наставе у школској 

2019/2020.години 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

  

- Анализа рада секција у 

школској 2019/2020. 

години 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

  

 

7.5.6. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

 

Стручно веће Прехрамбене струке за школску 2019/2020. године, чине следећи 

професори: 

• Јокић Жељко 

• Тодоровић Славка 

• Лазаревић Предраг 

• Васић Снежана 

• Максимовић Јованка 

• Љубинковић Мирјана 

• Александра С Марковић 

• Марија Гајић  

• Снежана Ђурић (замена) 

 

 (Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације, као и начином 

вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно) 

 

Предсеник Стручног већа Прехрамбене струке за шк. 2019/2020 је проф Јокић Жељко. 

У марту месецу 2020 године промењен је председник стручног већа прехрамбене струке, где је уместо 

Јокић Жељка постављена Александра С. Марковић. 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који 

нису реализовани 

Реализовани 

садржаји који 

нису обухваћени 

планом 

- Конституисање 

стручног већа 

прехрамбене групе 

предмета за школску 

2019/20 годину ; 

Подела разредних 

старешинстава у 

школској 2019/20 

години ; Разно 

27.08.2019 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

- Менторство;  

- Практична настава; 

25.10.2019 Евиденција: 

записник у е-
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-Разно дневнику 

- Извештај са 

заједнице 

пољопривредне 

струке; Теме за 

матуру;  On line 

семинар; Разно 

22.12.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

- Усвајање тема за 

практични део 

матурског испита 

смер - Прехрамбени 

техничар и завршне 

испите смер Месар и 

Пекар 

24.01.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

- Развој школског 

програма 

27.02.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

 Развој школског 

програма  

- Усвајање извештаја 

рада актива за прво 

полугодиште; 

- Промена шефа 

стручног већаа 

- Усвајање измена у 

плану рада стручног 

већа;  Комисије за 

матуру и завршни 

испит; Такмичења ;- 

Разно 

06.03.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Републичко 

такмичење из 

области 

Производње и 

прераде хране није 

одржано због 

уведеног 

вандредног стања. 

 

- Састанак одржан 

телефонски путем   

(због вандредног 

стања) Блокови,  

Разно 

09.04.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Пробни матурски 

рад –практичан део 

није одржан због 

уведеног 

вандредног стања. 

 

- Договор о начину 

реализације матуре и 

завршних испита;  

- Оцене за крај 

године; - Разно 

21.05.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

 

7.5.7. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ВЕТЕРИНАРСКЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 

 

Стручно веће ветеринарске групе предмета за школску 2019/2020. године, чине следећи 

професори: 

• Јовица Живковић,  

• Светлана Ђурић,  

• Раде Милчић,  

• Олга Џиновић, 



 

36 

 

•  Милан Мијатовић,  

• Зоран Петковић,  

• Тамара Томић  

• Драган Јовановић. 

 

( Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације и начином 

вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно.) 

 

Председник Стручног већа за шк. 2019/2020 је проф. Светлана Ђурић, а од 09.3. је 

именована проф.Тамара Томић 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

- Избор председника 

стручног већа  

- Подела задужења у 

оквиру стручног већа 

-  Организација 

практичне наставе 

Септембар Записници са с. 

већа и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-Распоред извођења 

блок наставе 

-Извештај са састанка 

Републичког стручног 

већа ветеринара 

Октобар Записници са 

с.већа и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-реализација матурске 

ескурзије 

-Одређивање тема за 

практични део 

матурског рада  

-Извештај реализације 

практичне наставе 

Новембар Записници са 

с.већа и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-Извештај о 

реализацији блок 

наставе у I 

полугодишту 

-Рад ветеринарске 

секције 

-Одређивање ментора 

за полагање 

практичног дела 

матурског испита  

-Стручно усавршавање 

Децембар Записници са 

с.већа и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-Анализа успеха 

ученика 

-Извештај са 

Иновација на 

Факултету 

ветеринарске 

медицине 

Фебруар Записници са 

с.већа и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 
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-Распоред извођења 

блок наставе  у II 

полугодишту 

-Извештај са састанка 

Заједнице 

пољопривредних 

школа  

-Извештај о 

спроведеном 

самовредновању 

-Рад ветеринарске 

секције 

Март Записници са 

с.већа и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

 

-Извештај о 

реализацији блок 

наставе у II 

полугодишту 

-Рангирање ученика на 

основу теста знања за 

такмичење 

-Извештај са 

Републичког 

такмичења 

ветеринарских 

техничара 

Април/мај Записници са 

с.већа и 

извештаји 

-Извештај о 

реализацији 

блок наставе у 

II полугодишту 

-Рангирање 

ученика на 

основу теста 

знања за 

такмичење 

-Извештај са 

Републичког 

такмичења 

ветеринарских 

техничара 

/ 

 

-Организација матуре 

-Резултати матурских 

испита  

-Подела предмета за 

наредну школску 

годину 

Јун/јул Записници са 

с.већа и 

извештаји 

-Организација 

матуре 

-Резултати 

матурских 

испита  

-Подела 

предмета за 

наредну 

школску годину 

/ 

-Усвајање наставног 

плана и програма 

-Извештај спроведеног 

самовредновања 

Август Записници са 

с.већа и 

извештаји 

-Усвајање 

наставног плана 

и програма 

-Извештај 

спроведеног 

самовредновањ

а 

/ 

 

7.5.8. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ 

 

Стручно веће пољопривредне струке за школску 2019/2020. године, чине следећи 

професори: 

• Весна Јанковић 

• Мирјана Баћановић 

• Биљана Поповић 

• Милена Стаменић 
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• Катарина Секуловић 

• Драгана Гератовић 

• Душанка Ђукић 

• Сузана Ристановић 

• Бранка Шубашић 

• Весна Живановић 

• Ђурђа Лукић 

• Миланка Живановић 

• Душан Мајсторовић 

• Александар Поповић 

• Радета Радановић 

• Слађана Мирковић 

 

 

( Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације и начином 

вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно) 

 

Предсеник Стручног већа  пољопривредне струке  за шк. 2019/2020. је проф Радета Радановић, од 

марта 2020. Слађана Мирковић. 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

-Усвојен план рада 

стручног већа, подела 

предмета 

31. 08 2019. 

-током школске 

године 

Записник 

стручног већа 
  

-Извештај са заједнице 
пољопривредних  

школа 

02. 03 2020. 
 

Записник 
стручног већа 

  

-Анализа успеха 
ученика на I 

полугодишту 

-Предлог сетвеног 

плана економије 
-Избор ментора и 

ученика за Републичко 

такмичење 

-током целе 
школске 

године 

 

-сетва 2020, 
током целе 

школске 

године 

   

-План припреме 

школског програма 
-План актива, измене 

-Формирање комисија 

за матурске испите 

05. 03 2020    

- Организовање, 

припрема ученика и 

полагање матурских 

испита у време 
„короне“ 

21. 05 2020. 

 

Седница 

Наставничког 

веће 

Стручно веће 

  

-Анализа успеха на 

крају II полугодишта 
-Мере за поправљање 

успеха и дисциплине 

 јун Наставничко 

веће 
Стручно веће 
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ученика 

-Извештај стручног 

већа пољопривредне 

струке 

на крају 

школске 

године 

Стручно веће   

 

7.5.9. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ,РАЧУНАРСТВА И 

ИНФОРМАТИКЕ 
Стручно веће математике и рачунарства и информатике за школску 2019/2020. године, чине 

следећи професори: 

• Томић Немања 

• Богдановић Зоран 

• Милутиновић Јована 

• Срнић Душан 

( Извештај рада стручног већа са активностима,динамиком реализације, и начином       

вредновања- праћење остварености активности, приказан је табеларно) 

 

 У марту месецу 2020.године промењен је председник стручног већа математике ,рачунарства 

и информатике, па је уместо Томић Немање постављен Богдановић Зоран. 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

- Конституисање 

стручног већа 

математике и 

рачунарства и 

информатике за 

школску 2019/20 

годину  ; Разно 

28.08.2019 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

- Извештај  са 

стручног 

усавршавања; 

Анализа постигнућа 

ученика из предмета 

математика на крају 

првог 

класификационог 

периода ;Разно 

19.11.2019 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

- Учешће и припрема 

ученика за такмичење 

из математике; 

Формирање листе 

кандидата за 

такмичења из 

математике; Разно 

29.01.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

- Усвајање извештаја 

рада актива за прво 

полугодиште; 

06.03.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Републичко 

такмичење из 

математике није 
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- Промена шефа 

актива ; 

- Усвајање измена у 

плану рада актива;  - 

Такмичења ;Разно 

одржано због 

уведеног 

вандредног 

стања. 

- Састанак одржан 

телефонски путем  ( 

због вандредног 

стања);  Разно 

16.04.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

- Договор о начину 

реализације 

разредних испита; 

Оцене за крај године; 

Разно 

22.05.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

 

 

8. СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ 

 

8.1. Извештај о раду:  Стручни актив за развојно планирање 

 

                                                                               Руководилац : Слађана Игњатовић 

 
Дана 14. фебруара 2020.године именовани су нови чланови Стручног актива  за развојно 

планирање на Наставничком већу.  

Чланови Стручног актива за развојно планирање су: 

• Инес Радовановић, професор енглеског језика 

• Слађана Мирковић, професор стручних предмета 

• Сузана Ристановић, професор стручних предмета 

• Александра Н.Марковић, професор стручних предмета 

• Милица Јевтић, педагог 

• Јелена Рафаиловић, психолог 

• Слађана Игњатовић, педагог 

• Марко Петронић, представник Школског одбора 

• Радета Радановић, представник Савета родитеља 

• Бојана Радовић, представник Ученичког парламента 

 
 Од 16.марта проглашено је ванредно стање у држави због епидемије  корона вируса. Из 

наведеног разлога, дошло је до одступања од планираних активности.  

Реализоване активности су: 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин реализације 

Формирање стручног актива Директор, 

Школски одбор 

Фебруар Доношење решења 

Планирање активности у вези са 

израдом Развојног плана школе 

Чланови 

стручног актива 

Фебруар Састанак стручног актива, 

записник 
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Сарадња са Тимом за 

самовредновање 

Координатор Март Разговор и планирање са 

координатором за 

самовредновање у вези са 

областима вредновања 

квалитета рада установе 

(извештаји самовредновања) 

Анализа резултата области 

самовредновања од претходне 

школске године 

Увид у текући Равојни план 

школе 

Предлог начина израде 

Развојног плана од септембра 

месеца 

Чланови 

стручног актива 

Мај Увид у документацију, 

дискусија, записник (онлајн) 

 

Израда извештаја и плана 

стручног актива за развојно 

планирање 

Координатор Мај Израда 

 

 

8. 2. Извештај о раду:  Стручни актив за развој школског програма 

 

                                                                            Руководилац : Слађана Игњатовић 

 
 Дана 14. фебруара 2020.године именовани су нови чланови Стручног актива за развој 

школског програма на Наставничком већу.  

 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

• Инес Радовановић, професор енглеског језика 

• Слађана Мирковић, професор стручних предмета 

• Сузана Ристановић, професор стручних предмета 

• Александра Н.Марковић, професор стручних предмета 

• Милица Јевтић, педагог 

• Јелена Рафаиловић, психолог 

• Слађана Игњатовић, педагог 

 

 Од 16.марта проглашено је ванредно стање у држави због епидемије  корона вируса. Из 

наведеног разлога, дошло је до одступања од планираних активности. Реализоване 

активности су: 

 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин реализације 

Формирање стручног актива Директор, 

Школски одбор 

14.фебруар Доношење решења 

Планирање активности у 

наредном периоду 

Чланови стручног 

актива 

19.фебруар Састанак, договор у вези са 

израдом школског програма 

Израда наставних програма  Наставници  До 15.марта Израда, прикупљање и 

разврставање програма 

према образовним 

смеровима и разредима  
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Израда школског програма Чланови стручног 

актива 

Од 15.марта 

до 27.април 

Чланови стручног актива 

достављали су 

координатору програме по 

разредима и образовним 

профилима 

Састанак стручног актива Чланови стручног 

актива 

27.април Разматрање радне верзије 

Школског програма, допуна 

документа 

Достављање коначне верзије  

Школског програма 

Координатор  4.мај Достављање коначне 

верзије Школског програма 

директору школе 

Састанак стручног актива Чланови стручног 

актива 

29.мај Анализа реализације 

наставних оперативних 

планова, разговор у вези са 

онлајн наставом, дискусија, 

записник 

Упис ученика у  први разред Чланови стручног 

актива 

Јун Праћење уписа ученика 

првог разреда 

Извештај рада стручног 

актива 

Координатор Мај Израда годишњег извештаја 

 

8.3. Извештај о раду:     Тим за заштиту од дискриминације, насиља,    

злостављања и замемаривања и програме  превенције других облика ризичног 

понашања 

 

                                                                                          Руководилац : Ђорђе Алексић 

 
 Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и замемаривања и 

програме   превенције других облика ризичног понашања су : 

• Савић Предраг, директор 

• Алексић Ђорђе, проф.физичког васпитања, пом.директора 

• Спасојевић Илија, библиотекар, пом.директора 

• Игњатовић Слађана , педагог  

• Јевтић Милица, педагог 

• Рафаиловић Јелена, психолог 

• Ђурђевић Мирела 

 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин реализације 

Формирање Тима Директор школе Септембар Састанак Тима - записник 

Поступање на основу 

пријављивања догађаја у 

случају насиља 

Чланови Тима, 

одељењске 

старешине 

Током 

године 

Прикупљање информација, 

разговори, извештаји, 

обавештавање Школске 

управе Ваљево и других 

установа (по пореби) 

Упознавање ученика са 

правилима понашања у 

Педагог Септембар Уређење паноа 
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школи 

Организација дежурства у 

школи 

Чланови Тима, 

директор 

Октобар Договор Тима евидентиран 

у записнику, обавештење на 

Наставничком већу о 

интезивнијем дежурству 

наставника 

Сарадња са другим 

институцијама 

Стручни 

сарадници 

Октобар Одлазак ученика у 

Канцеларију за младе града 

Шапца на радионицу 

„Буквар дечијих права“ - 

извештај 

Активност Ученичког 

парламента 

Координатор 

Ученичког 

парламента 

Новембар Израђен пано ученика 

Ученичког парламента на 

тему „Вршњачко насиље“ 

Обележавање Светског дана 

борбе против сиде 

Координатор 

Ученичког 

парламента 

Децембар Припрема материјала о 

сиди, који ће представити 

чланови Ученичког 

парламента у својим 

одељењима 

Сарадња са другим 

институцијама 

Стручни 

сарадници 

Децембар Одлазак ученика у 

Канцеларију за младе града 

Шапца на радионицу „Како 

окончавате ваше свађе?“ - 

извештај 

Сарадња са другим 

институцијама 

Стручни 

сарадници 

Децембар Организација предавања у 

школи од стране МУП-а на 

тему „Насиље у породици“ - 

извештај 

Израда Годишњег извештаја  Координатор 

Тима 

Мај Извештај о раду Тима 

 

 

 

8.4. Извештај о раду:  Тим за професионални развој наставника 

 

                                                                                         Руководилац : Душанка Ђукић 

 
Чланови Тима за професионални развој наставника су: 

• Душанка Ђукић, проф. пољопривредне групе предмета 

• Адриана Машић, проф. друштвене групе предмета 

• Снежана Васић, проф. прехрамбене групе предмета 

• Татјана Томић, проф. енглеског језика 

• Александар Поповић , проф. пољопривредне групе предмета 

 

 

 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 
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Израда плана рада ТЗПР Тим и 

координатор 

Септембар  

Извештај о стручном 

усавршавању наставника у 

установи и ван установе за 

2018/19. 

Координатор на 

основу евиденције 

коју води 

Септембар Извештај о стручном 

усавршавању наставника у 

установи и ван установе за 

2018/19. 

Објављени понуђени 

семинари од стране ЦСУ-

Шабац за шк.год.2019/20 

Координатор Октобар-

децембар 

Огласна табла, контакт са 

заинтересованим колегама, 

одабир према редоследу – 

подједнака заступљеност 

Тим организовао он лине 

семинар Образовно 

креативног центра на тему 

Тестови знања- водич за 

израду и примену у властитој 

режији 

Тим и 

координатор 

Новембар-

децембар 

Обавестили колеге и 

заинтересоване пријавили 

на семинар као групу 

Понуђен он лине бесплатни 

семинар од стране 

Министарства на тему 

пројектована настава 

Координатор Јануар Огласна табла 

 

 

 

8.5. Извештај о раду:  Тим за развој међупредметних компетенција и 

преузетништво 

 

                                                                               Руководилац : Драгица Станковић 

 
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво су : 

• Драгица Станковић, проф.српског језика  

• Зоран Богдановић , проф. математике и информатике 

• Марија Гајић,проф. прехрамбене групе предмета 

• Јелена Петровић, проф. хемије 

• Милош Стефановић, проф.историје 

• Биљана Поповић,проф. пољопривредне групе предмета 

 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Израда плана рада  

(писање и усвајање плана 

рада и активности тима) 

Координатор и 

чланови Тима 

Фебруар 

2020. 

 

Сараднички рад 

Међупредметне 

компетенције и 

предузетништво: појам и  

законска регулатива – 

упознавање Наставничког 

већа  

 

 

Драгица 

Станковић 

  

 

Предавање/презентација 
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8.6. Извештај о раду: Тима за пројекте  

 

                                                                                          Руководилац : Тамара Томић 

 
Чланови Тима за пројекте су : 

• Тамара Томић, проф. ветеринарске групе предмета 

• Жељко Елор 

• Драгана Гератовић 

• Милена Ђаковић 

 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активност

и 

Начин реализације 

 

Усвајање плана рада за 
2019./2020. 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 
Драгана 

Гератовић  

Жељко Елор 

 

Септембар 

Састанак, записник 

 
Пројекат  ,,Таур“ – аплицирање за 

буџетска средства 

ТамараТомић 
МиленаЂаковић 

ДраганаГератовић 

ЖељкоЕлор 

 
 

Септембар 

Састанци су реализовани у 
канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 

неопходну техничку 
подршку која олакшава рад 

тима. Пројекат је предат на 

јединствени шалтер 

општине; записник 

 

 

Пројекат "Уједињење" –Фонд 
Западног Балкана 

 

 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

ДраганаГератовић 
ЖељкоЕлор 

 

 

Октобар - 
Децембар 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 
неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Пројекат је послат 

преко емаил-а на адресу 
фонда западног Балкана; 

записник 

 
 

Ерасмус пројекат-италијански 

партнери 

ТамараТомић 
МиленаЂаковић 

ДраганаГератовић 

ЖељкоЕлор 

 
 

Октобар - 

Децембар 

Састанци су реализовани у 
канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 

неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 
тима. Емаил је послат 

италијанском партнеру; 

записник 

 

 

Ерасмус пројекат са Средњом 

пољопривредном школом у 
Нитри, Словачка 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана 

Гератовић 
Жељко Елор 

 

 

Октобар - 

Фебруар 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 

неопходну техничку 
подршку која олакшава рад 

тима. Преко емаил-а смо 

слали све што је неопходно 
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словачким партнерима са 

циљем да се уради што 

бољи пројекат и одобри од 
стране Ерасмус 

организације; записник 

 

 
Пројекат Уни кредит банке 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 
ДраганаГератовић 

ЖељкоЕлор 

 

 
Јануар - 

Фебруар 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 
.Канцеларијаса држи сву 

неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 
тима.  

Попуњење формулар и 

послат на емаил банке; 

записник 

 

 

ЦБЦ пројекат са партнерима из 
Босне и Херцеговине 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

ДраганаГератовић 
Жељко Елор 

 

 

Фебруар 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног 

тима, а састанак са 
партнерима се одиграо у 

канцеларији у присуству 

директора школе . 

Све неопходне информације 
су послате партнерима; 

записник 

 
Донације и спонзорства 

Викториа група, Кока Кола и Нис 

Тамара Томић 
Милена Ђаковић 

Драгана 

Гератовић 

Жељко Елор 

 
 

Фебруар 

Састанци су реализовани у 
канцеларији пројектног тима 

.Канцеларија садржи сву 

неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 
тима. Сви попуњени 

формуларис упослати преко 

емаил-а; записник 

 

 Јавни конкурс-Опортунитет-

Министарство правде 

Тамара Томић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 
Жељко Елор 

 

 

Фебруар - 

Март 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 

неопходну техничку 
подршку која олакшава рад 

тима.. 

Овај пројекат је послат 
путем поште; записник 

 

Пројекат-Књига за будућност 

Тамара Томић 

МиленаЂаковић 

Драгана 
Гератовић 

ЖељкоЕлор 

 

Март 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 
неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Записник 

 

 

Донације МТС 

  

Фебруар - 

Март 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 
неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Записник 

 

Спонзорство Кока Кола 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

ДраганаГератовић 
ЖељкоЕлор 

 

Март - Април 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 

.Канцеларијаса држи сву 
неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 



 

47 

 

тима. Записник 

 

Унеско 
пројекат 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 
ДраганаГератовић 

ЖељкоЕлор 

 

Април - Мај 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 
.Канцеларијаса држи сву 

неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 
тима. Записник 

 

 

 

8.7. Извештај о раду: Стручног тима за инклузивно образовање 

 

                                                                                         Руководилац : Милица Јевтић 

 
Од почетка школске 2019/2020. године координарор тима је била Милена Ђаковић.  Дана 

14.2.2020. директор је на седници Наставничког већа именовао Милицу Јевтић за координатора и 

нове чланове :  

• Весну Живановић, 

• Милену Ђаковић 

• Тамару Томић 

 
Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Формирање Тима за 

инклузивно образовање  

директор Август, 2019. 

године 

-решења члановима тима 

-записник о одржаном 

састанку тима 

 

Израда годишњег извештаја о 

раду: 

- стручног тима за ИО 
-оствареностиакционог плана 

ИО 

- броју ученика којима је 

пружана додатна образовна 
подршка 

 

СТИО 

 

 

Јул, 2019. 

године 

Евиденција са састанка, 

извештај 

Израда годишњег плана рада 

СТИО, подела обавеза и 

задужења за текућу школску 
годину 

СТИО Септембар, 

октобар, 2019. 

године 

Евиденција са састанка, план 

рада 

Анализа ресурса за 

реализацију инклузивне 
праксе: 

- доступност физичког 

окружења 

- проактивност школског 
окружења 

- економска доступност 

-информацијска 
доступност 

-административна 

доступност 

СТИО, 

Руководиоци 
стручних већа 

 

Септембар, 
октобар 2019.  

Евиденција са састанка, 

извештај 
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-социјално културна 

доступност 

Идентификација ученика са 
посебним образовним, 

здравственим и социјалним 

потребама - ученика којима је 

потребна додатна подршка 
(индивидуализација, ИОП- 

прилагођени, измењени) или 

ученика код којих је престала 
потреба за додатном 

подршком 

Одељенске 
старешине, 

СТИО 

Септембар, 
октобар 2019. 

Идентификациони списак 
ученика, ИПП ИРК, Усвојени 

ИОП од стране Педагошког 

колегијума, 

записник 

Успостављање сарадње са 

родитељима / старатељима 
ученика којима је потребна 

додатна подршка, 

обавештавање родитеља и 
прибављање њихове 

сагласности 

Одељенске 

старешине, 
СТИО 

Од септембра  

2019. до јуна  
2020.  

Писмена сагласност родитеља, 

евиденција са састанка, 
записник о сарадњи 

- Пружање помоћи 

наставницима и учешће у 
изради педагошког профила 

ученика и плана 

индивидуализације 

Стручни сарадник 

СТИО 

Од септембра 

2019. до јуна 
2020. 

Евиденција, извештај, 

педагошки профил 

 Покретање предлога за 
утврђивање права на ИОП, 

подношење предлога и 

успостављање сарадње са 
ИРК 

 

1. година  иоп 2-8 ученика, 
иоп 1-1,  

2. година , иоп2 -12, иоп 1-3, 

3. година, иоп2 -2, иоп 1-2. 

СТИО Од септембра 
2019. до јуна 

2020. 

Евиденција, извештај 

Информисање Педагошког 
колегијума о акционом плану 

СТИО, и ученицима којима је 

потребна додатна подршка 
или престаје  потреба за 

додатном подршком и 

давање предлога за усвајање 

ИОП-а 

Чланови СТИО 
тима, 

Педагошки 

колегијум 

Септембар, 
октобар, 

јануар, 

фебруар 

Евиденција, извештај, усвојени 
ИОП 

Иницирање и организовање 

антидискриминаторних 

активности, јачање 
толеранције и поштовање 

различитости 

Тим за заштиту, 

Ђачки парламент 

Од септембра 

2019. до јуна 

2020. 

Евиденција са састанка, 

извештај, план активности 

Праћење и вредновање 

реализације ИОП-а и 
осварености постављених 

циљева и стандарда ИОП-а 

Наставници који 

реализују ИОП, 
СТИО 

Од септембра 

2019. до јуна 
2020. 

Евиденција, извештај, 

усвојени ИОП 

Едукација новозапослених и 

наставника који први пут 
примењују ИОП: 

- о изради ПП 

- изради и примени ИОП-а 
1,2 

- ревизији ИОП-а 

СТИО Од септембра 

2019. до јуна 
2020. 

ПП, ИОП, РЕВИЗИЈЕ ИОП-а 
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Вођење евиденције и 

документације , опис 

образовне ситуације ученика, 
претходно примењивани 

планови прилагођавања и / 

или ИОП-а и њихово 

вредновање, портфолио 
ученика 

Стручни сарадник Од септембра 

2019. до јуна 

2020. 

Педагошка ситуација о 

ученику / ци 

 

 

 

Извештај рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

Активности Носиоци 

активности 

– одговорно 

лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Формирање тима 

и анализа 

задужења тима 

Чланови тима Фебруар (нови 

тим формиран 

14.2.2020.) 

Записник са састанка тима 

Анализа реализације наставе на 

даљину 

Чланови тима, одељенске 

старешине, наставници 

До краја године Viber групе, електронска 

пошта 

 

 

Напомена: Остале активности предвиђене планом рада тима нису реализоване због уведеном 

ванредног стања   

Руководилац тима: Драгана Гератовић 
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8.8. Извештај Тима за самовредновање рада школе 

Чланови тима : Александра С Марковић, Бранка Шубашић, Мирјана Баћановић, Славка Тодоровић, Душан Срнић, представник Савета родитеља Радета 

Радановић и представник ученика Петар Јанковић. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                Руководилац : Александра С Марковић 

 

ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

 
 • У школској 2019/20.години је процесом самовредновања обухваћене су кључне области СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ, област квалитета ;  

 

 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

5. ЕТОС  

 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

 

Упитник је састављен за потребе истраживања свих области самовредновања рада школе. 

 

 • Самовредновање је вршено у току школске 2019/2020 године.  

 

Прва фаза: Израда плана самовредновања (подела задужења за спрoвођење истраживања)  

Друга фаза: Спровођење истраживања (анкетирање испитаника)  

Трећа фаза: Обрада и анализа података, израда извештаја 

Четврта фаза: Анализа осталих извора доказа за кључне области 

 Пета фаза: Израда извештаја о самовредновању за кључне области 

 Шеста фаза: Израда акционих планова унапређења области квалитета рада 

 Седма фаза: Презентовање Наставничком већу и Педагошком колегијуму извештаја о самовредновању и акционог плана унапређења 
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1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

 

 Тврдња Да Не 

1.1 Програмирање образовног –васпитног рада је у функцији квалитета рада школе   

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

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе ( наставници, стручни сараднци, директор, 

ученици, родитељи , локалана заједница) 

*  

1.1.3. Садржај кључних школских документа одржава специфичност установе *  

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

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

1.2 Планирање рада органа , тела и тимова у функцији ефективног и ефиксаног рада у школи   

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

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из 

развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе 

*  

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

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

школске године 

*  

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усаклађен је са садржајем годишњег плана рада *  
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У анкетирању за вредовање прве области учествовали су 63 наставника и директор школе, помоћници директора ПП служба и васпитачи дома. 
 

Коментари : 
 

1.1. 

 

У оквиру првог стандарда квалитета рада установе у већој мери учесници су проценили да се програмирање рада не заснива на аналитичко- истраживачким 

подацима и проценама квалитета рада установе. Процена остварености првог стандарда је 80 %. 

 

Школски програм и годишњи план рада школе су урађени у складу са Законом и садрже све прописане садржаје. Свим елементима је дат одговарајући 

1.3. Планирање образовног-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и опште међупредметних и предметних компетенција 

  

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исхода 

постигнућа за оперативно планирање наставе 

 * 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу 

*  

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

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

1.3.5 Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко – истраживачким подацима, специфичним 

потребама ученика и условима непосредног окружења 

*  

1.3.6 Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/ или напомене о реализацији планираних 

активности 

 * 
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значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма у складу са потребама ученика и родитеља, школе и града и заснован 

је нареалним потенцијалима школе. При изради Годишњег плана рада школе 2019/2020.,пошло се од: 

- Закона о основном образовању и васпитању, 

- Закона о основама система образовања и васпитања 

- Правилника о Наставном плану и програму, 

- Уредби о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања, 

- Правилника о школском календару 2019/2020., 

- Правилника о норми часова непосредног рада, 

- Статута школе, 

- Школског програма 2019-2023, 

- Развојног плана школе 2015-2020., 

- резултата спољашњег вредновања 

- резултата самовредновања рада школе, 

- Протокола о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

- свих Правилника у складу са Законом 

 

У изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе и у складу са потребама и могућностима исте донет је развојни план. 

Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе: индивидуализовани рад са ученицима кроз иоп-1, иоп2, сарадња са другим 

установама и пословни партнерима ради реализације практичне наставе, међународна сарадња. Годишњи план рада школе садржи посебне програме 

васпитног рада ; План заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, 

Ученичких организација, професионална оријентација, план заштите и унапређења здравља, животне средине и хуманих односа међу половима, План 

здравстевне и социјалне заштите, План школског спорта, сарадња са друштвеном средином, План школског маркетинга. 

 

1.2. 

Други стандард квалитета рада установе у потпуности је остварен. 
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Циљеви и задаци петогодишњег развојног плана унети су у годишњи план рада који је донет у складу са школским програмом. У оперативним плановима 

органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора планиране су активности у складу са циљевима развојног плана и школског програма и уважене су 

актуелне потребе школе. Планирање свих активности је у складу са актуелним потребама школе. Оперативно планирање је предвидело механизме и 

активности за праћење рада и извештавање кроз записнике, мејлове, презентације, фотографије, уверења, извештаје које појединци, односно тимови 

достављају Наставничком већу, стручној служби, Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору. Годишњи извештај садржи потребне 

информације о раду школе и потпуно је усклађен са садржајем годишњег плана рада. У годишњи план рада школе је уграђен акциони план школског 

развојног плана и оперативно су разрађени структурни елементи школског програма. 

 

1.3. 

У оквиру трећег стандарда у већој мери нису остварени следећи индикатори : 1.3.1. ; 1.3.3. ; 1.3.6. , односно процена остварености трећег стандарда је 50%. 

У глобалним плановима наставника не користе се међупредметне и предметне компентенције за планирање наставе као и исходи за оперативно планирање 

наставе. Планирање допунске наставе и додатног рада није у потпуности засновано на праћењу постигнућа ученика и њиховим потребама које процењују 

предметни наставници. У планирању слободних активности ученика углавном се уважавају резултати усменог испитивања ученичког интересовања. 

Планирање васпитног рада засновано је на специфичним потребама ученика, њиховом окружењу и видљиво је кроз активности: Ученичког парламента, 

тематске наставе, Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања, рад Вршњачког тима, као и актуелним дешавањима 

и потребама. У припремама наставника углавном не постоји област самовредновање релаизације активности. 
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. 

На основу уочених слабости и снага, направили смо акциони план за побољшање ове области квалитета: 

 
Активност Време/динамика 

реализације 

Циљ Начин праћења 

реализације 

Спровођење аналитичких – 
истраживачких података и процена 

квалиетета уставе 

Током школске године Унапређење рада установе у односу на 
сколоности наставника, ученика и родитеља 

Тим за самовредновање 

Доношење и усвајање јединствених 

образаца за израду оперативних и 

глобалних планова рада. 

Током школске 2019/2020 

године 

Планирање образовно васпитног рада које је 

усмерено на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања стандарда 
постигнућа, исхода у наставним предметима и 

општих предметних и међупредметних 

компентенција 

ПП служба 

Спровођење испитивања 
интересовања ученика 

Реализација ваннаставних 

активности у складу са 

споведеном анкетом 

Једном у току 
полугодишта 

Развијање склоности ученика за 

самопредељивање и развијање ученичких 

потенцијала 

Ученички 
парламент , 
одељенске 
старешине 

Планирање допунске и додатне 

наставе засновано на 

постигнућима ученика 

У току школске године Унапређење образовних постигнућа ученика. Сви наставници 

Континуирано самовредновање 
рада наставника 

У току школске године Побољшавање рада наставника и увид у 
предности/ недостатке рада наставника 

Сви наставници, 

ПП  служба, 

руководство школе 
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                     1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

                   Упитник за наставнике 
 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи. 1 3 24 32 3,45 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe 0 6 28 23 3,30 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, 

поступке…), 

0 3 29 28  

3,42 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 1 2 18 37 3,57 

2.1.6 Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања 1 2 23 32 3,48 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.  

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика 0 3 16 39 3,62 

2.2.2 Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама сваког ученика 0 7 20 33 3,43 

2.2.3 Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потреба 0 4 18 38 3,57 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана индивидуализа 1 5 13 41 3,57 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика. 0 3 21 36 3,55 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу  

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу да примене научено и 0 6 43 11  
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образложе како су дошли до решења 3,08 

2.3.2 Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом 

свакодневним животом 

1 12 38 8  

2,90 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 0 19 28 13 2,90 

2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 1 9 31 19 3,13 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења  

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима 0 2 14 44 3,70 

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 0 0 22 37 3,63 

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, укључуjући и jасн 
препоруке о наредним корацима. 

0 3 14 43  

3,67 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.  

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу 0 3 13 43 3,68 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове различитости и претх 

постигнућа. 

0 1 25 34 3,55 

2.5.3 Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 0 1 22 37 3,60 

2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха 1 2 22 35 3,52 

                  Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања наставника је 3,11.
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                Упитник за ученике 

 

ндикатор Тврдња/исказ Тачно Сре. 
оцен
а 1 2 3 4 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи. 9 16 80 122 3,39 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe 12 24 93 98 3,22 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, 

поступке…), 

14 24 83 106 3,24 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 12 18 84 113 3,31 

2.1.6 Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања 9 22 88 108 3,30 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.  

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика 12 38 77 100 3,17 

2.2.2 Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 16 30 80 101 3,17 

2.2.3 Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама.  22 40 74 91 3,03 

2.2.4. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим ученицима 

16 30 89 92 3,13 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика. 10 40 88 89 3,13 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу  

2.3.2 Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и 11 19 88 109 3,30 
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свакодневним животом 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 12 34 85 96 3,17 

2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 12 22 93 100 3,24 

2.3.6 Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ наставника. 11 33 91 92 3,16 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења  

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 12 20 84 111 3,29 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. . 10 22 79 116 3,33 

2.4.5 Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика 11 22 78 116 3,32 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.  

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу 10 23 85 109 3,29 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

15 33 86 93 3,13 

2.5.4 Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материjала 20 34 87 86 3,05 

2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха 11 23 75 118 3,32 

              Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања ученика је 3,23.
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У анкетирању за вредовање друге области учествовали су 63 наставника и 227 ученика. 

 

Коментари: 

2.1. 

У највећој мери наставници су сагласни да поступно постављају питања и задатке различитог нивоа сложености. Док ученици сматрају да су им јасно 

постављени циљеви часа и исходи учења. Наставници и ученици су најмање проценили индикатор да ученици разумеју објашњења , упуства и кључне 

појмове. 

2.2. 

Наставници и ученици су сагласни да наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. Такође у истој мери ученици сматрају да наставник 

прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика, док се наставници у највећој мери не слажу са том тврдњом. 

Ученици сматрају да наставник не посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим потребама. 

2.3. 

Наставници и ученици у највећој мери сматрају да активности и радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено 

и образложе како су дошли до решења. Наставници и ученици се не слажу са тврдњом да ученик прикупља, критички и роцењује и анализира идеје, 

одговоре и решења. Наставници сматрају да ученици не повезују предмет учења са предходно наученим, професионалном праксом и свакодневним 

животом. 

2.4. 

У највећој мери наставници сматрају да формативно / сумативно оцењују у складу са прописима, укључујићи и оцењивање на пракси. Док ученици у 

највећој мери постављају себи циљеве у учењу. Наставници и ученици у најмањој мери сматрају да ученику нису јасни критеријуми вредновања. 

2.5. 

Наставници и ученици у највећој мери задовољни су радо практичне наставе, међусобним уважавањем као и подстицањем ученика на одржавање 



 

61 

 

дисциплине у складу са договореним правилима. У најмањој мери ученици сматрају да имају могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом 

рада или материјала. А наставници да показују поверење у могућности ученика и имају позитивна очекивања у погледу успеха. 

Кључне слабости и снаге: 

Кључне снаге 

*Професионална стручност и компетентност 

наставника; 

* Наставници показују поштовање према ученицима, 

дају ученицима могућност да постављају питања, 

дискутују и коментаришу у вези са предметом на часу. 

 

* Ефикасна и квалитетна практична настава. 

 

* Ученици су слободни да питају, изнесу своје идеје, 

мишљење, траже објашњења, од наставника добијају 

разумљиву повратну информацију о њиховом раду; 
 

* Ученицима се указује на повезаност наставног 

садржаја са примерима из свакодневног живота. 
 

* Наставници углавном оцењују у складу са 

Правилником о оцењивању ученика. 

Уочене слабости: 

* Недовољан број наставника користи поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења: 

- чешће похваљивање напретка ученика; 

- оспособљавање ученика за самопроцењивање; 

- чешће истицање позитивних примера понашања и постигнућа 

ученика; 

 

* Недовољно укључивање ученика у процес вредновања и 

оцењивања сопственог знања и савладаних вештина; 

 

* Недостатак самоевалуације наставника и подстицање њеног 

коришћења у свим сегментима и фазама образовно- васпитног 

рада; 

 

* Недељни фонд часова није оптимално распоређен, те се у 

одељењима недељни број часова реализује у једном дану (нпр. два 

часа енглеског, историје, географије, стручних предмета и сл.) 

 

* Незадовољавајући материјално- технички ресурси школе за 

реализацију наставе; 
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Акциони план из области квалитета рада Настава и учење 
 

Активност Време/динамика 

реализације 

Циљ Начин праћења реализације 

Стручно усавршавање наставника из 
области самоевалуације као и 

оспособљавања ученика за разумевање 

објашњења упуства и кључних појмова 

 

Током школске године 

Оспособљавање наставника за 

примену поступака који су у 

функцији даљег учења ученика 

Похађање и извештај са 
семинара, праћење часова од 

стране психолошко- педагошке 

службе 

Израда евиденције планираних огледних 

и угледних часова на нивоу Стручних 

већа са најавом и праћењем реализације 

 

Током школске године 

Подстицање тимског рада, 
сарадње, тематског 

планирања 

Праћење реализације од стране 
психолошко-педагошке службе, 

подношење извештаја 

Обука наставника за коришћење онлине 
платформи 

Током 2019/2020 године Оспособљавање наставника за 
коришћење онлине платформи 

Подношење извештаја 

Одржати семинар на тему Активна 

настава за цео колектив 

Током школске године Оспособљавање наставника за 

активну наставу 

Евалуација ученика и 
наставника у вези са 

реализованим часовима 

Опремити школу наставним средствима 

(ИТ средствима) 

Током школске године Ефикаснија и квалитетнија 

настава 

Евалуација ученика и 

наставника у вези 

сареализованим часовима 
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ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Упитник за наставнике 

Индикато
р 

Тврдња/исказ Тачно Средња 

1 2 3 4 оцена 

3.2.Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 1 2 29 27 3,39 

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним стандардима. 

0 2 23 30 3,51 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 1 5 24 29 3,37 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 1 4 27 26 3,34 

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним 

потребама. 

0 4 21 34 3,51 

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 1 3 12 41 3,63 

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу. 1 4 19 35 3,49 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења. 

2 7 23 26  

3,26 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 0 4 23 32 3,47 
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4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 0 4 19 36 3,54 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 0 2 23 32 3,53 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике. 1 2 17 39 3,59 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

0 4 21 34  

3,51 

4.2. У школи се подстиче лични , професионални и социјални развој ученика.  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

0 6 23 30  

3,41 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

0 6 21 32  

3,44 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој. 

0 7 20 32  

3,42 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални 

развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

0 6 21 32  

3,44 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.  

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 0 3 8 47 3,76 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

0 3 9 47  

3,75 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

0 2 16 41  

3,66 
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4.3.4. У школи се организују одговарајући програми/активности за подршку 

за ученике из осетљивих група. 

1 2 15 39  

3,61 

4.3.5. Школа препознаје ученике са изузетним способностима и помаже у 

њиховом напредовању 

0 7 18 32  

3,44 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

0 3 14 42  

3,66 

    Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања наставника је 3,51. 
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Упитник за ученике 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно средња 

1 2 3 4 оцена 

3.2.Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 16 54 77 80 2,97 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 17 35 103 72 3,01 

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

16 34 92 85 3,08 

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 16 29 77 105 3,07 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 19 35 73 100 3,12 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 

( предавања на чос-у, разговори са одељењским старешином,педагогом, 

психологом...) 

13 34 69 11 3,22 

4.2. У школи се подстиче лични , професионални и социјални развој ученика.  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

24 35 91 77 2,97 
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4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

29 23 72 100 2,94 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој. 

20 33 67 107 3,15 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални 

развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

(ПИТАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА) 

21 20 63 78 2,48 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. 

 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

14 23 84 106 3,24 

 

                Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања ученика је 3,02. 

 

Упитник за родитеље 

Индикатор Тврдњ
а/исказ 

Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. / 1 8 8 3,41 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. / 2 4 11 3,53 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 
заступнике. 

/ / 3 14 3,82 
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4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

/ 1 5 11 3,59 

4.2. У школи се подстиче лични , професионални и социјални развој ученика.  

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој. 

/ / 3 14 3,82 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. 

 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

/ 2 1 14 3,71 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање ( акцелерација, 

обогаћивање програма). 

/ 1 6 10 3,53 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

2 / 2 13 3,53 

 

                Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања родитеља је 3,62. 

 

У анкетирању за вредовање треће и четврте области учествовали су 63 наставника и 227 ученика и 17 родитеља. 

 
Коментари: 

3.2. 

У већој мери наставници су сагласни да је потребна додатна образовна подршка у циљу остваривања постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 

учења / прилагођеним образовним стандардима. А сматрају да резултати националних међународних тестирања се не користе функционално за 

унапређивање наставе и учења. Ученици сматрају да похађањем часови додатног рада оставрују напредак а сматрају да нису укључени у допунску 
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наставу у складу да својим потребама. 

4.1. 

Наставници , родитељи и ученици сматрају да школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. Наставници сматрају да школа 

предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. У највећој мери ученици сматрају да школа предузима 

разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима, док родитељи у највећој мери сматрају да школа укључује породицу у пружању подршке 

ученицима. 

 

4.2. 

Наставници, родитељи и ученици сматрају да школа промовише здраве стилове живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој. Док 

наставници и ученици сматрају да није довољно заступљено каријерно вођење и саветовање, односно професионални развој ученика. 

 

4.3. 

У већој мери наставници и родитељи су сагласни да школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група, док ученици у већој мери сматрају да се у 

школи примењују инивидуализовани приступ / планови за ученике из осетљивих група и за ученике са изузетним способностима. У мањој мери 

наставници и родитељи сматрају да школа не сарђује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група. 
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Акциони план из области подршка ученицима и образовна постигнућа ученика 

Активност Време/динамика 

реализације 

Циљ Начин праћења реализације 

Обогатити садржаје ваннаставних активности и 

употпунити евиденцију 

Током школске године Оспособљавање наставника за 
увођење садржаја ваннаставних 

активности и подстицање 

ученика за учешће. 

Праћење и извештај о 

реализованим активностима 

Редовно извођење додатне и допунске наставе . Током школске године Подстицање тимског рада, 

сарадње, тематског 

планирања 

Праћење реализације, 

подношење извештаја 

Остваривање сарадње са представницима 
других институција ради пружања подршке. 

Током школске године Сарадња са другим 
институцијама 

Подношење извештаја 

Спровођење истраживања ради унапређивања 
наставе и учења. 

Током школске године Унапређивање наставног процеса Евалуација ученика и наставника 

Упознавање ученика, родитеља и 

наставника са Посебним протоколом и 

програмом наше школе за заштиту ученика 

од насиља , злостављања и занемаривања. 

У оквиру едукативних радионица промовисање 

стила здравог живота ( стоп насиљу, стоп 

болестима зависности). 

Током школске године Ефикаснија и квалитетнија 

настава, безедније 

окружење 

Праћење и извештај о 

реализованим активностима 

Постицање професионалног развоја ученика – 

сарадња са другими нституцијама. 

Током школске године Сарадња са другим 
институцијама 

Подношење извештаја 
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5. ЕТОС 

Упитник за наставнике 

Индикато
р 

Тврдња/иска
з 

Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи  

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност ученика 0 5 29 29 3,38 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције 0 0 27 36 3,57 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину 1 10 28 24 3,19 

5.1.4 У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата 0 8 25 30 3,34 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу  

5.2.1 Успех сваког појединца , групе или одељења се прихвата и промовише као 

лични успех и успех школе 

1 2 22 38  

3,53 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених 

за постигнуте резултате 

0 14 31 18  

3,06 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне резултат/успех 0 12 26 25 3,20 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима установе 5 15 26 17 2,82 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља  

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен став према насиљу 0 4 14 44 3,64 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ ученика од насиља, злостављања и 

0 5 18 40 3,55 
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занемаривања у образовно-васпитним установама 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи које су директно усмерене на превенцију насиља 0 8 28 27 3,30 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рада са ученицима који су укључени у насиље 

( који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци) 

0 8 28 27  

3,30 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

5.4.1. У школи је органозована сарадња стручних и саветодавних органа 1 4 16 39 3,53 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима 0 3 19 41 3,60 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошка аутономија наставника и стручних сарадника 0 6 26 31 3,39 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе 2 14 27 20 3,03 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања припадности школи 6 17 29 11 2,71 

5.5. Школа је центар иновације и васпитно – образовне изузетности      

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној 
заједници 

2 11 21 29 3,22 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је и унапређују 0 8 26 29 3,33 

5.5.3 Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван ње 0 10 27 25 3,24 

Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања наставника је 3,28. 
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Индикатор Тврдња/исказ Тачно Сре. 

оцена 

1 2 3 4 

5.1. Успостављањи су добри међуљудски односи  

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност ученика. 1 19 51 56 3,27 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције. 2 10 41 62 3,41 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата 4 24 51 46 2,80 

5.2 Резултати ученика и наставника се подржавајуни промовишу      

5.2.1. Успех сваког појединца , групе или одељења се прихвата и промовише као лични успех и успех школе 4 14 38 72 3,39 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика за постигнуте резултате 7 13 47 59 3,25 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне резултат/успех. 7 30 34 56 3,09 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља      

5.3.1 У школи је видљиво и јасно изражен став према насиљу 5 16 30 71 3,36 

5.3.4 Школа организује активности за ученике које су директно усмерене на превенцију насиља 25 22 36 42 2,76 

5.4. Школа јеразвијена средина на свим нивоима  

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања припадности школи 33 29 30 20 2,33 
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Упитник за ученике 

Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања ученика је 3,07. 

 

Упитник за родитеље 

 
ндикатор Тврдња/исказ Тачно Средњ 

оцена 

1 2 3 4 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи  

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање 

и одговорност ученика 

1 2 13 16 3,37 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и 

санкције 

0 8 8 15  

3,22 

5.1.4 У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата 1 7 16 8 2,97 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу  

5.2.1 Успех сваког појединца , групе или одељења се прихвата и промовише као 

лични успех и успех школе 

2 2 9 19  

3,40 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених 
за постигнуте резултате 

4 5 10 13  

2,68 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне резултат/успех 4 5 10 13 2,68 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља  
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5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен став према насиљу 2 5 5 19 3,38 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ ученика од насиља, злостављања и 

Занемаривања у образовно-васпитним установама 

0 4 15 13 3,28 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе 6 10 8 6 2,46 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у 

циљу јачања осећања припадности школи 

7 10 10 5  

2,40 

5.5. Школа је центар иновације и васпитно – образовне изузетности      

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници 1 6 10 15 3,09 

5.5.4. Резултати успостављеног сиситема тимског рада би партнерских односа на свим нивоима школе представљају пример 

добре праксе 

3 4 14 11  

3,03 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих истарживања 2 7 10 13 3,06 

Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања родитеља је 3,00. 

 

 

У анкетирању за вредовање пете области учествовали су 63 наставника и 227 ученика и 17 родитеља. 

 
Коментари: 

 
5.1. 

Наставници и ученици у највећој мери сматрају да се за дискириминаторско понашање у школи доследно примењују мере и санкције.  А родитељи да 

постоји поштовање норми и понашања свих. Наставници сматрају да се за нове придошле ученике и запослене не прмењују поступци прилагођавања на 

нову школску средину. А родитељи и ученици у највећој мери сматрају да се не користе различите технике та превенцију и конструктивно решавање 
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конфликата 

 
5.2. 

Наставници, родитељи и ученици се слажу да у највећој мери успех сваког појединца или групе се прихвата и промовише као лични и школски успех. 

Ученици и родитељи сматрају да се у школи не организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне успех. Наставници у 

најмањој мери сматрају да ученици са сметњама у развоју учествују у различиттим активностима. 

 
5.3. 

Наставници, ученици и родитељи се слажу да је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. А родитељи сматрају да у школине функционише 

мрежа решавања проблема насиља у складу са протоколом. Наставници и ученици сматрају да школа не организује посебне активности подршке са 

ученицима који су укључени у насиље. 

5.4. 

Наставници сматрају да школа пружа подршку раду ученичког парламента, а родитељи да активно учествују у раду школе. Наставници и родитељи 

сматрају да се не организују заједничке активности свих актера школе у циљу јачања осећања припадности школе. 

5.5. 

Наставници се не слажу са тим да је школа препознатљива као центар иновација у широј и ужој локалној стручној заједници, док родитељи тврде 

супротно. Наставници у највећој мери се слажу са тврдњом да континуирано приспитују сопствену васпитно образовну праксу мењају је и унапређују. 

Родитељи сматрају да не постоји тимски и партнерски односна свим нивоима школе који представљају пример добре праксе. 
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Акциони план из области Етос 

 
Активност Носиоци активности Време реализације Начин евалуације 

Организовање дана за спортске активности родитеља 

, ученика и наставника 

Директор/помоћник 
директора,одељењске старешине, 
родитељи, ученици 

У току школске године Извештаји о реализованим 

активностима, фотографије 

Организовање заједничких родитељских 

састанака( родитељи и деца) 

Одељењске старешине У току школске године Записници са родитељских састанака 

Укључивање ученика са сметњама у развоју у 

различите активности школе ( спортске активности, 

приредбе, прављење честитки, украса...) у складу са 

њиховим потешкоћама 

Директор/помоћник директора, 

одељењске старешине 

У току школске године Извештаји о реализованим 

активностима, фотографије 

Организовати изложбу радова ученика са сметњама 
у развоју 

Одељењске старешине У току школске године Увид, извештај 

Предавања за ученике на тему насиља и 
конструктивног решавања конфликата 

Педагози,одељењске старешине, 
МУП... 

У току школске године Евиденција у Дневнику рада стручних 

сарадника,Дневнику образовно-

васпитног рада, извештаји, фотографије 

Вршњачка предавања о превенцији насиља Одељењске старешине У току школске године Фотографије, извештаји 

Укључивање по једног родитеља из сваке године у 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Директор/помоћник директора, 

одељењске старешине, Тим за 
заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Септембар текуће 
школсе годин 

Извештај о раду Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Организовање хуманитарних акција у којима ће 
учествовати родитељи, ученици и наставници 

Директор/помоћник директора, 
одељењске старешине, наставници 

У току школске године Фотографије, извештаји 

Израда плана подршке и праћења нових ученика и 

колега 

Директор/помоћник директора, 

стручни сарадници, одељенски 

старешина 

Август, септембар шк. 

2019/2020. год. 

План подршке и праћења нових ученика 

и колега 
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              6.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

                Упитник за наставнике, ПП служба, помоћно особље и особље са економије 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4 

6.1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе  

6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности 5 5 26 39 3,32 

6.1.2 Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенциjама запослених 2 5 23 54 3,54 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада. 4 7 18 47 3,42 

6.1.4 Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествуjу у донош 

одлука у циљу унапређења рада школе. 

3 5 14 52  

3,55 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.  

6.2.1 Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад 4 6 16 41 3,40 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и предлажу мере за 

побољшање квалитета рада. . 

4 7 20 44  

3,39 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи унапређивања квалитета.. 1 10 19 45 3,44 

6.2.6 Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вреднова 4 7 17 47 3,43 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.  
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6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима 4 3 24 45 3,45 

6.3.2 Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. 3 7 18 47 3,45 

6.3.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног учења. 4 4 15 51 3,53 

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег вредновања и самовреднова 

рада. . 

2 8 13 50  

3,52 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.  

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са 

могућностима школе. 

5 6 21 43  

3,36 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и унапређуjу професио 

деловање. 

1 7 32 35  

3,35 

6.4.3 Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа 

унапређуjу наставу и учење 

4 6 25 40 3,35 

6.4.4 Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 3 10 21 42 3,34 



 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно средња 

1 2 3 4 оцена 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.  

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса 4 4 22 35 3,35 

6.5.2 Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе 1 8 29 30 3,29 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух  

6.6.1 Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организациjама и локално 

заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа ученика 

4 1 12 51  

3,62 

6.6.2 У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе 3 2 19 43 3,52 

6.6.5 Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно учењ 

ученика и наставника 

5 0 11 51  

3,61 

 

 

Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања наставника, ПП службе, помоћног особља и особља са економије је 3,44. 

Упитник за родитеље 

Индикатор Тврдња/исказ Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4 

6.1. Руковођење директора у функцији унапређења рада школе  

6.1.3 Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада / 2 1 14 3,71 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе      
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6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима / / 1 16 3,94 

6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе / / 6 11 3,65 

6.6.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног учења / / 3 14 3,82 

6.5. Материјално – технички ресурси користе се фумкционално  

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса 2 2 5 8 3,12 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух .  

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета / / 3 14 3,82 

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживот 

ученика и наставника 

/ 1 2 14 3,76 

Укупна средња оцена свих индикатора на основу резултата анкетирања родитеља је 3,69. 

 

У анкетирању за вредовање шесте области учествовали су 63 наставника и 30 помоћног особња и особље са економије и 17 родитеља. 

 

Коментари: 

 

6.1. 

Наставници, помоћно особље и особље са економије у већој мери сматрају да директор обезбеђује услове за запослене, ученички парламент и 

савет родитеља и да активно учествује у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. А родитељи да директор прати делотворност и 

доприноси квалитету рада стручних тимова. Наставници, помоћно особље и особље са економије сматрају да не постоји јасна организациона 

структура да дефинисаним процедурама. 

 

6.2. 

Наставници, помоћно особље и особље са економије се слажу да тим за самовредновање оставрује самовредновање рада школе у функцији 
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унапређења квалитета, док у мањој мери наставници сматрају да стручни сарадници прате и вреднују образовно –васпитни рад и предлажу 

мере за унапређење квалитета рада. 

 

6.3. 

Наставници, помоћно особље и особље са економије се слажу да директор промовише вредност учења и развија школу као заједницу целоживотног 

учења, док родитељи сматрају да директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима. Наставници, помоћно особље, особље са 

економије и родитељи сматрају да директор не показује довољну отвореност за промене. 

6.4. 

Наставници, помоћно особље и особље са економије сматрају у већој мери да директор постиче професионални развој запослених и обезбеђује 

услове за њихово остваривање у складу са могућностима школе, док у мањој мери сматрају да сами не примењују новостечена знања из области 

у којима су се усавршили. 

 

6.5. 

Наставници, помоћно особље, особље са економије и родитељи сматрају увећој мери да директор обезбеђује оптимално коришћење 

материјално – техничких ресурса. Док наставници и родитељи сматрају да се у мањој мери користе наставна средства у циљу 

побољшавања наставе. 

6.6. 

Наставници, помоћно особље и особље са економије сматрају да директор развија сарадњу и мрежу са другим установама , привредним и 

непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких кометенција ученика док у мањој мери да се у школи се 

подржава реализација општих и међупредметних компетенција. Родитељи сматрају у већој мери да школа укључује ученике и родитеље у 

конкретне активности у кључним областима квалитета , док у мањој мери сматрају да директор усмера пројекте на развој кључних копетенција за 
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целоживотно учење ученика и наставника. 

             Акциони план из области организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

Активност Време/динамика 

реализације 

Циљ Начин праћења 

реализације 

Успостављање јасне организационе 

структуре са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности. 

Почетком школске 
године 

Прецизно и јасно подељена 

задужења, одговорности и обавеза 

Праћење и извештај о 

реализованим 

активностима 

Пажљиво планирати стручно усавршавање у циљу 

континуираног развоја наставника, стручних 

сарадника и директора школе 

Током школске 
године 

Подстицање стручног усавршавања, 

сарадње између наставника 

Праћење реализације, 

подношење извештаја 

Обогаћивање наставног процеса, набавком 

савремених наставних средстава и 

оплемењивањем школског простора (намештаја, 

ИТ опреме..) у циљу побољшавања квалитета 

наставе. 

Током школске 
године 

Унапређивање наставног процеса, 

ефикаснија и квалитетнија настава 

Праћење реализације, 

подношење извештаја, 

посета ПП службе 

часовима 

Унапређење предузетничког духа и унапређење 
квалитета тимског рада у школи 

Током школске 
године 

Унапређивање наставног процеса –
међупредметних комепетенција, 
ефикаснија и квалитетнија настава. 

Праћење и извештавање 

Унапређење сарадње школе са локалном 

заједницом, привредним субјектима и другим 

школама 

Током школске 
године 

Сарадња са другим институцијама Подношење извештаја 

Самовредновање рада наставника Током школске 
године 

Побољшање рада,унапређивање 
рада 

Процена, извештавање 



 

 

9. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

9.1.Извештај рада педагога 

 

Програмски садржаји 

Време реализације 

 
 

Планирање и програмирање 

образовно-васпитног рада 

Израда глобалног и оперативних 

планова  рада педагога 

Август 2019. године, током 

године 

Израда Извештаја о раду школе 

за школску 2018/2019. 

Септембар, 2019. године 

Учествовање у изради Годишњег 

извештаја о раду школе за 

школску 2019/2020. годину  

Јун-септембар,2020.год. 

Учествовање у изради Годишњег 
плана рада школе за школску 

2018/2019. годину 

Септембар, 2019. године 

Израда Годишњег плана рада 

школе за школску 2020/2021. 
годину. 

Јун-септембар,2020.год. 

Учествовање  у раду Тима за 

самовредновање  

Мај, јун 2020. године 

Израда педагошких профила за 

ученике који наставу похађају по 

ИОП-у 

Октобар, новембар 2019. 

Израда записника са састанака 
Савета родитеља 

Током године 

Анализа успеха ученика током 

школске године 
Током године 

Учешће у припремању 
наставника приправника за 

планирање и реализацију 

програма образовања и 
васпитања  

Током године 

Праћење и вредновање 

образовно-васпитног рада 

 

 

 

Систематско праћење и 

вредновање наставног 

процеса(протоколи за 
посматрање часа, педагошки 

досије ученика) 

Током године 

Праћење и вредновање угледних 

часова и часова у којима постоји 
проблем мотивисаности ученика 

и комуникације 

Током године 

Праћење развоја и напредовања 
ученика у току школске године 

Током године 

Праћење  успеха ученика на 

класификационим периодима, 

такмичењима, матурским и 
завршним испитима 

Током године 

Праћење и вредновање примене  

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана. 

 

Током године 

Израда и примена  појединих 

инструмената за самовредновање 

рада школе 

Током године 

Праћење узрока школског 
неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског 

Током године 
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успеха 

 
Истраживање на тему,, Настава 
на даљину” 

Мај  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са наставницима 

Сарадња  са наставницима на 

одабирању рационалних облика, 

метода и средстава ОВ рада  

Током године 

Анализирање реализације 

праћених часова редовне наставе 

и давање предлога за 
унапређивање (протоколи и 

извештаји о посети часовима) 

Друго полугодиште 

 

 

Праћење начина вођења 

педагошке документације 
наставника (увид у портфолио, 

наставне планове, педагошку 

свеску, евиденцију одељењског 
старешине) 

           Током године 

Пружање помоћи приправницима 

у процесу увођења у посао 
Током године 

Пружање помоћи  наставницима 
у писању и примени ИОПа. 

Током године 

Пружање помоћи наставницима и 

одељењским старешинама у 

остваривању свих форми сарадње 
са породицом. 

Током године 

Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна 
подршка (тешкоће у развоју, 

осетљиве друшвене групе) – 

према потреби наставника 

Током године 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја ЧОС-а и 

ЧОЗ-е, ради квалитетнијих 
односа у одељењу (Вршњачко 

насиље, Толеранција) 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са ученицима 

Испитивање педагошких 
чинилаца неуспеха и предлагање 

мера за отклањање – појачан 

васпитни рад са ученицима 

 
                 Током године 

Испитивање педагошких 
чинилаца неуспеха и предлагање 

мера за отклањање – појачан 

васпитни рад са ученицима 

 
                 Током године 

Професионална оријентација и 
каријерно вођење ( индивидуални 

и групни разговори, организовње 

промоције појединих факултета и 
виших школа) 

У сарадњи са невладином 

организацијом Центар Е8 
реализаован је пројекат ,, 

Будућност за 5“. 

У оквиру овог пројекта, ученици 

одељења IV1 и IV5 имали су 
прилику да чују предавање на 

                 Током године 
 

 

 
 

 

 
 

        Октобар,2019. године 
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тему писања радне биографије, 

мотивационог писма, као и 

начина понашања приликом 
доласка на разговор за посао. 

 Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу, понашању. 

Током године 

Праћење  адаптације  ученика 

прве године 

Септембар-децембар 

Спровођење  појачаног  

васпитног  рада  са ученицима 
који су имали проблеме у 

понашању, трпели или чинили 

насиље... 

Током године 

У сарадњи са представницима 

Министарства унутрашњих 

послова организовано предавање  

за ученике прве године на тему   
,, Насиље у породици“. 

 

Децембар, 2019. године 

Израда педагошких  профила  за 

ученике који наставу похађају по 
ИОП-у 

Током године 

Спровођење појачаног васпитног  

рада  са ученицима против којих 

је био покренут васпитно-
дисциплински поступак. 

Током године 

Изјашњавање ученика за 

матурски  рад 

Новембар, 2019. године 

Учествовање са групом 
матураната на Сајму образовања 

у Шабачкој гимназији 

Јануар,2020. године 

 

 

 

 

 

 

Рад са родитељима 

Обављање  разговора са 

родитељима који су долазили 
самоиницијативно или по позиву 

педагога (породични проблеми, 

проблеми у учењу, понашању...) 

Током године 

Обављање  разговора  са 

родитељима против чије деце је 

био покренут васпитно – 

дисциплински поступак 

Током године 

Сарадња са родитељима чија су 

деца наставу похађала  по ИОП-у 

Током године 

Координирање радом Савета 

родитеља, вођење записника 

Током године 

Рад са директором, стручним 

сарадницима 

Рад на истраживању постојеће 

о.в. праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 
предлагање мера за унапређење 

Током године 

Редовна размнена информација у 

оквиру рада стручних тимова, 

органа  

Током године 

Учешће на заједничком 

планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду 

Август, јануар, јун 

Рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке 

Током године 
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документације 

 

Рад на планирању активности у 
циљу јачања наставничких и 

личних компетенција – 

спроведено истраживање 

Током године 

Сарадња по питању васпитно-
дисциплинских поступака, план 

заштите ученика од насиља  

По потреби 

Активно учествовање у раду 
Наставничког и Одељењских 

већа 

Током године 

Учествовање у раду Педагошког 

већа дома 

Септембар-децембар, 2019. 

године 

Координатор Тима за инклузивно 

образовање од 14.2.2020. године, 

претходно члан тима 

Током године, фебруар 

 Учествовање у раду Тима за 

самовредновање 

Током године 

Активно учествовање у Тиму за  

професионалну оријентацију и 

каријерно вођење  

( индивидуални и групни 

разговори са ученицима, 
родитељима и 

наставницима,представљање 

појединих факултета и виших 
школа...) 

У сарадњи са невладином 

организацијом Центар Е8 

реализован је  пројекат    ,, 
Будућност за 5“. 

Током године 

 

 

 

 
 

 

 
Октобар, 2019. године 

 Учествовање у Тиму за заштиту 

 ученика од насиља,  
злостављања и занемаривања 

(разговори са ученицима, 

родитељима и одељењским 

старешинама,сарадња са 
представницима Центра за 

социјални рад, МУП-ом, 

Развојним саветовалиштем, 
писање извештаја, вођење 

досијеа ученика и потребне 

документације) 

током године 

Учествовање у раду актива и 
комисија на нивоу града, који се 

образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма 

Током године 

 

 

Тим за израду Извештаја о раду 
школе- израда Извештаја о раду 

школе 

Септембар, 2019. године 

Тим за израду Годишњег плана 

рада школе 

Септембар, 2019. године 

Тим за израду Годишњег плана 

рада школе  

Јун-септембар 2020. године 

Тим за израду Извештаја о раду 

школе 

Јун-септембар 2020. године 
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Савет родитеља-координатор и 

записничар на састанцима 
Током године 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са надлежним  

установама, организацијама,  

удружењима и локалном  

самоуправом 

У току школске године сарадња  

са многобројним установама у 

граду и даље: 

-представницима МУП-а 

-основним и средњим школама 

- високим школама и  

факултетима 

-Центром за социјални рад 

- Развојним саветовалиштем 

-Невладином организацијом 

 ,,Будућност за 5“ 

-Црвеним крстом 

-Хуманитарном организацијом 

,, Хумано срце“ 

-Градском управом 

- Супервизор на завршном испиту у ОШ 

“ 

Стојан Новаковић ” 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад у стручним органима, 

тимовима и комисијама 

 

 

Активно учествовање у раду 

Наставничког и Одељењских 

већа 

Током године 

Учествовање у раду Педагошког 
већа дома 

Септембар-децембар, 2019. 
године 

Координатор Тима за инклузивно 

образовање од 14.2.2020. године, 
претходно члан тима 

Током године, фебруар 

 Учествовање у раду Тима за 

самовредновање 
Током године 

Активно учествовање у Тиму за  

професионалну оријентацију и 

каријерно вођење  

( индивидуални и групни 
разговори са ученицима, 

родитељима и 

наставницима,представљање 
појединих факултета и виших 

школа...) 

У сарадњи са невладином 
организацијом Центар Е8 

реализован је  пројекат    ,, 

Будућност за 5“. 

Током године 

 

 

 
 

 

 
 

Октобар, 2019. године 

 Учествовање у Тиму за заштиту 
 ученика од насиља,  

злостављања и занемаривања 

(разговори са ученицима, 
родитељима и одељењским 

старешинама,сарадња са 

представницима Центра за 

социјални рад, МУП-ом, 
Развојним саветовалиштем, 

писање извештаја, вођење 

досијеа ученика и потребне 
документације) 

током године 

Учествовање у раду актива и Током године 



 

89 

 

комисија на нивоу града, који се 

образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са надлежним  

установама, организацијама,  

удружењима и локалном  

самоуправом 

Тим за израду Извештаја о раду 
школе- израда Извештаја о раду 

школе 

Септембар, 2019. године 

Тим за израду Годишњег плана 

рада школе 

Септембар, 2019. године 

Тим за израду Годишњег плана 

рада школе  

Јун-септембар 2020. године 

Тим за израду Извештаја о раду 

школе 

Јун-септембар 2020. године 

Савет родитеља-координатор и 

записничар на састанцима 
Током године 

У току школске године сарадња  

са многобројним установама у 

граду и даље: 

-представницима МУП-а 

-основним и средњим школама 

- високим школама и  

факултетима 

-Центром за социјални рад 

- Развојним саветовалиштем 

-Невладином организацијом 

 ,,Будућност за 5“ 

-Црвеним крстом 

-Хуманитарном организацијом 

,, Хумано срце“ 

-Градском управом 

- Супервизор на завршном испиту у ОШ 

“ 

Стојан Новаковић ” 

Током године 

 

Вођење документације, 

 припрема за рад и стручно  

усавршавање 

Вођење документације на дневном,  

месечном и годишњем нивоу –  

план и извештај о раду педагога, 

 вођење дневника рада педагога 

Током године 

 Прикупљање података о 

ученицима и чувањематеријала 

који садржи податке о ученицима 
у складу са етичким кодексом – 

педагошки досије ученика; 

Писање извештаја и попуњавање 

протокола посете часовима; 
Писање извештаја о стручном 

усавршавању у установи 

(хуманитарне акције, посете, 
такмичења, угледни часови, 

истраживање) 

Сређивање портфолија педагога 

Током године 

Вођење записника на састанцима 

Савета родитеља 

Током године 

Вођење евиденције о ученицима 
који наставу похађају по  ИОП-у 

Током године 

Похађање семинара ,, Дигитална 

наставна средства-корак ка 

Новембар-децембар 2019. године 
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савременој активној настави“ 

 Трибина ,, Деца у дигиталном 

добу-могућности и ризици“ 

доцент др Добринка Кузмановић 

Октобар, 2019. године 

Вебинар „Дечје поруке које 

родитеље неостављају 

равнодушним, како их 

прихватити.“ 

Друго полугодиште 

Вебинар „Васпитни поступци 
родитеља и њихове последице на 

дечји развој-посрамљивање, 

игнорисање, захтевање.“ 

Друго полугодиште 

Присуство и дискусија на 

угледним часовима 

Прво полугодиште 

Праћење стручне литературе Током године 

       Милица Јевтић, педагог 

 

9.2.Извештај рада психолога 

 

Области рада Време реализације  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

• Учествовала је у припреми Годишњег плана рада и месечних 

планова рада психолога  

август 

• Планирала је заједничке активности са директором и другим 

стручним сарадником, педагогом 

током године 

• Учествовала је припреми школског програма и 

самовредновању рада школе 

током године 

• Припремала је план сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

јун 

• Израда Извештаја о раду школе за школску 

2019/2020.годину 

Јун-септембар,2020.год. 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

• Учествовала је у истраживањима која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе  (упитник за ученике) 

мај 

• Истраживања која се односи на став ученика према онлине 

настави (на основу анкетних испитивања доносила је 

закључке о задовољству ученика) 

мај 

• Истраживање за наставнике  које се односи на спремност и 

припремљеност за онлајн наставу 

Јун - јул 

• Учествовала је у праћењу и вредновању образовно-

васпитног и предлагала мере за побољшање ефикасности 

Током године 

• Учествовала је у континуираном праћењу и подстицању 

адаптације и напредовања ученика у развоју и учењу 

Током године 

3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА  

• Пружала стручну подршку васпитачима односно 

наставницима у коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената праћења ученика 

Током године 

• Пружала подршку у  јачању васпитачких и наставничких Током године 
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компетенција у областима: комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба, подршка развоју личности 

ученика, подучавање и учење 

• Анализирање реализације праћених часова редовне наставе 

и давање предлога за унапређивање (протоколи и извештаји 

о посети часовима) 

Друго полугодиште 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

• Саветодавно-инструктиван рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеме понашања 

Током године 

• Учествовала у појачаном васпитном раду са ученицима Током године 

• Учествовала у праћењу процеса адаптације на школске и 

домске услове живота 

Током године 

• Подршка развоју професионалне каријере ученика Током године 

• Пружала је подршку и помоћ ученицима из осетљивих 

друштвених група 

Током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА  

• Обављала је саветодавни рад са родитељима/старатељима 

ученика који имају тешкоће у учењу и понашању 

Током године 

• Остварила је сарадњу са родитељима/старатељима ученика, 

починиоца насиља или ученика који трпи насиље 

Током године 

• Подршка јачању родитељских васпитних компетенција Током године 

• Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који 

су од значаја за упознавање ученика 

Септембар.-новемб. 

• Обављала је саветодавни рад са родитељима/старатељима 

ученика који имају емоционалне и понашајне проблеме 

Током године 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

• Сарађивала је са директором и педагогом на припреми 

докумената школе, прегледа, извештаја, анализа 

Током године 

• Редовна размена и усаглашавање заједничких послова са 

педагогом 

Током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

• Учествовала у раду Наставничког и Педагошког већа, 

Одељењских већа 

Током године 

• Учествовала у раду стручних актива за развојно планирање 

и развој школског програма 

Током године 

• Учествовање у раду више  тимова установе (Тим за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Током године 

• Тим за израду Годишњег плана рада школе Јун-септембар 2020. 

године 

• Тим за израду Извештаја о раду школе Јун-септембар 2020. 

године 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

• Сарађивала са образовним, здравственим, социјалним и 

другим 

      институцијама значајним за остваривање циљева  

Током године 
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На радном месту стручног сарадника-психолога са 50% радне норме (од другог полугодишта) 

била је Јелена Рафаиловић. 

9.3. Извештај о раду библиотекара 

У школској 2019/20. години у библиотеци су радили: Илија Спасојевић  са 75% 

ангажованости: Ђокић Мартина у првом полугодишту и Наташа Беговић у другом полугодишту  

са 25 % рада . 

Библиотекари су обављали основне задатке: 

• изнајмљивање библиотечке грађе ученицима, наставном и ваннаставном особљу 

• oдржавање и заштита библиотечке грађе (више од 90  књига је залепљено лепком или 

ојачано лепљивом траком) 

•  књига је добијено на поклон  и извршено је њихово евидентирање 

• у школском холу је стална поставка  најстаријих књига из школске библиотеке и  

школског листа „Клас“ 

• чланови библиотеке: први разред – 143, други разред – 159, трећи разред – 144, четврти 

разред – 101  и 84 члана наставног и ненаставног особља. 

Са проглашењем ванредног стања због епидемије Ковида 19 престао је свакодневни  контакт 

са ученицима и наставницима. Пауза је искоришћења за препакивање књига и заштиту 

оштећених примерака. Разредне старешине завршних разреда су добиле списак ученика који 

нису вратили књиге и ученици не добијају дипломе док не врате књиге у школску библиотеку.   

 

библиотекар Илија Спасојевић 

 

      образовно-васпитног рада и добробити ученика 

• Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика 

Током године 

• Супервизор на завршном испиту у ОШ “Јеврем Обреновић” 

у Шапцу 

Јун 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

• Припремала се  за рад (послови предвиђени Годишњим 

планом и месечним оперативним плановима рада психолога) 

Током године 

• Стручно се усавршававала кроз праћење стручне литературе, 

учешћа у стручним скуповима, размену искуства и сарадњу 

са другим психолозима 

Током године 

• Водила је евиденцију о свом раду: дневник рада психолога и 

психолошких досијеа ученика  

Током године 

• Водила је евединцију о извршеним анализама, 

истраживањима, посећеним активностима и часовима 

Током године 
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10.РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

10.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

У школској 2019/20. години послове помоћника директора за наставу 25% је обављао Илија 

Спасојевић. Послови помоћника директора обухватају редовне послове и ангажовање по свим 

питањима које намеће свакодневни школски живот. Рад помоћника директора би се могао 

сврстати на следеће активности: 

• израда дела Годишњег плана рада 

• стручна помоћ у попуњавању „ Доситеја“ за 2019/20. г 

• праћење рада Одељенских већа 

• праћење рeализације свих облика васпитно-образовног рада 

• израда распореда полагања матурских и завршних испита 

• израда распореда активности за јун и август месец 

• вођење трећег  разреда на  екскурзију у Италију 

• свакодневни разговори са ученицима које упуте разредне старешине или са онима који 

својим понашањем нарушавају школски ред 

• разговори са родитељима и старатељима 

• разговори са професорима и помоћним наставницима 

• сарадња и помоћ  школском полицајцу  

• израда распореда професионалне праксе 

• попуњавање табела и упитника које потражује Школска управа Ваљево или Општинска 

управа 

• део тима за организацију Дана  школе 

• сарадња са Високом пољопривредном школом из Шапца 

• учешће у тиму за посету министра просвете господина Младена Шарчевића 

• помоћ управи основне школе из Мајура при реализацији завршног испита јер се њихова 

школа реконструише и испити су обављени у нашој згради. 

Увођањем ванредног стања 15. марта 2020. године послови помоћника директора за наставу 

су се знатно променили. Настављени су телефонски контакти са наставницима ради решавања 

тренутних потешкоћа у комуникацији са ученицима и налажење најбољих решења за нове 

ситуације. Ученици и већина наставника се добро прилагодила новим условима рада. Поштујући 

препоруке министра просвете  матурски и завршни испит су обављени на време. 

 

                                                         пом. директора   Илија Спасојевић 

 

 

У школској 2019/2020.години, обављање посла заменика директора је са радним 

ангажовањем од 25% и професора физичког васпитања са 75%. Као помоћник директора, 

реализовани су следећи послови у школској 2019/2020.години: 
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- Организовање и надгледање радова на школском имању, везаних за сетву, жетву, као и осталог 

што спада у обраду земље, производњу сточне хране и осталих пољопривредних култура; 

- Надгледање функционисања фарме говеда, фарме свиња, фарме оваца, као и ергеле коња које 

постоје и раде у оквиру школе; 

- Учествовање у организацији тендера везаних за набавку репро материјала; 

- Координација практичне наставе са потребама и радом на школској економији; 

- Помагање у раду школског интерната; 

- Надзор и праћење рада школске пекаре и млекаре и ресторана, као и координација рада истих и 

обављање практичне наставе у њима; 

- Активно учествовање у реконструкцији и одржавању школских зграда, кабинета, учионица и 

објекта на економији; 

- Учествовање у остваривању контаката са школама у којима имамо сарадњу, размену ђака и 

професора и помагање школском Пројектном тиму; 

- Координација Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и Тима за 

прву помоћ. 

 

Ђорђе Алексић, помоћник директора 

 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 

 

11.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 

СЕКЦИЈЕ 

1) Историја 

2) Драмска секција 

3) Мала позоришна дружина (у оквиру драмске секције) 

4) Књижевност 

5) Литерарно – новинарске секције   

6) Рецитаторска секција 

7) Eнглески језик 

8) Спортска секција 

9) Биљна производња 

10)  Школски хор 

11) Физика 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Историја – 

 

Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Конституисање 

историјске 

секције  

Септембар Писани формат   

Обележавање 
годишњице 

ослобођења 

Шапца 

Октобар Писани 
извештај о томе 

  

Завршетак 
Првог Светског 

рата 

Новембар Писани 
извештај о томе 

  

Посета музеју Децембар Фотографије   

 Друго 
полугодиште 

 Друго полугодиште није 
реализовано због 

пандемије  COVID 19 

 

Секцију реализовао Милош Стефановић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Драмска секција -  

 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Припрема и 

извођење 

програма за 
Светог Саву 

Октобар - 

јануар 

Евиденција у ес 

– дневнику; 

Извођење 
програма 

27.1.2020; ФБ 

страница школе 

  

Припрема 

програма за 

отварање дома 

Новембар - 

март 

Извођење 

програма (ако га 

буде 10. 6. 2020) 

  

Секцију реализовала Мартина Ђокић и Миљана Чолић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Мала позоришна дружина (у оквиру драмске секције) – 

 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/дока

зи 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Посета сајму 

књига и 
Позоришту на 

Теразијама 

26.10.2019. Фото 

материјал на 
ФБ страници 

школе, 

извештај о 

активности 

  

Посета 

Шабачком 

15.11.2019. Извештај о 

активности, 
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позоришту: 

инклузивна 

представа:Свет“ 
удружења 

„Живимо 

заједно“  из 

Београда, 
одељење 2-5 

евиденција у 

едневнику, ФБ 

страница 
школе, фото – 

материјал 

Посета 

Позоришту на 
Теразијама: 

„Цигани лете у 

небо“ 

  21. 12. 2019. Фото 

материјал на 
ФБ страници 

школе, 

извештај о 

активности 

  

   Позориште на Теразијама: 

„Бродвејске враголије“ због 

увођења ванредног стања 

 

Секцију реализовала Драгица Станковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Књижевност-  

 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Припрема за 

такмичење из 

књижевности 
„Књижевна 

олимпијада“ 

Прво 

полугодиште 

Евиденција у ес-

дневнику; 

учешће на 
општинском 

такмичењу 

  

Учешће на 

општинском 
такмичењу из 

књижевности 

29.2.2020. Ранг-листа 

прослеђена 
школи 

  

Секцију реализовала Драгица Станковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Литерарно – новинарске секције  –  

 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Прикупљање 

материјала за 
школски лист 

„Клас“ 

Септембар- 

март 

   

   Израда и штампање 

школског листа „Клас“ 
(нереализовано због 

ванредног стања) 

 

Секцију реализовала Драгица Станковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Рецитаторска секција -  

 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/дока

зи 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Припремање 

ученика за 

општинску смотру 

рецитатора 
„Песниче народа 

мог“ 

Децембар - март Пријава за 

такмичење у 

Културном 

центру 

  

   Такмичење није 
реализовано због 

увођења ванредног 

стања 

 

 

Секцију реализовала Весна Игњатовић-Обреновић 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Eнглески језик - 

 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

1 Discussing 

topics for 

essay writing 

(for school 

newspapers) 

децембар 
2019. 

педагошка 
свеска 

 / 

2 Giving 

instructions 

 

јануар 2020. педагошка 

свеска 

Због уведеног 

ванредног стања, 

следећи садржаји нису 

реализовани:/ 

   3. Writing essays  

   4. Writing essays  

   5. Reading and 

discussing newspaper 
articles Reading and 

discussing newspaper 

articles 

 

 

   6. Reading and 

discussing newspaper 

articles 

 

   7. Translation  

   8. Translation  

   9. Reading the Internet  
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articles 

   10. Making posters  

 

Проф. енглеског језика: 

Татјана Томић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 
- Биљна производња -  

 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

Начинпраћења/д

окази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Припрема земљишта 

за сетву и садњу 

Уторак-1245-

1325 
22.10.2019. 

Педагошка 

свеска, 
ел.дневник, 

извештај... 

Следећи садржаји нису 

реализовани због 
ванредног стања. 

Пикирање парадајза и 

паприке 

/ 

Сетва и садња 
повртарских култура 

29.10.2019. Педагошка 
свеска, 

ел.дневник, 

извештај... 

Нега расада у 
заштићеном простору 

/ 

Нега усева 19.11.2019. Педагошка 

свеска, 

ел.дневник, 

извештај... 

Садња паприке и 

парадајза на отвореном 
/ 

Нега усева у 

заштићеном 

простору 

03.12.2019. Педагошка 

свеска, 

ел.дневник, 
извештај... 

Сетва повртарских 

култура на отвореном 
/ 

Нега усева у 

заштићеном простору 

14.01.2020. Педагошка 

свеска, 

ел.дневник, 
извештај... 

Нега повртарских 

култура на отвореном 
/ 

Убирање култура у 

заштићеном простору 

28.01.2020. Педагошка 

свеска, 

ел.дневник, 
извештај... 

Убирање повртарских 

култура 
/ 

Сетва повртарских 

култура( паприка, 
парадајз) у 

заштићеном простору 

 25.2.2020. Педагошка 

свеска, 
ел.дневник, 

извештај... 

/ / 

Нега повртарских 

култура 
(окопавање,ђубрење) 

03.03.2020. Педагошка 

свеска, 
ел.дневник, 

извештај... 

/ / 

Секцију реализовала проф.Мирјана Баћановић и проф. Весна Јанковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 
- Спортска секција  - 

Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Крос РТС-а Октобар 2019 Записник са 

састанка 

стручног већа, 
извештај у 

"Спортиши" 

Секција није радила за 

време ванредног стања 
Нема  

Мали фудбал Новембар 

2019 

Записник са 

састанка 
стручног већа, 

извештај у 

"Спортиши" 

Секција није радила за 

време ванредног стања 
Нема  

Рукомет Децембар 

2019 

Записник са 

састанка 

стручног већа, 

извештај у 
"Спортиши" 

Секција није радила за 

време ванредног стања 
Нема  

Кошарка Децембар 

2019 

Записник са 

састанка 
стручног већа, 

извештај у 

"Спортиши" 

Секција није радила за 

време ванредног стања 
Нема  

Одбојка Јануар 2020 Записник са 
састанка 

стручног већа, 

извештај у 

"Спортиши" 

Секција није радила за 
време ванредног стања 

Нема  

Атлетика Април 2020  Није реализовано због 

ванредног стања 

(корона вирус) 

 

Школски турнир у 

малом фудбалу 

Мај 2020  Није реализовано због 

ванредног стања 

(корона вирус) 

 

Пролећни школски 
крос 

Мај 2020  Није реализовано због 
ванредног стања 

(корона вирус) 

 

Секцију реализовали проф.Физичког васпитања 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 
- Школски хор - 

Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани садржаји 

који нису обухваћени 

планом 

Аудиција - избор 

нових чланова  

октобар Евиденција коју 

води професор 

-  

Вежбање одабраних 

песама 

Октобар, 

новембар 

Евиденција коју 

води професор 

-  

Усклађивање хора и 

драмске секције пред 

школску славу 

Децембар и 

јануар 

Евиденција коју 

води професор 

-  
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Учешће на приредби 

поводом 

обележавања 
школске славе Свети 

Сава 

јануар Наступ пред 

професорима и 

ученицима 

-  

Секцију реализовала Валентина Арсеновић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

- Физика – 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани садржаји 

који нису обухваћени 

планом 

Основни појмови о 

струји. Омов закон. 

9.01.2020 Евиденција коју 

води професор 

-  

Кирхофова 

правила. 

16.01.2020 Евиденција коју 

води професор 

-  

Квантна својства 

електромагнетног 

зрачења. Фотон. 

30.01.2020 Евиденција коју 

води професор 

-  

   Након увођења 

ванредног стања  

секција није 

наставила рад. 

 

Секцију реализовала Мира Гаковић 
 

 

 

11.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Програм културних активности школе обухватао је активности које доприносе проширењу 

утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења , као и заједничке 

културне активности са установама и организацијама ради обогаћивања културног живота 

ученика.  

Кроз културне активности подстичемо бољу информисаност ученика, развијамо спремност за 

прихватање различитости, упознајемо се са различитим културама, негујемо слободу говора 

ученика, поспешујемо лични развој ученика, развијамо самопуздање и личну одговорност. 

 

Реализоване посете у школској 2019/2020.години 

МЕСЕЦ ПОСЕТА ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

24.9.2019 

Посета КЦ Шабац поводом 
отварања изложбе „Језик је 

хранитељ народа“  у 

организацији Музеја Вука и 

Доситеј 

 

 

Oдељење III –2 

 

27.9.2019. 

Посета КЦ Шабац поводом 

изложбе „Језик је хранитељ 

 

ОдељењеII – 5 
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народа“ 

 

3.10.2019. 

Посета КЦ Шабац поводом 

изложбе „Језик је хранитељ 

народа“ 

OдељењaIII –3 и 

              III –4 

 

 

18.10.2019. 

Посета Библиотеци шабачкој 

поводом изложбе о Данилу 

Кишу. 

Oдељења IV1 и 

                II – 5 

 

 

26.10.2019. 

Реализована посета сајму 

књига и Позоришту на 

Теразијама 

 

 

17. 01.2020. 

Сајам образовања у сарадњи са 

Националном службом за 

запошљавање 

Oдељења IV1 и  

             IV3 

 

 

 

15.11.2019. 

Посета Шабачком позоришту: 

инклузивна представа:Свет“ 

удружења „Живимо заједно“  

из Београда 

 

Одељење II – 5 

 

21.12.2019. 

Посета Позоришту на 

Теразијама: „Цигани лете у 

небо 

 

Март Посета цркви - учешће у 

литургијском животу цркве 

 

 

 

27.01.2020 

Прослава Светог Саве  

(чување и неговање 

сопственог верског и 

културног идентитета) 

-предметни наставници –  

 -ученици  

-директор школе  

-остале званице 

Јануар-фебруар Сарадња са Националном 

службом за запошљавање 

педагог  

 -ученици, 

21. 10.2019 Дан сећања на српcке жртве у 

Другом светском рату 

-познавање и поштовање 

историје- 

обавештавање ученика и 

разговор на 1.часу о датом 

догађају 

 

 

11.3. ИЗВЕШТАЈ О ХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА 

 

Од  16. до 20. децембра 2019.године у нашој школи организована је хуманитарна акција –

прикупљање слаткиша  за Фондацију Хумано срце која ће и ове Нове године поклонити пакетиће 

малишанима из социјално угрожених породица. 

Акцију је реализовао Ученички праламент, а укључила су се сва одељења школе. Ученици су се 

одазвали акцији у великом броју. У наведеном периоду ученици су на нивоу одељења доносили 

слаткише који су сакупљани у школској библиотеци. Одељењске  старешине су додатно 

мотивисале ученике да учествују у овој акцији. 

Ученички парламент планира да и наредних година учествује у овој акцији Фондације Хумано 

срце. 

Циљ акције је  развити код ученика хуманост и спремност да се помогне другом. 
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Организатори акције:  Ученички парламент и координатори рада Ученичког парламента 

 

                                               
 

Слађана Игњатовић, педагог 

 

          

11.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Руководиоци :Адриана Машић 

Слађана Игњатовић 

 Александра С.Марковић 

 

Од 16.марта проглашено је ванредно стање у држави због епидемије  корона вируса. Из 

наведеног разлога, дошло је до одступања од планираних активности. Реализоване 

активности су: 
Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Формирање Ученичког парламента, 

избор председника, заменика 

председника, записничара 
 

Избор ученика за учешће у Школском 

одбору и у Тиму за заштиту ученика од 
насиља 

 

Упознавање ученика са начином рада 

парламента 
 

 

 

Координатори 
Ученичког 

парламента 

Септембар Седница, избор 

већином гласова, 

информисање, 
дискусија, записник 

Упознавање чланова Ученичког 

парламента са Пословником о раду 
парламента 

 

Упознавање чланова парламента са 

Посебним протоколом о заштити 
ученика од насиља 

 

Договор о реализацији хуманитарне 
акције „Чеп за хендикеп“ 

Координатори и 

председник 
Ученичког 

парламента 

Октобар Седница, 

информисање, 
дискусија, записник 

Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

 
Договор о обележавању Светског дана 

борбе против сиде 

Координатори и 

председник 

Ученичког 
парламента 

Новембар Седница, 

информисање, 

дискусија, договор, 
записник 
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Договор о реализацији новогодишње 

хуманитарне акције 

Реализација обележавања Светског дана 

борбе против сиде на ЧОЗ-е – чланови 

парламента су презентовали садржај у 

својим одељењима 
 

Реализација новогодишње хуманитарне 

акције у сарадњи са Фондацијом 
„Хумано срце“ - прикупљање слаткиша 

и сланиша 

Координатори и 

чланови 

Ученичког 

парламента, 
ученици и 

наставници 

школе 

Децембар Часови одељењске 

заједнице, сарадња са 

Фондацијом „Хумано 

срце“, прикупљање 
слаткиша и сланиша, 

записник 

Анализа реализације новогодишње 

акције 
 

Анализа обележавања Светског дана 

борбе против сиде 
 

Договор о организовању предавања на 

тему „Алкохолизам“ – вршњачка 

едукација 
 

Договор о обавезама матураната 

 

Координатори и 
чланови 

Ученичког 

парламента 

Март Договор, анализа, 

дискусија, 
предлагање, 

подстицање, записник 

Материјално-техничке потребе Чланови 
Ученичког 

парламента, 

руководство 

Током године Предлагање, 
информисање 

 

 

11.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 

 

11.5.1. Извештај са екскурзије друге године 

Време одржавања од 8.10. до 10.10.2019. године 

 

1. Дан  

Полазак испред школе у 6.00, сви су дошли на време, аутобуси прегледани, тако да се 

кренуло тачно у заказану сатницу. Прва пауза је  обављена у одмаралишту Сунчана река поред 

Лознице, затим преко Бајине Баште смо кренули у Вишеград. На граничном прелазу Котроман 

није се дуго чекало, тако да смо у Вишеграду били већ у поподневним сатима. Прво смо ишли на 

чувени мост где су водичи испричали све о историјату моста, као и о животу и раду нашег 

познатог писца Иве Андрића. Затим смо се упутили у обилазак Андрић града где смо могли 

видети како је град некада изгледао, као и бисте Мехмед Паше Соколовића и Иве Андрића, чије 

су улоге у историји града и биле инспирација за изградњу тог здања. Све је прошло у најбољем 

реду, осим једне непријатности. Разредни 2-6, Предраг Лазаревић, се спотакао на ивичњак и 

приликом пада сломио руку. После обављеног прегледа у локалној болници, где је утврђен 

прелом, уз договор са професором, одлучено је да је најбоље да се он врати за Шабац. Одељење 

2-6 сам ја преузео и кренули смо ка Тари, где смо се у хотелу Оморика сместили и обавили 
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вечеру. Ученици су то вече имали и организовану журку у дискотеци која се налазила у склопу 

хотела. 

2. Дан 

После обављеног доручка, организован је обилазак манастира Рача, повратак у хотел и ручак. 

Поподневни сати били су резервисани за обилазак куће пророка Тарабића у Кремни, филмског 

села Мећавник и за вожњу по Шарганској осмици, популарним возом ћиром.Обилазак се 

завршио негде око 18 часова, тако да смо кренули назад у хотел, где је обављена вечера и мали 

провод у хотелској дискотеци. 

3. Дан 

После доручка смо напустили хотел и кренули ка Златибору. Примопредаја соба, као и наш 

боравак у хотелу је прошао у најбољем реду. По доласку на Златибор, ученицима је дато 2 сата 

слободног времена и заказан ручак у хотелу Дијамант. По завршетку ручка кренули смо у 

обилазак музеја на отвореном у Сирогојну, где се могло видети, а и чути из излагања локалног 

водича о начину живота и рада српскога сељака у прошлости. Повратак у Шабац је био преко 

Пожеге и Ваљева, уз кратке паузе. Стигли смо око 20 часова. Водичи су свој посао обавили 

коректно, а екскурзија је у комплету од стране професора и водича оцењена као успешна. 

 

Извештај поднео заменик директора: 

Ђорђе Алексић 

 

 

11.5.2. Екскурзија ученика трећег разреда 

ИТАЛИЈА  1.10 – 4.10. 2019.  године 

 

 2.10.   Ученици и професори су дошли у договорено време али са поласком смо каснили 20 

минута због чекања  докторке. Лагана вожња до Италије са уобичајеним паузама. Обилазак Трста 

и долазак у Лидо де Соло у вечерњим сатима. Ноћ је протекла мирно, без превише буке и лупања 

вратима. 

 3. 10.   Одлазимо у Венецију и почињемо обилазак по киши. Након проласка поред цркве 

Светог Марка киша почиње да јењава и обилазак града завршавамо по лепом времену. Вечера је 

обављена на време као и одлазак у дискотеку. Наши и ученици Медицинске школе из Београда 

су се лепо дружили у ноћном проводу. 

 4. 10.   Киша нас је испратила на пут за  Верону и Падову  али је успут престала. Посета овим 

градовима, по сунчаном времену, је била празник за душу и очи. 

 5. 10.   После доручка крећемо у обилазак Палма Новеи путујемо за Шабац. Задржавања на 

границама су била  изненађујуће кратка и долазимо у Шабац у 23.30 сати. 
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 Понашање ученика и професора је било изузетно коректно. Није било кашњења и у заказано 

време сви су били на окупу. Храна у хотелу је била одлична: обилна и квалитетна. Мрљу на 

хотел, и то велику, је бацила собарица која је покушала да украде неке дечје ствари. Део мајица и 

тренерки је убацила у горње делове ормана који се не користе а други део у вешерницу, где је 

пронађен и враћен ученицима. Није нађен само један доњи део тренерке а њега је платила 

рецепционарка – 25 евра. Ми смо једна од ретких екскурзија која је напустила хотел Мадисон са 

враћеним комплетним депозитом. „Дунав превоз“ из Бачке Паланке је коректно обавио 

транспортни део нашег пута. У повратку, на изласку из Словеније, у нашу траку нагло је улетео  

камион и наш возач је био присиљен да оштро кочи. Изненадно кочење је разбудило све ученике 

а неки су и пали са седишта. Једна ученица је ударила руком у  наслон седишта и повредила је 

руку. 

                                                                                                                     Вођа пута  Илија Спасојевић 

 

12.ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

 

У оквиру педагошко-инструктивног рада психолошко – педагошка служба школске 

2019/2020.година  посетила је мањи број број часова у односу на планирани број. Разлог томе је 

чињеница да је дана 17.03.2020.године на територији Републике Србије уведено ванредно стање 

због пандемије изазване вирусом covid – 19. Кроз разговоре, сугестије и предлоге после посета 

унапређивали су образовно-васпитни рад.  

Педагошко-психолошка служба је саветодавним радом са наставницима о начинима 

подршке, применама одређених мера пружала подршку ученицима који имају проблема у учењу 

и мотивацији. 

Сви наставници су имали комплетне писане припреме за рад и користили су уџбенике и 

стручну литературу. Већина наставника је применила одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу-јасно су истицани циљеви часа, упуства и објашњења која су била јасна 

ученицима као и кључни концепти које ученици треба да науче. 

Примењиване су различите стратегије учења: повезивање новог градива са предходно наученим, 

повезивање градива са садржајима из свакодневног живота, повезивање садржаја из различитих 

области,у већој мери је дата препорука наставницима да приликом учења користе задатке 

различитог степена и различите тежине (од лакших ка све сложенијим односно тежим задацима.) 

Недовољно је било присутно подучавање ученика да постављају себи циљеве у учењу, у складу 

са узрастом и њиховим способностимa и да процењују свој напредак,као и да је потребно 

повећати заинтересованост ученика на часу. 

Већина наставника је циљ часа истакла благовремено и јасно. Мање је присутна креативна 

активност и стицање знања самосталним радом. Али са друге стране веома мали број ученика је 
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сензорно и мисаоно пасиван односно незаинтересован за рад. У току часа ученици су углавном 

извршавали задате активности и одговарали на питања, у мањој мери полемисали међусобно и са 

наставником и тражили допунска објашњења. Преко 95% наставника ефикасно управља 

временом на часу. Начин оцењивања се прилагођавао различитим способностима 

ученика.Већина наставника подучава ученике да у процесу учења повезују наставне садржаје са 

садржајима из свакодневног живота, да повезују садржаје из различитих области и постављају 

циљеве у учењу у складу са узрастом и способностима. Наставници  у већој мери примењују 

специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна 

додатна подршка  уобразовању. 

Избор наставних средстава је био у складу са дидактичким захтевима: адекватан наставним 

садржајима, примерен узрасту и знању ученика, прилагођен процесу сазнања и наставниковој 

оспособљености за њихову употребу. Наставници стварају подстицајну атмосферу за рад на часу, 

дијалог између наставника и ученика, као и ученика међусобно, одвија се уз узајамно 

поштовање и поверење. Поједини наставници су реализовали угледне часове на којима су 

присуствовале колеге. 

У току школске 2019/2020. године, била је интезивна сарадња на свим нивоима. Сарадња 

између запослених је проистекла из свакодневне образовно-васпитне праксе. Педагошко-

инструктивни рад је обављан са наставним заменама, као и са онима којима је била потребна  

помоћ и подршка.Настављена је добра сарадња и са одељењским старешинама. 

Стручни сарадници 

Милица Јевтић,педагог 

Јелена Рафаиловић,психолог 

 

13. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

13.1.Извештај о сарадњи са родитељима/хранитељима 

САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Конституисан Савет родитеља за 
школску2019/20.годину 

- Изабран председник и заменик председника Савета 

родитеља за школску 2019/2020.годину : Радета 

Радановић, председник 

- Изабрана представница за Општински савет 

родитеља, Биљана Катанић 

- Усвојен План рада Савета родитеља зашколску 
2019/2020.год. 

-  Анализиран успех и владање ученика на 
крајушколске2018/2019.године 

- Усвојен Годишњи план рада школе за школску 

 

 

 

 

 

12.09. 2018. 

 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

педагог 
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Милица Јевтић, педагог 

 

13.2. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ  СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са припадницима Министарства унутрашњих послова  

 

Дана 4.12.2019. године, у сарадњи са представницима МУП- а педагог је организовала 

предавање на тему,, Насиље у породици“.Предавању су присуствовали ученици четврте године. 

Предавачи су говорили о најчешћим облицима насиља у породици, могућим узроцима и 

последицама. Ученици су упознати са корацима које могу и треба да предузму у случају 

породичног насиља. 

Сарадња са Заводом за јавно здравље 

 Сарадња са Заводом за јавно здравље реализује се на тај начин што су наши ученици 

образовног профила пекар, месар, млекар у обавези да имају санитарне књижице. Преглед 

брисева и здравствено стање проверава се и код запослених који обављају практичну наставу у 

овим одељењима. 

Локална самоуправа 

Локална самоуправа преко своја три члана учествује у органима управљања школом- 

представници за школски одбор. 

    Спортски савез општине 

2019/2020. годину 

- Усвојен Годишњи извештај о раду школе зашколску 

2018/2019. годину  
-  Разговор о отварању новог крила дома 

- Усвојен Правилник о мерама, начину и поступцима 

заштите и безбедности ученика и свих активности 

које организује дом ученика Средње 

пољопривредне шкoле са домом ученика-Шабац 

 

29.11.2018. 

 

Педагог 

- Анализиран успех и дисциплина на крајупрвог 

полугодишта и мере запобољшање 
- Помоћ родитеља у решавању васпитних проблема 

ушколи 
- Донета одлука о дневници за одељењске старешине 

и вођу пута на екскурзијама 
- Анализиран програм заштите ученикаод 
- насиља, злостављања изанемаривања 
- Разговор о односу ученика према 

школскимобавезама 
-  Разговор о реализацији практичне наставе 

 

 

 

28 .02.2019. 

 

 

Педагог, 

чланови савета 

- Учествовање родитеља у процесу самовредновања 
(попуњавање online упитника због новонастале 
упитника) 

 

20.5.2020. 

Педагог 
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      Спортски савез општине организује различита спортска такмичења на нивоу града реализује 

два кроса на Хиподрому.Школске 2019/2020.године крос није одржан због пандемије covid – 19. 

Национална служба за запошљавање 

 Национална служба за запошљавање сарађује на тај начин што се обавља тестирање за 

пријем приправника и помаже у организовању замене за радника који је на боловању. У нашој 

школи организују се предавања различитих удружења нпр. Удружење пчелара, Удружење 

сточара, земљорадничка удружења, пекарска. 

Сарадња са Центром за социјални рад 

 Сарадња са Центром за социјални рад постоји код ученика са асоцијалним понашањем. 

Сарадња се оглада у континуираном праћењу ученика којима су одређене васпитне мере 

појачани надзор. У исто време укључени су и родитељи у циљу ресоцијализације ових ученика.  

У појединим случајевима Центар плати екскурзију за ученике који су слабијег материјалног 

стања. У нашој школи сваке године је све већи број деце која се налазе у хранитељским 

породицама. У овој школској години један  ученик из хранитељске породице смештен је у Дом. 

Сарадња са Развојним саветовалиштем 

 Сарадња са Развојним саветовалиштем  и одељењем неуропсихијатрије Опште болнице је 

добра. Било је ученика којима су биле неопходне консултације стручних лица Развојног 

саветовалишта. 

Сарадња са невладином организацијом ,, Центар Е8“ 

 

Дана 22.10. 2019. године у сарадњи са невладином организацијом.Центар Е8 реализован је 

пројекат ,, Будућност за 5“.У оквиру овог пројекта, ученици одељења IV1 и IV5 имали су 

прилику да чују предавање на тему писања радне биографије,мотивационог писма, као и начина 

понашања приликом доласка на разговор за посао.Ово је друга година како наша школа успешно 

сарађује санаведеном организацијом. 

Извештај о посети Сајма образовања 

  Наставници и ученици Средње пољопривредне школе организују стручне посете 

фирмама, установама, како би унапредили образовно-васпитни рад. Ове школке 2019/20.године, 

реализоване су следеће стручне посете: 

Месец Врста посете Одељење професор 

 

16.01.2020.године 

Стручна посета АБД хладњачи. 

техничар. 
Посета је реализована у оквиру 

предмета Основи 

прехрамбене технологије. 

Јелена Петровић и 

Љубинковић Мирјана. 

 

Одељење II - 5 

 

20.01.2020. године 

 

Стручна посета млину 

Поповић. 

Јелена Петровић и 

Љубинковић Мирјана. 
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Одељење II - 5 

 

14. УЧЕШЋЕ И УСПЕСИ УЧЕНИКА  И НАСТАВНИКА НА 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 

15.ИЗВЕШТАЈ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА 

Одељење пољоприврени техничар  IV-1 

 Практични рад Провера теоријских 

знања 

Српски језик 

Одлични  28 4 6 

Врло добри 1 17 6 

Добри  - 7 8 

Довољни  - 1 9 

Укупно 29 29 29 

 

 

Oдељење техничар зоотехничар   IV-2  

 

 Практични рад Српски језик 

Одлични  1  

Врло добри 11  

Добри  9  

Довољни  1  

Укупно 29  

 

 

Oдељење ветеринарски техничар  IV-3 

 Српски језик 

Одлични  9 

Врло добри 8 

Добри  10 

Довољни  2 

Укупно 29 

 

Oдељење прехрамбени техничар  IV-5 

 Практични рад Провера теоријских 

знања 

Српски језик 

Одлични  15 3  

Врло добри 8 5  

Добри  - 9  

Довољни  1 7  

Укупно 24 24  
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Одељење  пекар-месар III-6 

 

Пекар Практични рад 

Одлични  3 

Врло добри 2 

Добри  4 

Довољни  - 

Укупно 9 

 

Месар Практични рад 

Одлични  5 

Врло добри 2 

Добри  2 

Довољни  - 

Укупно 9 

 

 

Одељење цвећар-вртлар и узгајивач спортски коња - III-7 

 

Цвећар-вртлар Практични рад 

Одлични  3 

Врло добри 4 

Добри  6 

Довољни  - 

Укупно 13 

 

Узгајивач спортских 

коња 

Практични рад 

Одлични  1 

Врло добри 3 

Добри  2 

Довољни  3 

Укупно 9 
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16.ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

2019/2020. ГОДИНЕ  
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1/1 29 29 19 10 4 25 0 17 12     29           0 1850 61 1911 4   1   

1/2 18 16 8 8 2 14 3 9 4     16           0 934 69 1003 2 1     

1/3 31 28 11 17 0 28 7 11 8     26 1   1     2 2435 752 3187 9 3 3   

1/4 29 24 20 4 8 16 2 13 9     24           0 2791 75 2866 10 3     

1/5 30 25 14 11 2 23 1 14 10     25           0 2147 98 2245 6       

1/6 25 22 18 4 6 16 0 6 10 6   22           0 1771 223 1994 15 8 6   

1/8 6 4 2 4     2 2       4           0 368 0 368         

Z 168 148 92 58 22 122 15 72 53 6 0 146 1 0 1 0 0 2 12296 1278 13574 46 15 10 0 

2/1 23 23 14 9 2 21 4 13 6     23           0 810 79 889 2 3     

2/2 19 19 14 5   19 1 7 10 1   19           0 1621 130 1751 1 7     

2/3 26 26 19 7   26 6 11 9     26           0 1324 139 1403 1 3 3   

2/4 19 19 10 9 5 14 2 9 8     19           0 1262 165 1427 8 3     

2/5 27 26 15 11 1 25 3 6 15 22   26           0 1848 132 1980 10 4 1   

2/6 22 20 15 5 4 16 1 5 12 2   20             1950 150 2100         

2/7 23 20 14 6 2 15 1 3 15 1   20           0 1443 200 1643 3 1 1   

2/8 8 8 4 4     3 5       8             1119   1119         

Z 167 161 105 56 14 136 21 59 75 26 0 161 0 0 0 0 0 0 11377 995 12312 25 21 5 0 

3/1 30 29 21 9 6 23 5 17 7     29           0 1918 23 1941 1       

3/2 13 12 3 9 3 9 1 3 6 2   12           0 1196 71 1267         

3/3 23 23 14 9     3 17 3     23           0 1241 55 1296 3 1     

3/4 23 23 14 9   23 4 17 2     23           0 2300 50 2350         

3/5 18 17 6 11 2 15 4 4 7 2   17           0 1162 198 1350   4   1 

3/6 21 21 19 2 4 17 1 5 12 2   20 1         1 3116 156 3272 5 8 1   

3/7 22 22 10 12 2 20 1 11 6 4   22           0 2673 165 2838 2 1 3   

Z 150 147 87 61 17 107 19 74 43 10 0 146 1 0 0 0 0 1 13606 718 13057 11 14 4 1 

4/1 29 29 19 10 4 25 10 14 5     29           0 2704 66 2770         

4/2 23 23 15 8 4 19 1 7 12 3   23           0 1915 212 2127 8 6     

4/3 29 29 16 13 8 21 7 18 4     29           0 2370 135 2505     1   
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На почетку школске 2019/2020. године, укупно је уписано 590 ученика, а на крају школске 

године је 29 ученика мање, односно 561 ученик. Највише ученика се исписало из прве године, 

њих 20. 

У првом разреду имамо 148 ученика. Од тога у највећој мери има ученика са врло добрим 

успехом-72, затим са добрим успехом-53, са одличним 15, са довољним успехом је 6 ученика, а 

неоцењених нема. Највећи број ученика са недовољним успехом  је у одељењу 1-3, 2 ученика. 

У другом разреду имамо 161 ученика. Од тога у највећој мери је ученика са добрим 

успехом-75, затим са врло добрим успехом је 59 ученика, са довољним је 26 ученика, док је 21 

ученик са одличним успехом. Нема неоцењених и ученика са негативним успехом. 

У трећем разреду имамо 147 ученика. У највећој мери су ученици са врло добрим успехом-

74, затим ученици са добрим успехом-43, са одличним успехом је 19 ученика, а са довољним 10 

ученика. Нема неоцењених ученика, док је један ученик одељења 3-6 са негативним успехом. 

У четвртом разреду је укупно 105 ученика.  Највећи број је ученика са врло добрим 

успехом-50, затим ученика са добрим успехом-30, 20 ученика је са одличним успехом и 5 са 

довољним. Нема неоцењених и ученика са негативним успехом. 

Од укупног броја ученика-561, у највећој мери је ученика са врло добрим успехом-255, затим са 

добрим-201 ученик, са одличним успехом је 75 ученика, а са довољним њих 47. Највећи број 

ученика са одличним успехом је у одељењима 1-3 (7), 2-3(6), 3-1 (5) 4-1(10) и 4-3 (7). Негативан 

успех имају два ученика 1-3 и један ученик 3-6. Укупан број позитивно оцењених ученика је 558, 

док су 3 ученика негативно оцењена. 

Оправданих изостанака је 46710, што представља 83 изостанака по ученику. У првом 

разреду је укупно 12296 оправданих изостанака, од тога највише у одељењу 1-4 (2791). У другом 

разреду је укупно 11377 оправданих изостанака и то највише у одељењу 2-6 (1950). Трећи разред 

има највише оправданих изостанака, 13606, а одељење 3-6 највећи број истих (3116). Ученици 

четвртог  разреда направили су 9431 оправдани изостанак, а одељење 4-1, највећи број, 2704.  

Неоправданих изостанака је укупно 3582, што представља 6,4 изостанка по ученику. 

Највећи број неоправданих изостанака имају ученици првог разреда 1278, а ученици 1-3 одељења 

                                                    

4/5 24 24 8 16 7 17 2 11 9 2   24           0 2442 178 2620 1o 4 3   

Z 105 105 58 47 23 82 20 50 30 5 0 105 0 0 0 0 0 0 9431 591 10022 8 10 4 0 
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758. У другом разреду је направљено 995 неоправданих изостанака, од чега је највећи број 

изостанака направљен од стране ученика 2-7 (200). У трећем разреду је број неоправданих 

изостанака 718. Највећи број истих имају ученици 3-5 одељења, 198. Ученици четвртог разреда 

имају 591 неоправдани изостанак. Највећи број неоправданих изостанак је у одељењу 4-2, 212.  

У школској 2019/20. години изречено је укупно 174 васпитне, односно васпитно-

дисциплинске мере. Највећи број изречених мера је укор одељењског старешине, 90. Ученици 

првог разреда иамју 46 укора одељењског старешине, ученици другог разреда 25, трећег 11 и 

четвртог 8. Укора одељењског већа има 60, у првој години 15, у другој 21, у трећој 14 и у 

четвртој 10. Укор директора има 23 ученика. Највећи број је у првом разреду, њих 10, затим у 

другом 5, док је по 4 укора изречено ученицима трећег и четвртог разреда. Укор наставничког 

већа има само један ученик 3-5 одељења. 

Ђак генерације је ученица Јелена Илић из одељења ветеринарских техничара. 

Јелена Рафаиловић,психолог 
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Република Србија 

Средња пољопривредна школа са домом ученика-

Шабац  

Ул. Војводе Путника 58, Шабац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шабац,  септембар 2020.
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УВОД 

 
Дом ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика - Шабац је установа која 

обезбеђује смештај, исхрану, васпитни рад, старање о здрављу, културно-забавне, спортске, 

рекреативне и друге активности. У дому ученика обезбеђује се васпитни рад у току дана и 

ноћно дежурство. План и програм васпитног рада са ученицима доноси Министарство 

просвете и спорта и остварује се у васпитним групама до 25 ученика, а реализују га васпитачи 

и сарадници. Васпитачи обављају васпитни рад са ученицима и остварују циљеве и задатке 

програма васпитног рада, а стручни сарадници раде на педагошко-психолошким, социјално-

здравственим и другим стручним пословима којима се доприноси побољшању васпитно-

образовног рада. 

 

 

1. Извештај о Педагошком већу дома 

 
Педагошко веће чине васпитачи и стручни сарадници, а већем руководи директор, 

односно управница дома по овлашћењу директора. Седнице Педагошког већа сазива и њима 

руководи директор или  управница дома (по овлашћењу директора) без права одлучивања. 

 

Педагошко веће дома на почетку сваке школске године утврђује свој васпитни план и 

програм, који чини саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

У току школске 2019/2020. године Педагошко веће је одржало 15 седница, о чему постоје 

записници, на којима је разматрано и одлучивано о питањима у вези са за остваривање 

васпитног плана и програма; анализирани су циљеви и задаци васпитног рада; утврђиван је  

распоред рада васпитача, формиране су васпитне групе и подељене групе на васпитаче; 

утврђиван је календар такмичења ученика и обезбеђивани су услови за реализацију; остварена 

је сарадња са родитељима и старатељима; похваљивани и награђивани су ученици; разматран 

је  рад васпитних група и васпитача; анализиран је успех ученика и на основу тога 

предузимане су конкретне мере за побољшање резултата рада и донет је пословник о свом 

раду. У другом полугодишту, организован је васпитни рад и рад запослених коришћењем 

вибер група и телефонских позива.  

 

На почетку школске године, договорено је да редовне седнице буду одржане последње 

седмице у месецу, а по потреби чешће, што је и реализовано. Васпитачи, педагог и управница 

дома имали су добру сарадњу са родитељима/старатељима током целе школске године. Сви 
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планирани задаци предвиђени Годишњим планом рада дома су реализовани до марта 

2020.године, када је проглашено ванредно стање због епидемије коронавируса. Због 

проглашења ванредног стања, ученици су се иселили 16.марта. Ток седница евидентиран је у 

записнику Педагошког већа дома. 

 

Капацитет установе је 70 места. У току школске 2019/2020. године у дому је смештено 

70 ученика ( 38 ученика и 32 ученице на почетку школске године). Седамдесет ученика се 

образују за трећи и четврти степен стручног оспособљавања и средњег стручног образовања. 

На крају школске године укупно је смештен 71 ученик. Ново крило дома почело је са радом у 

фебруару месецу 2020.године, а свечано отварање новог крила дома одржано је 10.јуна 

2020.године када је свечаности присуствовао министар просвете Младен Шарчевић.  



 

117  

2. УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

 
 Број и структура запослених 

 

 

 
ПРОФИЛ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

РАДНО МЕСТО БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

Висока стручна спрема VII1 Помоћник 

директора у 

установи 

ученичког 

стандарда 

1 

Висока стручна спрема VII1 Васпитач 4 

Висока стручна спрема VII1 Стручни 

сарадник- 

педагог 

1 

Средња стручна спрема IV Економ 1 

Средња стручна спрема III Кувар 1 

Средња стручна спрема II Помоћни кувар 1 

Средња стручна спрема II Вешерка 1 

Средња стручна спрема I Спремачица 1 

 

 

 

 Организација рада 

 
1. Дом обавља своју делатност преко: 

• Службе за исхрану – обављају послове и задатке комплетне исхране ученика и 

других корисника дома, брине о правилној исхрани, кувању и сервирању хране и 

исправном хигијенско-санитарном стању кухиње, посуђа и комплетног инвентара. 

• Директних извршилаца – обављају послове и задатке који нису везани за наведену 

службу. 

 

2. Укупна средства за реализацију задатака (месечно) 

- од Министарства –1.200.290,00 динара 

- партиципација ученика –375.060,00динара 

- укупно –1.575.350,00 динара 
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
На почетку школске 2019/2020. године у установу је смештено 70 ученика. Школску 

годину је завршио 71 ученик. На крају школске године, структура ученика је следећа: 

а) Пол 
 

Мушки Женски 

39 32 

 
б) Узраст 

 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Укупно 

27 15 13 16 71 

 
в) Дужина боравка у Дому ( једна или више година ) 

 

 

Прва година Друга година Трећа година Четврта година Укупно 

28 15 14 14 71 

 

г) Средина из које ученик долази 
 

Село Град 

46 25 

 
д) Социјално порекло ученика 

 

Радник Службеник Земљорадник Остали Укупно 

19 8 29 15 71 

 
ђ) Структура породице ученика (потпуна, непотпуна, разлог ) 

 

Потпуна Непотпуна 

60 11 
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е) Образовни статус ученика ( врста школе, разред ) 

Структура ученика према врсти школе и разреду при упису у дом 
 

Школа/разред I II III IV Укупно 

Средња 

пољопривредна 

школа са домом 

ученика - 

Шабац 

 

11 

 

9 

 

8 

 

14 

 

42 

Средња 

медицинска 

школа „Др 

Андра 
Јовановић“ 

 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

 

10 

Школа 

примењених 

уметности – 

Шабац 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Техничка школа 
Шабац 

 

6 

 

2 

 

2 

 

- 

 

10 

Шабачка 

гимназија 
 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

Економско- 

трговинска 

школа „Стана 
Милановић“ 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

5 

Стручна 

хемијска и 

текстилна 

школа-Шабац 

 

1 

 

- 

- -  

1 

СВЕГА 19 18 21 12 70 

 

 

Успех ученика на почетку и на крају школске године 
 

Успех Одличан Вр. добар Добар Довољан Поправни/ 

недовољан 

Укупно 

Почетак 

школске 

године 

 

31 

 

35 

 

4 

 

- 

 

- 

 

70 

Крај првог 

полугодишта 

 

18 

 

32 

 

11 

 

- 

 

9 
 

70 

Крај школске 

године 

 

27 

 

39 

 

5 

 

- 

 

- 

 

71 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ ИЗ ДОМЕНА 

НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

 
1. Социјално-заштитна делатност ученика остварена је у потпуности у складу са 

планираним задацима: 

- за 70 ученика обезбеђени су уједначени услови смештаја, исхране, коришћења 

школске и градске ( о трошку дома ) библиотеке, медијатеке, као и пружање стручне помоћи 

од стране васпитног особља; 

- остварена је физичка заштита ученика кроз сарадњу са школским полицајцем, као и 

кроз ноћно дежурство (ноћни дежурни). 

 

2. Здравствена делатност остварена кроз: 

- увид у лекарско уверење ученика који станују у дому; 

- свакодневно контролисана хигијена ученичких соба; 

- ангажовање ученика на одржавању хигијене и уређењу домског дворишта; 

- организовано је предавање на тему „Болести зависности - пушење“ у свечаној сали школе од 

стране Црвеног крста Шабац; 

- одржавање реализације секције фудбала. 

 

3. Васпитна делатност 

а) Реализација васпитног рада на нивоу установе 

Васпитни рад са ученицима реализован је у складу са Програмом васпитног рада у 

домовима ученика средњих школа. Програмом је предвиђено да се у току школске године 

реализује 35 тема из области адаптација на живот у дому, учење и успешност ученика, 

животне вештине и живот у заједници. У току школске године у потпуности је реализован 

Програм васпитног рада до марта месеца, када је проглашено ванредно стање због 

епидемиолошке ситуације изазваној коронавирусом. 

Ученици су били активно укључени у рад следећих секција: литерарне, музичке, 

ликовне, фолклорне, рецитаторске, драмске и шаховске секције, фудбала, стоног тениса. 

Сарадња са родитељима остварена је кроз индивидуалне контакте са родитељима али и 

кроз родитељске састанке. Одржан је један родитељски састанак. 

Сарадња са школом остварена је кроз посете васпитача школама у циљу праћења 

успеха и постигнућа ученика. 

 

б) Реализација васпитног рада на нивоу васпитне групе:  
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Прва васпитна група 

 
а) Пол 

Мушко Женско 

8 15 

 

б) Узраст 

Први разред Други разред Трећи разред Четврта 

година 

Укупно 
 

5 5 11 2 23 

 

в) Дужина боравка у Дому ( једна или више година ) 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

Укупно 

5 6 12 - 23 

 

г) Средина из које ученик долази 

Село Град 

7 16 

 

д) Социјално порекло ученика 

Радника Службеника Земљорадника Остали Укупно 

7 3 11 2 23 

 
ђ) Структура породице ученика (потпуна, непотпуна) 

Потпуна Непотпуна 

19 4 

  
е) Образовни статус ученика ( врста школе, разред ) 

Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред 
 

I II III IV Свега 

Средња пољопривредна 

школа са домом ученика - 

Шабац 

1 2 8 - 11 

Средња медицинска 

школа „Др Андра 

Јовановић“ 

4 2 3 1 10 

Школа примењених 

уметности – Шабац 

 

- - - 1 1 
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Шабачка гимназија 

 

- 1 - - 1 

СВЕГА 
 

         5 5 11 2 23 

 

  
Успех ученика на почетку и на крају школске године 

 Одличан 

успех 

Вр. добар 

успех 

Добар  

успех 

Довољан 

успех 

Неоцењени/ 

недовољни 

Укупно 

Почетак  

школске 

године 

13 
 

9 1 - - 23 

Крај другог 

полугодишта 

6 13           3 - 1 23 

Крај школске 

године 

10 12           1 - - 
 

23 

 

  
Са првом аспитном групом требало је да буде обрађено 35 тема и то 4 из области 

адптација на живот у дому, 12 из области учење и  школска успешност ученика, 11 из области 

животне вештине и 8 из области живот у заједници. План је реализован до проглашења 

ванредног стања 15.03.2020. Након тога васпитне теме су усаглашаване са новонасталом 

ситуацијом и примерене тренутном стању. Нарочита пажња кроз појачан васпитни рад посвећена 

је темама из области животних вештина као и адаптација на новонастале околности. Теме су 

евидентиране у Дневнику васпитног рада. 

 

Када је реч о дисциплини ученика прве васпитне групе дисциплинска мера опомена 

изречена је двојици ученика, дисциплинска мера укор изречена је једном  ученику.У првој 

васпитној групи у  првом полугодишту похваљена је једна ученица, а у другом полугодишту 

похваљена су два ученика.У првој васпитној групи награђено је двадесет ученика и то са три 

наградна бода - десет ученика, са два бода седам ученика, а саједним наградним бодом три 

ученика.                

 

 

Милена Ђаковић, васпитач 

  

Друга васпитна група 

 
 

 а) Пол 
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Мушко Женско 

13 11 

 

б) Узраст 

Први разред Други разред Трећи разред Четврта 

година 

Укупно 
 

16 8 - - 24 

 

в) Дужина боравка у Дому ( једна или више година ) 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

Укупно 

17 7 - - 24 

 

г) Средина из које ученик долази 

Село Град 

18 6 

 

д) Социјално порекло ученика 

Радника Службеника Земљорадника Остали Укупно 

8 3 10 3 24 

 
ђ) Структура породице ученика (потпуна, непотпуна) 

Потпуна Непотпуна 

19 5 

  
е) Образовни статус ученика ( врста школе, разред ) 

Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред 
 

I II III IV Свега 

Средња пољопривредна 

школа са домом ученика - 

Шабац 

11 7 - - 18 

Стручна хемијска и 

текстилна школа - Шабац 

1 - - - 1 

Економска школа „Стана 

Миловановић“ - Шабац 

 

4 1 - - 5 

СВЕГА 
 

         16 8 - - 24 

 

  
Успех ученика на почетку и на крају школске године 
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 Одличан 

успех 

Вр. добар 

успех 

Добар  

успех 

Довољан 

успех 

Неоцењени/ 

недовољни 

Укупно 

Почетак  

школске 

године 

 

7 

 

15 

 

1 

 

- 

 

- 

 

23 

Крај другог 

полугодишта 

 

3 

 

9 

 

4 

 

- 

 

7 

 

23 

Крај школске 

године 

 

6 

 

16 

 

2 

 

- 

 

- 

 

24 

 
Планирано је да се са другом васпитном групом  током школске године обради 35 тема и то 

4 из области адптација на живот у дому, 12 из области учење и успешност учеика, 11 из области 

животне вештине и 8 из области живот у заједници. План је реализован до проглашења 

ванредног стања 15.03.2020. Након тога васпитне теме су усаглашаване са новонасталом 

ситуацијом и примерено тренутном стању. Нарочита пажња кроз појачан васпитни рад посвећена  

је темама из области животних вештина- дигитално насиље као и адаптација на новонастале 

околности. Теме су евидентиране у Дневнику васпитног рада. 

 

Другу васпитну групу чини 24 ученика. На почетку другог полугодишта уселила се Милић 

Весна, ученица Средње пољопривредне школе са домом ученика – Шапцу. 

    

Похвале и награде 

 Педагошко веће је донело одлуку, да са једним наградним бодом награди 7 

ученика, 3 ученика са два наградна бода и 8 ученика са три наградна бода. 

 

Васпитно-дисциплинске мере 

 У првом полугодишту изречено је шест васпитно-дисциплинских мера, 5 опомена и 1 

укор групног васпитача. 

 

Ања Ризнић, васпитач 
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 Трећа васпитна група 

 
 

а) Пол 

Мушко Женско 

18 6 

 

б) Узраст 

Први разред Други разред Трећи разред Четврта 

година 

Укупно 
 

6 2 2 14 24 

 

в) Дужина боравка у Дому ( једна или више година ) 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

Укупно 

6 2 2 14 24 

 

г) Средина из које ученик долази 

Село Град 

21 3 

 

д) Социјално порекло ученика 

Радника Службеника Земљорадника Остали Укупно 

4 2 8 10 24 

 
ђ) Структура породице ученика (потпуна, непотпуна) 

Потпуна Непотпуна 

22 2 

  
е) Образовни статус ученика ( врста школе, разред ) 

Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред 
 

I II III IV Свега 

Средња пољопривредна 

школа са домом ученика – 

Шабац 

- - - 14 14 

Техничка школа-Шабац 6 2 2 - 10 

СВЕГА 6 2 2 14 24 

 

Успех ученика на почетку и на крају школске године 



 

126  

 Одличан 

успех 

Вр. добар 

успех 
Добар  

успех 

Довољан 

успех 
Неоцењени/ 

недовољни 

Укупно 

Почетак  

школске 

године 

 

11 

 

11 

 

2 

 

- 

 

- 

 

24 

Крај другог 

полугодишта 

 

9 

 

10 

 

4 

 

- 

 

1 

 

24 

Крај школске 

године 

 

11 

 

11 

 

2 

 

- 

 

- 

 

24 

 
       Планирано је да се са трећом васпитном групом  током школске године обради 35 тема и 

то 4 из области адптација на живот у дому, 12 из области учење и успешност учеика, 11 из области 

животне вештине и 8 из области живот у заједници. План је реализован до проглашења ванредног 

стања 15.03.2020. Након тога васпитне теме су усаглашаване са новонасталом ситуацијом и 

примерено тренутном стању. Нарочита пажња кроз појачан васпитни рад посвећена  је темама из 

области животних вештина- дигитално насиље као и адаптација на новонастале околности. Теме 

су евидентиране у Дневнику васпитног рада. 

Трећу васпитну групу чини 24 ученика. На крају првог полугодишта, дом је напустиo 

Младен Јовановић, ученик Средње техничке школе у Шапцу, на за захтев родитеља. На почетку 

другог полугодишта уселио се Павловић Немања, ученик Средње техничке школе у Шапцу.  

На основу података из табеле можемо закључити да су ученици на полугодишту остварили 

лошији успех у односу на претходну годину, али су га поправили на крају ове школске године. На 

полугодишту један ученик је био неоцењен из једног предмета. 

 

Похвале 

У првом полугодишту на одељенском већу похваљен је један ученик за остварене резултате 

и постигнут одличан успех, а на крају године такође је један ученик похваљен. 

Педагошко веће је донело одлуку, да са једним наградним бодом награди три ученика, 

четири ученика са два наградна бода и  два ученика са три наградна бода. 

 

Васпитно-дисциплинске мере 

У првом полугодишту изречене су две опомене, а у другом полугодишту изречен је укор 

групног васпитача једном ученику. 

 

Шешић Мирјана, васпитач 
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5.Извештај о раду помоћника директора у установи ученичког 

стандарда 

 
У складу са планом рада управника дома реализација планираних задатака почела је у 

септембру 2019. године. Рад управника дома састоји се од више области, најважније области су: 

 

1. Планирање васпитног рада 

2. Педагошко инструктивни рад 

3. Рад у стручним органима и службама школе 

4. Истраживање и унапређење васпитног рад 

5. Сарадња са родитељима,установама и друштвеном средином 

6. Побољшање материјалних услова рада 

7. Разно(свакодневне активности везане за набавку робе и услуга, рад са 

ученицима,разговори и остале активности). 

 

Током септембра месеца рад управника дома састоји се од организације вођења педагошке 

документације,прегледа педагошке документације,праћење остваривања садржаја васпитног рада 

са ученицима,посете активностима васпитача у реализацији васпитног рада са 

ученицима,присуство реализацији тема васпитног рада,обезбеђивање услова за екстерно стручно 

усавршавање у дому,рад на припремама седница Педагошког већа дома,рад на организацији и 

подели задужења васпитачима(секције,комисије и друго),планирање и реализација радних 

састанака са службама и запосленима у дому, праћење процедура у оквиру вредновања васпитног 

рада.Посебан задатак управника дома у септембру месецу односи се на праћење процедура за 

пријем,смештај и адаптацију ученика средњих школа,праћење процедура за везаних за 

организацију и реализацију дневних активности, праћење задовољства корисника у вези са 

исхраном у дому и самим смештајним капацитетима. 

Током свих месеци континуирано се одвија сарадња са Министарством просвете,науке и 

спорта, сарадња са 

 васпитно-образовним,здравственим,социјалним,културним и другим 

институцијама,домовима ученика и родитељима. 

Такође сам била ангажована на пословима који су се односили на завршетак изградње 

новог крила дома ученика и свим набавкама опреме и канцеларијског материјала и ситног 

инвентара.Ново крило Ученичког дома је отворено за смештај ученика тек почетком другог 

полугодишта.Са новим објектом дошле су и нове обавезе. Припремана је јавна набавка 
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постељине, текстила и ситног инвентара за кухињу. Паралелно са свакодневним обавезама 

активно сам учествовала у организацији састанака актива директора домова ученика регина 

Западна Србија. На том активу колеге су ме изабрале за председника актива пошто је 

дугогодишњи председник Миленко Матковић из Крушевца отишао у пензију. Сваке године у 

новембру се договоримо око реализације сусрета домова ученика нашег региона.Ове године су 

реализована само два сусрета у Ужицу и у Ивањици, након тога све је отказано услед 

објављивања ванредног стања као последице пандемије корона вируса. 

Уобичајене активности у дому су прекинуте 16.марта 2020.Уследиле су активности на 

дезинфекцији просторија и исељавње ученика из дома. Васпитни рад је настављен онлајн и 

васпитачи су сваке недеље достављали извештај о реализованим активностима са ученицима. 

Свакодневно сам долазила на посао, организовала неопходна дежурства и била у сталном 

контакту са Министарством просвете, науке и спорта као и са директором школе. Били смо на 

вези са локалним Заводом за јавно здравље и у приправности да просторије дома ученика 

ставимо на располагање у случају потребе за смештај оболелих од корона вируса. На сву срећу 

до тога није дошло. 

По завршетку ванредног стања у јуну је свечано отворен дом ученика. Присуствовао је 

министар,представници ресорног министарства, Школске управе и директори локалних средњих 

и основних школа.Отварање је било скромно у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Током јуна обављала сам разне активности око припреме Конкурса за упис ученика у 

дом.Конкурс је изреализован у јулу месецу.Пошто је преостало слободних радних места, имали 

смо и други конкурсни рок у августу. Организован је и један онлајн семинар у коме су 

учествовали педагог, васпитачи, директор и управник дома. 

У августу сам доста времена посветила разговорима за посао са новим лицима која је 

потребно ангажовати у дому. Радници у кухињи су прошли обуку за рад на новим кухињским 

машинама и уређајима. Обуку сам организовала у договору са фирмом Фимас из Београда која је 

уједно и била задужена за опремање дома. Током августа радила сам и на припреми плана рада за 

наредну годину са великим изменама у односу на претходне године пре свега у односу на 

свакодневне активности ученика у складу са препорукама Министарства просвете и здравља. 

Присуствовала сам стручним већима и припремали смо се на почетак нове школске године у 

овим измењеним околностима. 

 

управник дома 

Тања Николић 
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6. Извештај о раду стручног сарадника 

 
Током септембра месеца, педагог је израдио Годишњи план и извештај дома ученика, као и 

учествовао у изради Годишњег плана и извештаја школе. Педагог је редовно водио и сређивао 

педагошке досијее, извештаје о активностима у/ван дома, прикупљао планове и извештаје 

васпитача, попуњавао књиге евиденције рада стручног сарадника, личне евиденције у свесци. У 

септембру месецу, присуствовао је угледном часу и организовао предавање на тему 

„Контрацепција“ у сарадњи са Црвеним крстом- Шабац. 

У дому ученика, од октобра месеца 2019.године радно је ангажован педагог. Педагог је 

учествовао у раду Ученичког парламента, Савета родитеља, Педагошког већа, Тима за 

самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, Педагошког колегијума, Тима за развој 

квалитета и развој установе. Редовно је присуствовао одељењским већима и Наставничком већу. 

У октобру месецу, педагог је организовао предавање у свечаној сали школе на тему 

„Зависност од никотина“, које су реализовали волонтер и директорка Црвеног крста. Под 

менторством педагога, ученица Дијана Ђорђевић је својом песмом „Струне љубави“ учествовала 

на Фестивалу љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору. На завршној свечаности 

присуствовала је и управница дома. 

У новембру месецу, педагог је присуствовао одељењским већима и Наставничком већу. 

Педагог је анализирао школски успех ученика у дому, као и на нивоу школе. На Наставничком 

већу, презентовао је успех и предложио мере за побољшање истог. У дому, написао је процедуру 

који се односи на васпитаче, ради побољшања успеха. У оквиру Ученичког парламента, у сарадњи 

са председником и потпредседником парламента, педагог је учествовао у изради паноа 

„Вршњачко ненасиље“ и у припреми материјала за обележавање Светског дана борбе против сиде. 

У новембру месецу, педагог је учествовао у осмишљавању процедура у дому у вези са ноћним 

дежурством-доступност васпитача у ноћном периоду у сарадњи са помоћником директора 

установе за ученички стандард. Такође, педагог је организовао одлазак ученика на радионицу у 

Канцеларију за младе града Шапца у сарадњи са истим. 

Педагог је у децембру месецу био члан комисије за попис инвентара у дому. Такође, педагог 

је учествовао у раду Педагошког већа дома, Ученичког парламента, Тима за заштиту, Тима за 

самовредновање. Педагог је организовао одлазак и учествовање ученика на радионицу „Како 

окончавате ваше свађе“ у Канцеларији за младе града Шапца. Затим присуствовао је предавању 

„Насиље у породици“ од стране МУП-а, организовао хуманитарну акцију за Фондацију „Хумано 
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срце“ – прикупљање слаткиша за новогодишње пакетиће. Такође,у дому ученика је организована 

хуманитарна акција „Колач за друга“.  

У јануару месецу, педагог је 24.јануара 2020.године положио испит за лиценцу стручног 

сарадника. Педагог је био именован и задужен у комисији за категоризацију новог крила дома 

(бодовна листа, записник, извештај), као и у комисији за отпис старог инвентара. 

Од фебруара месеца, педагог је координатор Стручног актива за развојно планирање и 

Стручног актива за развој школског програма. Од почетка школске године један је од 

координатора Ученичког парламента. Педагог води записник Педагошког већа, Ученичког 

парламента и Тима за заштиту ученика од насиља. Такође, од фебруара месеца, учествовао је у 

Пројекту „Књига за будућност“. 

15.марта 2020.године, проглашено је ванредно стање због корона вируса. Од 16.марта 

ученици су се иселили из Дома ученика због новонастале ситуације. Од 18.марта као координатор, 

педагог је израђивао Школски програм који је завршен у мају месецу. Педагог је сарађивао са 

родитељима због случаја насиља као и са ШУ Ваљево. Сарађивао је и са групним васпитачима у 

вези са случајем насиља. Током ванредног стања педагог је био у сталној комуникацији са 

васпитачима, управницом дома, ученицима дома.  

У априлу месецу, педагог је спровео истраживање на тему „Дигитално насиље“ путем google 

упитника. Такође, у мају месецу спровео је истраживање на тему „Алкохолизам и наркоманија“. 

Педагог је пружао помоћ васпитачима у одабиру тема васпитног рада и припреми електронског 

материјала на теме „Невербална комуникација“ и „Емоције“.  

Након престанка ванредног стања, од маја месеца обављана су дежурства у дому ученика. 

У јуну месецу, педагог је именован за супервизора на завршном испиту у ОШ „Никола Тесла“ 

у Дубљу, у којој је обављао свој задатак и редовно извештавао ШУ Ваљево о току испита. 10.јуна 

2020.године, одржано је свечано отварање новог крила дома ученика. Свечаности је присуствовао 

министар просвете Младен Шарчевић.  Поводом свечаног отварања, педагог је уређивао 

просторије дома.  

У сарадњи са васпитачима, педагог је припремао конкурсну документацију за упис у дом 

ученика и учествовао у спровођењу истог као председник комисије у јулу и августу. Од 6.јула до 

8.августа похађао је онлајн семинар „Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому 

ученика и њиховим родитељима“. У августу месецу, почео је са израдом Годишњег плана и 

извештаја дома ученика. 
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Педагог је редовно обављао разговоре са ученицима дома, који су евидентирани у 

педагошком досијеу ученика. Водио је разговоре о професионалној оријентацији, проблемима у 

понашању, праћењу школског успеха и свакодневним дешавањима. Такође, сарађивао је 

свакодневно са васпитачима. Педагог је пружао помоћ васпитачима у вођењу документације 

стручног усавршавања и у мотивацији ученика за вођење хигијена соба. Постојала је редовна 

сарадња са помоћником директора установе за ученички стандард и директором школе. Педагог је 

сарађивао и са ПП службом школе. 

 

Слађана Игњатовић, педагог 

 

 

7. САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
Поред редовне сарадње са Министарством просвете Републике Србије у циљу остваривања 

што повољнијих услова за реализацију циљева и задатака васпитног рада и побољшања стандарда 

живота у домским условима, наш дом је интезивно сарађивао са културно-просветним и 

спортским установама и институцијама у граду и домовима ученика средњих школа Републике 

Србије. 

Сарадња са Mузејeм, Шабачким позориштем, Библиотеком шабачком, Канцеларијом за 

младе града Шапца, МУП-ом, Црвеним крстом и Културним центром, Домом здравља Шабац 

остварује се кроз посете и учешће ученика на изложбама, представама, предавањима и осталим 

манифестацијама које организују ове установе. 

Годишњим планом рада дома за школску 2019/2020.годину планиране су посете и сарадња са 

наведеним културним установама у нашем граду. 

 

Посета Народном музеју Шабац 

Ученици дома Средње пољопривредне школе, посетили су Народни музеј у Шапцу и имали 

прилике да се упознају са сталном поставком под називом  "Шабачки времеплов – баштина за 

будућност". Ова  поставка подељена је у шест целина које представљају богату културно-

историјску прошлост града и околине настајалу током седам хиљада година: Времеплов, Тврђава 

симбол града, Шабац господара Јеврема, Шабац мали Париз, Страдања Шапца и околине у 

светским ратовима и Шареница. 
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Разгледањем поставке, ученици су  стекли  знање о развоју града, његовом културном 

наслеђу, знаменитим грађанима и значајним историјским догађајима који су били од великог 

значаја и за историју Србије, због самог положаја града. 

Такође су могли и да се упознају са новим експонатом “Тврђава” користећи ВР технологију, 

одн. виртуелну реалност помоћу које су могли да спознају изглед града из 1493. године, која им је 

уједно и била најзанимљивија. 

 Поред забавног, целокупна изложба је била и веома едукативног карактера, поготову за 

ученике који су први пут у Народном музеју, као и за ученике који су доласком у дом први пут у 

нашем граду.  

Део ове атмосфере забележен је на фотографијама. 

 

Шешић Мирјана, васпитач 

 
 

Извештај – Предавање на тему „Пушење као болест зависности“ 

Дана 24.октобра 2019.године, одржано је предавање на тему „Пушење као болест 

зависности“ у свечаној сали школе за ученике дома. Предавање је организовано у сарадњи са 

Црвеним крстом. Волонтерка и директорка Црвеног крста Шабац представили су најзначајније 

чињенице о зависности, последице пушења које су подстакле ученике на размишљање о наведеној 

болести, као и статистичке податке колико је болест зависности – пушење присутно међу 

младима. Волонтерка ЦК Шабац говорила је о томе на које начине и зашто је битно покушати 

престати са пушењем. 

Такође, директорка ЦК Шабац у уводном делу предавања говорила је о Трговини људима, из 

разлога што је месец октобар посвећен овој теми, а већина ученика дома су присуствовали 

предавању наведене теме претходне школске године. 
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Слађана Игњатовић, педагог 

 

Радионица „Како окончавате ваше свађе“ 

 

Дана 3.децембра 2019.године у 16 часова, Канцеларија за младе града Шапца организовала је 

радионицу „Како окончавате ваше свађе“. Повод радионице јесте обележавање кампање „16 дана 

активизма против насиља над женама“.  

Наши ученици су били вољни да учествују на поменутој радионици. Предвиђено је да 

присуствује пет ученика. Ученици који су учествовали су Анђела Симић- први разред, Вељко 

Бурмазовић- први разред, Оливера Бојић- други разред, Јован Илић и Јована Ђукић- четврти 

разред. 

Циљ радионице је допринос превенцији породичног насиља кроз едукацију младих о 

могућностима превентивног деловања на смањење ризика за доживљавање насиља у емотивним 

везама и породичним односима, са посебним акцентом на вештине комуникације  и ненасилног 

решавања конфликата. Ученици су задовољни радионицом и изражавају жељу да учествују и даље 

на радионицама сличних тема. 

 

Слађана Игњатовић, педагог 
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Извештај – Радионица „Буквар дечијих права“ 

 

У оквиру Дечије недеље, дана 10.октобра 2019.године у 16 часова, Канцеларија за младе 

града Шапца организовала је радионицу „Буквар дечијих права“.  

Наши ученици су били вољни да учествују на поменутој радионици. Предвиђено је да 

присуствује пет ученика од првог до четвртог разреда. Ученици који су учествовали су Анђела 

Симић- први разред, Александар Смиљанић- други разред, Маријана Тешић- трећи разред, Тамара 

Сарић и Јована Ђукић- четврти разред. 

Ученици су дискутовали о дечијим правима, одговарали на занимљива питања, сређивали 

пано у вези са темом. Ученици су задовољни радионицом и изражавају жељу да учествују и даље 

на радионицама сличних тема. 

Слађана Игњатовић, педагог 

 

Предавање на тему Контрацепција 

 

Дана 26.септембар 2019.године са почетком у 12 часова у Средњој пољопривредној школи са 

домом ученика – Шабац, одржано је предавање на тему Контрацепција у свечаној сали школе. 

Поводом обележавањња Светког дана контрацепције, представници Дома здравља одржани су 

предавање на поменуту активност. Говорили су др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора 

за медицинске послове и гинеколог Бранко Мишић, начелник службе за здравствену заштиту 

жена. 

Предавању су присуствовали ученици три одељења првог разреда и ученици Дома ученика. 

Организатор предавања је педагог Слађана Игњатовић и медицинска сестра Данијела Марковић. 

Путем презентације, предавачи су говорили о репродуктивном здрављу, начинима заштите и 

планирању породице. 

 
Слађана Игњатовић, педагог 
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Учешће на хуманитарној изложби поводом обележавања дана особа са 

инвалидитетом 

 

Ученици из дома Средње пољопривредне школе са домом ученика Шабац, 3. 12. 2019. године 

посетили су хол Шабачког позоришта у коме се обележавао Међународни дан особа са 

инвалидитетом под слоганом НИГДЕ НИШТА. Манифестацију је организовало Удружење 

дистрофичара мачванског округа у сарадњи са неколицином шабачких уметника који су том 

приликом излагали своје радове. На догађају су изложене потешкоће са којима се особе са 

инвалидитетом сусрећу у Србији као и колико је учињено по питању побољшања њиховог 

положаја у друштву (на шта сугерише и слоган манифестације).  

Ученици су имали прилику да се упознају са радом Удружења дистрофичара и да се упуте у 

активности везане за обележавање овог датума и ван граница наше земље. Осим тога, ученици су 

приликом ове посете били у прилици да виде различите сликарске и цртачке технике у које их је 

упутио и детаљније информисао васпитач. 

 

Ученици који су посетили изложбу: 

1. Илић Јован 

2. Исић Ирена 

3. Југовић Мирјана 

4. Бурмазовић Вељко 

 
 
 

 
 

Горан Бујишић, васпитач 
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Учешће на Годишњој изложби ликовних стваралаца Шапца 

 

Ученици из дома Средње пољопривредне школе са домом ученика Шабац, 26. 12. 2019. 

године посетили су Шабачки музеј у коме се обележавала Годишња изложба шабачких уметника. 

Манифестацију је организовало Удружење ликовних стваралаца Шапца. На догађају су изложене 

слике, графике, цртежи, скулптуре и фотографије.  

 

 Ученици су били у прилици да виде различите сликарске и цртачке технике у које их је 

упутио и детаљније информисао васпитач. 

 

 

 
 

Горан Бујишић, васпитач 

 

 

 

КОНЦЕРТ ПИЈАНИСТЕ АЛЕКСАНДРА СИНЧУКА У ШАПЦУ 

 

У среду, 27. новембра 2019. године, деветоро ученика из Дома средње пољопривредне 

школе присуствовало је коцерту пијанисте Александра Синчука одржаном у свечаној сали 

Музичке школе »Михајло Вукдраговић« у Шапцу. Ученици су имали прилике да се упознају са 

делима романтичарских композитора (Л. ван Бетовен, Ф. Лист и С. Рахмањинов) а кроз 

разговоре и дискусије пре и после концерта са карактеристикама епохе романтизма уопште. У 

том смислу присуствовање овом концерту имало је и едукативни карактер а треба напоменути и 

то да су ученици на свим нивоима испољили изузетно интересовање.  
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Бојана Петровић, васпитач 
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8.ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ХУМАНИТАРНИХ 

АКЦИЈА 

 
Хуманост и жељу да се помогне другима настојимо да развијемо код ученика. У оквиру 

слободног времена ученика организујемо различите активности. Једна од њих су хуманитарне 

акције. 

 

„Колач за друга“ 

По традици сваког, па и овог децембра реализована је акција  хуманитарног карактера   „ 

Колач за друга“. Ове године у прављењу орасница ушествовале су ученице  Јовичић Милица и 

Ђукић Јована, а привеске је правила Данијела Петровић.  Остали ученици свој допринос овој 

акцији дали су куповином ових производа. 

Током акције развијан је  дух  солидарности, жеље да се помогне другима, групни рад као 

и креативност у припреми и изради предмета у оквиру ове активности.Од новца који је 

прикупљен, одлучено је да се изврши уплата рате за дом, ученику којем  је процењено да је 

најнеопходније. 

Део атмосфере забележен је на следећим фотографијама. 

Шешић Мирјана, васпитач 
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„Чеп за хендикеп“ 

 

Удружење “Чеп за хендикеп” представља грађанску иницијативу коју су покренуле особе са 

инвалидитетом (ОСИ) – корисници механичких и електричних ортопедских помагала у циљу 

унапређења сопственог положаја. Акција траје од септембра 2012. године и функционише тако 

што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које затим шаљу у 

удружењење и продају компанијама које се баве рециклажом тврде пластике. За добијени новац 

купују особама са инвалидитетом нова или половна ортопедска помагала. 

Као и претходних и ове године дајемо свој допринос овој хуманитарној акцији сакупљајући 

чепове, чиме уједно подижемо и свест деце о пружању помоћи другима. 

 

Шешић Мирјана, васпитач
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9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 

У Дому ученика реализују се секције, којима ученици радо присуствују, а које 

представљају припрему за учешће на регионалним Домијадама. Секције које се одржавају у 

Дому су: стони тенис, драмска секција, шах, ликовна и музичка секција, фолклор, 

рецитаторска и литерарна секција, фудбал. Секције се одржавају сваке седмице, како би 

ученици били припремљени за такмичење у фебруару и марту месецу.  

Међутим, због проглашења ванредног стања 15.марта 2020.године, нису све планиране 

активности секција реализоване. 

 

Извештај о раду фолклорне секције 

 

Фолклорној секцији приступају ученици који у себи гаје љубав према фолклорној тадицији 

кроз игру и песму. Кроз игру и дружење они развијају дух заједништва  јачајући позитивне 

особине узајамности, осећајности,топлине и оптимизма. Кроз фолкорну активност ученици се 

упознају са значајем фолклорне традиције, њених развојних облика и карактеристика и њене 

намене и примене у прошлости. Затим, упознају и препознају њене остатке у савременом добу 

примењене у неким актуелним обичајима друштвене стварности (свадбени обичаји). Такође, 

проширују своја знања стечена на часовима српског језика и књижевности као и музичке културе 

која су у вези са фолклорном традицијом.Ученици развијају и  вокалне афинитете према 

традиционалној музици. Поред наведеног, циљ рада секције је да ученици на кративан и користан 

начин испуне своје слободно време. 

 Рад секције се одвија континуирано током целе школске године. Секција је одржавана сваке 

среде у периоду од 20-21 часова по годишњем плану и програму. 

 

Септембар, Октобар 

            Конституисање секције 

- Упознавање нових чланова секције са досадашњим радом фолклора 

- Договор о раду, избор игара које ће се играти, фолклор – Народне игре Србије - обичаји 

      -     Предавање – упознавање ученика 

      -      Избор сарадника и успостављање сарадње са КУД ''Јелица'' Црна Бара 

 

Октобар, Новембар, Децембар, Јануар, Фебруар, Март 

Припреме за Домијаду – избор кореографије  

- Увежбавање кореографије и игара које су у склопу кореографије 
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- Генерална проба – пред наступ на Домијади 

 

Март, Април 

Наступ на Домијади 

 

Мај 

Договор о раду за следећу годину и сумирање резултата досадашњег рада секције 

 

Место одржавања секције: домска медијатека и свечана сала школе  

 

У септембру је вршен одабир ученика за секцију као и сплет игара којим ћемо се 

представити на предстојећој Домијади. Одлучили смо се за сплет игара ''Игре из Мачве''.Нови 

чланови секције су се упознали са досадашњим радом секције. Успоставили смо сарадњу са КУД 

''Јелица'' из Црне Баре. Током наредних месеци одабрали смо кореографију  и увежбавали игре 

које су у склопу кореографије.Узимајући у обзир играчке могућности ученика, непосредно пред 

Домијаду смо одабрали представнике и једног који ће бити у улози замене. Имали смо 12 

представника и једну замену. Домијада није одржана због проглашења ванредне ситуације на 

територији Р. Србије. 

  

 

                                                                                      Васпитач 

 Милена Ђаковић 
 
 

Извештај о раду секције стоног тениса  

 
План рада секције стоног тениса за школску  2019/2020. годину прво полугодиште, 

обухвата следеће целине 

 

САДРЖАЈ                                                                                ВРЕМЕ                                                                                                                                         

Припреме за домијаду                                                                    новембар- фебруар                                      

‐ усавршавање технике игре,    

‐ турнир у стоном тенису између чланова секције                                

‐ уочавање и отклањање грешака 

‐ побољшавање физичке спреме 

         

Рад се одвија по плану и програму за школску 2019/2020 годину. Термин одржавања 

регионалне Домијаде је 14.03.2020. Извршена је селекција учесника, који су изабрани на 
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турниру одржаном  на секцијама током месеца јануара. 

 

Ученици који су изабрани за учешђе на Домијади су: 

‐ Ловчевић Милица 

‐ Тешић Маријана 

‐ Ђукић Јована 

‐ Властелица Козма 

‐ Љубинковић Михајло 

‐ Поповић Вељко 

Са горе наведеним ученицима појачаће се рад на тактичко-техничким елементима. Остали 

чланови такође долазе на секцију и евиденција њиховиг присуства редовно се води.  

 

Регионални спортски сусрети домова ученика западне Србије ове године одржани су у 

Ивањици 14.03.2020. Наши ученици учестовали су групно и појединачно (девојчице и дечаци) у 

дисциплини стони тенис.   

Представници нашег дома у мушкој категорији су били Властелица Козма, Љубинковић 

Михаило и Поповић Вељко, а у женској категорији Ловчевић Милица, Тешић Мaријана и 

Ђукућ Јована. 

Ове године нисмо успели да освојимо награде ни у једној од дисциплина у којима смо се 

такмичили, али то нас није спречило да развијамо тимски дух и пружамо подршка нашим 

саиграчима, што је забележено на фотографијама.  Поштована су правила фер-плеја, a 

подржаване су и екипе које су се даље пласирале у такмичењу. 
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Васпитач 

Шешић Мирјана 

 

 

Извештај о раду шаховске секције 

 

          Шаховска секција је почела са радом у септембру. Ученици су играли шах у терминима 

секције али и у оквиру слободног времена појединачно. Рад секције се одвијао несметано и 

реализоване су планиране теме. У фебруару је одржан  домски турнир на ком су изабрани ученици 

који ће представљати дом на домијади у Ужицу. 

Taкмичење  домова, у  оквиру  спортске  домијаде региона Западне  Србије, одржано  је  29. 

фебруара 2020. године у Ужицу. Дом ученика средњих школа Ужицеорганизовао  је такмичење  

домова  ученика у малом фудбалу и шаху. Дом ученика  средње пољопривредне  школе- Шабац 

имао је представнике у шаху у мушкој - појединачно и женској конкуренцији -  екипно и 

појединачно.  

Такмичили су се следећи ученици: Јездић Драган  у појединачној конкуренцији и 

освојиопрво место. 

Женску екипу су чиниле ученице Николић Марија, Јуришић Лидија и Стевановић Ивана. 

Пласирале су се у полуфинале, где су изгубиле од ученица дома из Пожеге и тако освојиле треће 

место. У појединачној конкуренцији ученица Николић Марија је у финалу изгубила од ученице из 
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Чачка и освојила друго место. 

Евиденција реализације рада секције и долазака ученика налази се у Дневнику васпитног 

рада васпитача прве васпитне групе. 

                                                                                           Васпитач: 

                                                                                     Ђаковић Милена 

 

Извештај о раду ликовне секције 

 

План рада ликовне секције за школску 2019/2020. годину обухвата следеће целине до краја 

другог класификационог периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Секција броји 13 ученика који су задужени за различите технике. Термин одржавања 

секције је понедељак од 21:00 - 21:45 часова и по потреби другим данима током слободног 

времена ученика.  

Чланови су поред припреме експоната за Културно-уметничку домијаду, учствовали у 

уређењу домског простора за Новогодишње празнике, као и у акцији хуманитарног карактера “ 

Колач за друга”. Том пригодом прављени су привесци макраме техником. Реализован је план рада 

секције до момента увођења ванредног стања због чега није ни одржана Регионална смотра 

ученика домова средњих школа. 

Васпитач 

Шешић Мирјана 

САДРЖАЈ   ВРЕМЕ 

Конституисање секције 

-упознавање  чланова секције са планом 
рада ликовне секције, договор о раду, 

избор термина, разговор о областима 

ликовног изражавања којима ћемо се 

бавити 

септембар 

-Примењена уметност 

- врсте примењене уметности                                                                                                                                                                                                                                                      

-предавање – упознавање ученика 
- посета  музеју 

септембар-октобар  

 Припреме за домијаду  -                                                                          

-Цртање – рад оловком (мртва природа)    

- израда макета 
- рукотворине              

- примењена уметност            

- уметничка фотографија        

октобар - март 

- Израда предмета за хуманитарну 
акцију “ Колач за друга”                                                                           

-Учешће у естетском уређењу домског 

простора поводом Нове године        

децембар 
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Извештај о раду литерарне и рецитаторске секције 

 

Од почетка школске године, ученици су били заинтересовани за литерарну секцију, као и за 

рецитаторску секцију. Ученици су писали углавном поезију. У октобру месецу, ученица Дијана 

Ђорђевић је својим песмама учествовала и постала један од финалиста на Фестивалу љубавне 

поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору песмом „Струне љубави“. 

 

У категорији - поетски приказ, требало је да учествује Јована Марић са песмом „Отаџбина“ 

Ђуре Јакшић. Такође, на секцији присутна и заинтересована је била и Јована Ђукић, која је била 

опредељена за љубавну песму. Међутим, због правила учешћа, Јована Ђ.није могла да се припрема 

за Домијаду. 

Ученица Данијела Петровић, показала је интересовање за литерарни приказ.  

 

Међутим, због проглашења ванредног стања у држави 15.03.2020.године, није одржана 

културно-уметничка  Домијада. 

Слађана Игњатовић, педагог 

 

Извештај о раду драмске секције 

 

Секција се одвија према плану и програму у домској медијатеци четвртком од 20:00 до 21:00. 

Секцију похађа осам ученика. Назив комада који се обрађује је “Мислим, дакле анксиозност”, а 

аутор овог дела је Стефан Клецин. У питању је драма.  

Током предходних месеци уследило је увежбавање текста, дисања, дикције и сценског 

кретања. Тренутно се ради на увежбавању говора тела и успостављања односа са публиком.   

Међутим, због проглашења ванредног стања у држави 15.03.2020.године, није одржана 

културно-уметничка  Домијада. 

 

Васпитач Ања Ризнић 
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Извештај о раду фудбалске секције 

 

План фудбалске секције је реализован. 

 

Септембар 

- Упис нових чланова секције 

-Договор око термина одржавања тренинга 

 

Октобар- Јануар  

- Тренинзи(физичке и тактичке припреме)за регионалну домијаду ЗападнеСрбије. 

 

План и програм секције се одржава на школском терену четвртком од 19 часова када то 

дозвољавају временски услови. Секција броји 10 девојчица и 23 дечака. Евиденција чланова и 

њихово присуство се редевно евидентира. Тренутно се врши коначни избор учесника за 

такмичење домова Западне Србије. Пријављене су женска и мушка екипа.  

Извештај о учешћу на домијади евидентиран је у извештају о домијади. 

 

 

Васпитач:  

Ања Ризнић 
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10.ИЗВЕШТАЈИ О УЧЕШЋУ НА ДОМИЈАДАМА 

 

Ученици дома су учествовали на домијадама у Ужицу и Ивањици. 

 

Извештај са спортске домијаде у Ужицу – мали фудбал 

 

Taкмичење домова, у оквиру спортске домијаде региона Западне  Србије, одржано је 29. 

фебруара 2020. године у Ужицу. Дом ученика средњих школа Ужице организовао је такмичење 

домова ученика у малом фудбалу и шаху.   

Дом ученика средње пољопривредне школе - Шабац имао је представнике у малом фудбалу 

у мушкој конкуренцији и женској конкуренцији. 

 У женској конкуренцији такмичиле су се следеће ученице: Бојић Оливера, Јездић Јелена, 

Ловчевић Милица, Тешић Маријана, Калдесић Нина,  Јанковић Јована, Јовичић Марија, Симић 

Анђела. Оне су у првом колу изгубиле од екипе пољопривредне школе са домом ученика из 

Пожеге (2:1). Такмичарке из Пожеге су на крају освојиле и прво место у женском фудбалу. 

Секцију фудбала је водила васпитач Ања Ризнић. 

Све је прошло у најбољем реду. Ученици су се максимално ангажовали. 

Ученике су  на  ову  домијаду водили васпитачи Милена Ђаковић, Ања Ризнић, Данило 

Цветић и управница дома Тања Николић.   

Aутобус је из Шапца кренуо око 5.30h, а око 9:00h смо стигли у Ужице. Tакмичења су 

почела у 10h, a завршена су oкo 14.00 часова. У Шабац смо кренули у 16.00h, у дом смо стигли 

око 20.00h .  

Kao и сваки пут и ово путовање је поред такмичарског карактера имало  за циљ дружење и 

размену искустава везаних за живот и начин организације слободних активности у Дому.  

 

Васпитач  

Ања Ризнић  
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Извештај са спортске домијаде у Ужицу - шах 

 

Такмичење домова, у оквиру спортске домијаде региона Западне Србије, одржано је 

29.фебруара 2020. године у Ужицу. Дом ученика средњих школа Ужице организовао је такмичење 

домова ученика у малом фудбалу и шаху. 

Дом ученика средње пољопривредне школе - Шабац имао је представнике у шаху у мушкој - 

појединачно и женској конкуренцији - екипно и појединачно. 

Јездић Драган се такмичио у појединачној конкуренцији и освојио прво место. 

Женску екипу су чиниле ученице Николић Марија, Јуришић Лидија и Стевановић 

Ивана.Пласирале су се у полуфинале, где су изгубиле од ученица из дома из Пожеге и тако 

освојиле треће место. 

У појединачној конкуренцији ученица Николић Марија је изгубила у финалу од Ученице из 

Чачка и освојила друго место. 

Шаховску секцију је водила васпитачица Ђаковић Милена. 

Све је прошло у најбољем реду. Ученици су се максимално ангажовали. 

Комби је из Шапца кренуо у 530, у Ужице смо стигли око 900. Такмичења су почела у 10h а 

завршена око 15 часова. За Шабац смо кренули око 1600 и стигли у 2000. 

Као и сваки пут и ово путовање је поред такмичарског карактера имало за циљ дружење и 

размену искустава везаних за живот и начин организације слободних активности у Дому. 

 

                                                            Васпитач: Ђаковић Милена 

 

Извештај са спортске домијаде из Ивањице 

 

Регионални спортски сусрети домова ученика западне Србије ове године одржани су у 

Ивањици 14.03.2020. Наши ученици учестовали су групно и појединачно (девојчице и дечаци), у 

дисциплини стони тенис.   

Представници нашег дома у мушкој категорији су били Властелица Козма, Љубинковић 

Михаило и Поповић Вељко, а у женској категорији Ловчевић Милица, Тешић Мријана и Ђукућ 

Јована. 

Ове године нисмо успели да освојимо награде ни у једној од дисциплина у којима смо се 

такмичили, али то нас није спречило да развијамо тимски дух и пружамо подршка нашим 

саиграчима, што је забележено на фотографијама.  Поштована су правила фер-плеја, подржаване 

су и екипе које су се даље пласирале у такмичењу. 

На Домијаду у Ивањицу смо кренули у 5:30 часова ујутро комбијем. Са ученицима ишли су 



 

149  

васпитач Мирјана Шешић, која је и водила секцију и управник Дома Тања Николић. У место смо 

стиги око 8:30 часова, доручковали и отишли у сале преддвиђене за такмичење. Девојчице су 

имале организовано такмичење у сали Техничке школе и биле су у пратњи управнице Николић 

Тање, а дечаци у сали Гимназије са Васпитачем Шешић Мирјаном.  

Након такмичења смо се вратили у дом ученика где је био организован ручак и дружење са 

вршњацима. Повратак је био планиран за 15 часова, а у Шабац смо стигли нешто након 18 часова. 

 

Шешић Мирјана, васпитач                   

11.СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Обележавање Светског дана борбе против сиде (AIDS) 

 

Oве године 1. децембар-светски дан борбе против СИДЕ , ученици дома Средње 

пољопривредне школе Шабац, обележили су у оквиру својих васпитниг група. За ову прилику 

направљен је пано (израдили Филип Нинковић и Александар Смиљанић), а ученик Илић Јован је 

упознао остале ученике са најважнијим информацијама о овој болести данашњице путем 

презентације.  

Осим што су истакнуте разлике између појмова ХИВ вируса и СИДА, акценат је стављен на 

превентиву, путеве преношења, заштиту и могућност тестирања на ову болест. Део атмосфере 

приказан је на фотографијама. 

Шешић Мирјана, васпитач 
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Обележавање Дечије недеље 

 

Конвенција о правима детета (engl. Convention on the Rights of the Child) је уговор о 

људским правима којим су утврђена грађанска, политичка, економска, социјална, здравствена и 

културна права деце. Конвенција под појмом дете дефинише свако људско биће млађе од 

осамнаест година, осим ако домаћим законодавством другачије дефинише годину стицања 

пунолетства. На тридесетогодишњицу усвајања Декларације о правима детета, Генерална 

Скупштина Уједињених нација је, 20. новембра 1989. године, усвојила Конвенцију о правима 

детета и омогућила њено потписивање.  

Конвенција је ступила на снагу 2. септембра наредне године, након што је потписана од 

стране 195 држава. Ове године до 07. до 13. Октобра ученици Дома обележили су дечију недељу 

под слоганом “ Да право свако дете ужива лако”. Том приликом подсетили смо се свих права 

детета, а за ову пригоду направљен је и пано. 

 

Шешић Мирјана, васпитач 

 

 

XI Фестивал љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору 

 

Ученице нашег дома Марија Јовичић, Јована Ђукић и Дијана Ђорђевић конкурисале су за 

Фестивал љубавне поезије који се одржава у Дому ученика у Сомбору. Ученица првог разреда 

Дијана Ђорђевић својом песмом „Струне љубави“ ушла је у ужи избор финалиста. 

Дана 25.октобра 2019. одржана је свечаност за све ученике финалисте и менторе, који су 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


 

151  

својом поезијом и прозом ушли у ужи избор. Ученици су пред публиком представили своје 

радове. Укупно је послато око 200 радова, а око 35 радова је одабрано за најбоље. Одштампане су 

збирке радова, које су додељене сваком ученику и ментору. Након завршене свечаности, за 

ученике финалисте организована је журка, а за менторе васпитаче и управни одбор вечера и 

дружење. 

Дана 26.октобра 2019. године организовани су доручак, обилазак града Сомбора (жупанија, 

галерија, музеј), ручак и након тога је уследео одлазак гостију. 

 

 

Слађана Игњатовић, педагог 

Пројекат „Књига за будућност“ 

Од фебруара месеца 2020.године, у Дому ученика  реализује се пројекат „Књига за 

будућност“. У пројекту учествују ученици и сви запослени у дому, а циљ јесте опремљање домске 

библиотеке донацијом очуваних књига. 

Ученици су били заинтересовани и вољни за учешће и тиме дали допринос у повећању 

фонда књига наше библиотеке. Због новонастале ситуације – ванредног стања због корона вируса, 

пројекат је трајао око месец дана, али је планирана реализација током наредне школске године. 

Васпитачи, педагог, управник 
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ШЕТЊА КРОЗ ПРОШЛОСТ И САДАШЊОСТ ШАПЦА 

 

(Едукативни обилазак Старог града са ученицима прве године средње 

школе) 

 
 

     Осам ученика прве године са васпитачицом Бојаном Петровић у среду, 23. 10. 2019. 

посетило је Стари град у Шапцу. Том приликом ученици су упућени у сам изглед Старог града и 

садржаје који се на њему одвијају. Обишли су трим стазу, кошаркашки терен, игралиште, 

фудбалске терене, кеј и градску плажу а посебно задржавање направили су на тврђави. Упућени су 

у њен историјат, првобитну намену, бивши и садашњи изглед као и њену симболичку вредност за 

сам град. Такође, ученици су информисани о сезонским дешавањима на нивоу града која се 

одржавају на посећеној локацији (Шабачки вашар, Шабачки летњи фестивал, Пливачки маратон 

Јарак - Шабац, Пливање за часни крст итд.). 

 

Бојана Петровић, васпитач 
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13.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

 
Ове школске године управница дома, васпитачи и стручни сарадник у дому похађали су 

онлајн семинар као група у оквиру Образовно-креативног центра 
 

Запослени Назив семинара Датум Број сати 

Тања Николић, 

управник дома 

Aкредитовани oнлајн семинар – 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

6.јул – 8.август 36 

Слађана Игњатовић, 

педагог дома 

Aкредитовани oнлајн семинар – 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

6.јул – 8.август 36 

Милена Ђаковић Aкредитовани oнлајн семинар – 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

6.јул – 8.август 36 

Мирјана Шешић Aкредитовани oнлајн семинар – 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

6.јул – 8.август 36 

Ања Ризнић Aкредитовани oнлајн семинар – 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

6.јул – 8.август 36 

Данило Цветић Aкредитовани oнлајн семинар – 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

6.јул – 8.август 36 

 

 
14.АНАЛИТИЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

У оквиру аналитичке делатности реализоване су теме: 

• Праћење успеха ученика у дому 

• Алкохолизам и наркоманија 

• Дигитално насиље 

 

Резултати истраживања су у педагошкој документацији. 
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15.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Вођење евиденције и документације (Књига дежурства, Дневник васпитног рада, Матична 

књига, Књига евиденције рада стручног сарадника) реализовано је у потпуности и у складу са 

Правилником о нормама за вођење евиденције и документације у домовима ученика. 

Дом ученика Средње пољопривредне школе је реализоваo све задатке постављене 

Годишњим планом рада дома и школе до проглашења ванредног стања. Након проглашења 

ванредног стања, према стручном упутству Министарства реализоване су активности онлајн путем 

вибер група. Поред обавезних делатности дома, реализован је низ активности које су усклађене са 

жељама и интересовањима ученика, корисника услуга дома. 

Основни задаци установе реализовани су у складу са програмом рада дома. 

 
Васпитачи:  Управница дома: 

 

Милена Ђаковић   Тања Николић 

Мирјана Шешић  

Ања Ризнић 

Данило Цветић 

 

 

Стручни сарадник-педагог: 

 

Слађана Игњатовић  


