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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 и 6/20) 

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

101/17 и 27/18 и 6/2020); 

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. 76/20 и 

94/20); 

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

82/15 и 59/20); 

 

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 

2020/2021 годину. („Просветни гласник“ бр. 6/20); 

 

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, 2/20, 11/20); 

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, 
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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 

наставника у стручним школама(просветни гласник РС, бр. 5/91,7/96, 3/03, 7/08, 

8/11, 9/13 и 6/14, 5/15-  др. правилници, 8/15 – др. правилници, 16/15 – др. 

правилници, 21/15 – др. правилници); 

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, 106/20). 

 

 

1.2. Образовни профили у школској 2020/2021.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 : 

 

I разред:  

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 

❖ Зоотехничар - 1 одељење  

❖ Ветеринарски техничар - 1 одељење  

❖ Узгајивачи спортских коња –руковалац-механичар пољопривредне технике – 1 

одељење  

❖ Прехрамбени техничар - 1 одељењe  

❖ Пекар – Месар - 1 одељење 

❖ Цвећар-вртлар са сметњама у развоју - 1 одељење 

II разред:  

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 
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❖ Техничар хортикултуре - 1 одељење 

❖ Ветеринарски техничар - 1 одељење  

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

❖ Прехрамбени техничар - 1 одељење 

❖ Пекар – Месар - 1 одељење 

❖ Цвећар-вртлар са сметњама у развоју - 1 одељење 

III разред: 

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 

❖ Зоотехничар - 1 одељење  

❖ Ветеринарски техничар - 1 одељења 

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

❖ Прехрамбени техничар -1 одељење 

❖ Пекар - месар - 1 одељење 

❖ Узгајивач-прерађивач млека - 1 одељење 

IV разред:  

❖ Пољопривредни техничар - 1 одељење 

❖ Техничар хортикултуре - 1 одељење 

❖ Ветеринарски техничар - 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 

 

ПРОСТОР Број Пов-

м2 

КЛАСИЧНА УЧИОНИЦА   

учионица 15 700 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ   
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инфоматика 2 111 

Православни катехизис 1 36 

Грађанско васпитање 1 50 

медијатека 1 52 

Физичко васпитање 1 54 

Терени на отвореном: рукомет, мали фудбал 1 46x25 

одбојка  21x12 

КАБИНЕТИ   

физика 1 53 

ветеринарски 1 64 

Лабораторија -  педолошка 1 53 

Лабораторија за прехрамбену струку 1 28 

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ 

ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

  

Радионица за пекаре 1 73 

Прерада млека 1 107 

ОСТАЛИ ПРОСТОР 1  

Свечана сала 1 148 

Библиотека са читаоницом 1 53 

Разглас 1 16 

Ученички ресторан 1 54 

КАНЦЕЛАРИЈЕ   

Наставничка канцеларија   

Директор 1 36 

Секретар 1 26 

Помоћник директора 1 24 

Рачуноводство 1 11 

Психолог 1  

Педагог 1 10 

За израду пројеката 1 11 

За састанке 1 18 

Матична служба 1  

 

 

2.1.1.2.  Објекти ван школске зграде (на економији) 

 

ПРОСТОР  Пов-

м2 

Пољопривредно земљиште  100 

ха. 

Школски парк  2 ха. 

Огледна парцела: хортикилтура,повртарство  1.2 

ха 

Мини зоолошки врт  1 ха. 

   

ОБЈЕКТИ НА ШКОЛСКОЈ 

ЕКОНОМИЈИ 

Број Пов-

м2 

   

стакленик 1 175 

пластеник 1 600 

Мали пластеник 2 70 

   

Радионица : механичари 1 70 

Радионица: браварска 1 32 

Канцеларија за професоре 1 15 
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Канцеларија управника економије 1 15 

Кабинет за хортикултуру 1 67 

Кабинет за пољопривредну струку 1 49 

Вински подрум 1 48 

Магацини 2 76 

Метална гаража 1 36 

Стара штала 1 410 

Нова штала 1 370 

Мешаона сточне хране 1 170 

трифолин 1 86 

Ветеринарска амбуланта 1 70 

сењак 1 480 

Отворено товилиште за бикове 1 125 

свињац 1 190 

Хала за јахање 1 871 

шупе 2 254 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опрема: 

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 
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2.1.2. Извештај о унапређењу материјално-техничких услова рад 

 

АКТИВНОСТ МЕСТО НАЧИН ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Молерско-

фарбарски радови 

Школски 

објекти 

 

Буџет РС 

Буџет града Шапца 

Сопствена средства 

 

Јун-јул 

2021. 

Директор, 

секретар 

Набавка наставних Кабинети,  Буџет РС Током Директор, 

средстава и опреме учионице и Буџет града Шапца школске секретар 

 радионице  Сопствена средства 2020/2021.  

    године  
Набавка Машински парк Пројекти-Фондови Током Директор, 
пољопривредних  Буџет РС школске секретар 

машина  Сопствена средства 2020/2021.  

   године  
Куповина књига за Библиотека Сопствена средства Током Директор, 
библиотек
у 

    школске секретар, 

     2020/2021. билиотекар 

     године.  
Грађевински радови Школски 

објекти 
Буџет РС Током Директор, 

  Буџет града Шапца школске секретар 

  Сопствена средства 2020/2021.  

   године.  

     
Набавка и 
постављање 

Школска Буџет града Шапца Током Директор, 

пластеника економија Сопствена средства школске секретар 

   2020/2021.  

   године.  

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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 Започета изградња 

спортске сале 

Школа Министарство 

просвете 

август 

2020/2021. 

године 

Директор 

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)   

 

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  

АнаСимић-Ризнић  
Српски језик и 

књижевност 15 
 

да 100  

Драгица Станковић 
Српски језик и 

књижевост 19 да 100  

Љиљана Ђукановић 
Српски језик и 

књижевност 
 

11 да 
 

100  

Марија Ђуковић Руски језик 1 не 45  

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   
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Јованка Ковачевић 

Филозофија, 

грађ.васпитање 26 да 50 50 

Милош Стефановић 

Милан Живковић Историја 
34 

2 

да 

не 
100 

100   
Наташа Јовановић Латински језик 26 да 21,27 78 

Жељко Елор 

Биологија, екологија, 

лек.и зач.биље, 

ппракт.настава 13 да 80 20 

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 (75% 

настава, 

25% 

помоћник 

директора)   

Весна Степановић Физика 17 да 80   

Зоран Богдановић 
Математика, 

информатика 28 да 100   

Немања Томић 
Математика, 

информатика 12 да 100   
Душан Ђорђевић 

Срнић 
Математика 

информатика 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 90 10  

Душица Лазаревић 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   
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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 23 не 100  

Предраг Лазаревић Струч. предмети 26 да 100   

Јованка Максимовић Струч. предмети 9 да 100   
Александра С. 

Марковић Струч. предмети 10 да 100  

Александра  Н. 

Марковић Струч. предмети 

 

 

 
10 

 

 

 
да      100   

Ђурђа Лукић  

Ана Баћановић Струч. предмети 6  не 100   

Валентина Арсеновић Верска настава 9 не 100   

Драгољуб Поповић Предузетништво 29 да 50 50 

Бојана Абазовић Музичка уметност 5 не 5   

Мирјана Ристивојевић Ликовна  уметност 1 не 5  

Милош Макевић пом. наставник 6   100   

Далибор Двокић пом. наставник 21   100   

Драгутин Гранић пом. наставник 34   100   
Мирослава Рогуља 

Тривановић пом. наставник    100   

Вера Мићић пом. наставник 33   100   

Мирослав Божић 
пом.наставник и 

магационер 3  
89% 

(11%)  

Никола Савић 
Организатор прак.  

наставе 16  да 100   

Сања Берић Географија 14 да 10 90 

Милица Јевтић Педагог 11 да 100  

Јелена Костадиновић Психолог 7 да 50 50 

Слађана Игњатовић Педагог 4 да 100  

Милена Ђаковић Васпитач у дому 10 не 100  

Мирјана Шешић Васпитач у дому 15 не 100  

Ања Ризнић Васпитач у дому 9 не 100  

Данило Цветић Васпитач у дому 

9 

месеци не 100  
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Татјана Јокић Васпитач у дому 4 месеца не 100  

 

 

 

 

 

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 

(Анита Милошевић-

замена) 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 

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 

Мики Панасиук ложач  100 

Миломир Тодоровић Домар, мајстор одржавања 37 100 

Живка Вуковић Чистачица 33 100 
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Милован Тешић Помоћни радник  25 100 

Милан Ђурђевић Помоћни радник 7 100 

Драгослав Павловић Помоћни радник 8 100 

Мирјана Гајић Техничар одржавања одеће  100 

Драган Лукић Помоћни радник 2 100 

Дејан Гаврић  Чистач 31 100 

Александар Ђурић Помоћни радник 12 100 

Милан Радоњић Помоћни радник 5 100 

Александар Достанић Помоћни радник 1 100 

Дијана Гератовић Спремачица - 100 

Владанка Симић Спремачица - 100 

Биљана Кузмановић Помоћни кувар 12 100 

Вера Адамовић Помоћни кувар - 100 

Светлана Гавриловић Кувар/посластичар 22 100 

Јованка Карић куварица - 100 

Светлана Ловчевић куварица - 100 

Синиша Цветковић Возач 25 100 

Зорица Тодоровић Продавац 21 100 

Живан Поповић Техничар одржавања 28 100 

Љубица Гајић Магационер/економија - 100 

Љиљана Гератовић 

Техничар одржавања 

информационих система и 

технологија - 50 
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3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

3.1. Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима 

Образовни 

профил 

Разред 

I 

(бр. 

ученика) 

Разред 

 II 

(бр. 

ученика) 

Разред 

III 

(бр. 

ученика) 

Разред 

IV 

(бр. 

ученика) 

 

 

Укупно 

Пољопривредни 

техничар 

24 29 24 29 106 

Техничар 

хортикултуре 

- 16 - 12 28 

Зоотехничар 13 - 19 - 32 

Ветеринарски 

техничар 

28 25 26 23+23 125 

Прехрамбени 

техничар 

15 25 25 17 82 

Прерађивач 

млека 

- 9 11 - 20 

Руковалац 

механичар 

пољопривредне 

технике 

13 15 10 - 38 

Пекар 11 7 12 - 30 

Месар 9 15 8 - 32 

Узгајивач 

спортских коња 

8  8  16 

Цвећар-вртлар - - 9 - 9 

Цвећар-вртлар 

са сметњама у 

развоју 

9 4 - - 13 

Свега 

 

130 145 152 116 531 

 

 

3.2. Ванредни ученици   

 

 

Редни бр. ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

СТАТУС Бр.ученика 

1. Пољопривредни 

техничар 

Ванредан – 

промена статуса  

2 

2. Пољопривредни 

техничар 

Преквалификација 3 
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3. Зоотехничар Ванредан – 

промена статуса 

3 

4. Зоотехничар Преквалификација 1 

5. Прехрамбени 

техничар 

Ванредан – 

промена статуса  

3 

6. Прерађивач млека Ванредан – 

промена статуса 

2 

7. Ветеринарски 

техничар 

Преквалификација 1 

8. Пекар Ванредан 1 

9. Цвећар - вртлар Ванредан 1 

10. Цвећар - вртлар Промена статуса 1 

  Укупно 18 

 

3.3. Ученици по индивидуалном образовном плану  

 

3.4. Кретање броја ученика 

Разред ИОП - 1 ИОП – 2 Укупно 

I разред 0 13 13 

II разред 1 8 9 

III разред 3 5 8 

Укупно 4 26 30 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

 

2003/04. 638 

2004/05. 651 

2005/06. 675 

2006/07. 688 

2007/08. 687 
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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 

2020/2021. 531 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

4.1. Ритам радног дана 

 
У школској 2020/2021.години образовно-васпитни рад се одвијао у две смене. У 

првој смени били су ученици I и IV године , док су у другој смени били ученици II и III 

године. Због поштовања епидемиолошких мера, проузрокованих вирусом, према 

стручном упутству МПНТР, часови су скраћени на 30 минута и поједина одељења су 

дељена у две групе. Групе су се смењивале на недељном нивоу. Док једна група похађа 

наставу у школи, друга похађа онлајн преко гугл учионица, а затим се следеће недеље 

мењају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Школски календар 

 

У школској 2020/2021.години поштован је школски календар прописан 

Правилником од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20, 17/20 и 18/20). У школи се 

радило према Школском календару и распореду како је и предвиђено Годишњим планом 

рада школе за школску 2020/2021. годину изузев промене која је настала због 

епидемиолошке ситуације  на територији Републике Србије, те је том приликом донета 

одлука о промени Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 

2020/2021.годину (Саопшење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

број 110-00-305/1/2020-03 од 1. децембра 2020. године). 

 

Класификациони периоди: У току школске године седнице одељењског већа су се 

одвијале у два термина (посебно за одељења I и II године и за одељења III и  IV године). 

За први класификациони период седнице су се одржале 16. и 17. новембра.  За прво 

Час Преподневна (прва) смена Поподневна (друга) смена 

1. 7.30 - 8.00 12.15 - 12.45 

2. 8.05 - 8.35 12.50 - 13.20 

3. 8.40 – 9.10 13.25 –13.55 

4. 9.30 – 10.00 14.15 – 14.45 

5. 10.05 - 10.35 14.50 - 15.20 

6. 10.40 - 11.10 15.25 - 15.55 

7. 11.15 - 11.45 16.00 - 16.30 
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полугодиште седнице су одржане 21. и 22. децембра.  На крају трећег класификационог 

периода одељењска већа су одржана 2. и 5. априла. 

У школској 2020/21. години због епидемиолошке ситуације нису одржане ђачке 

екскурзије. 

 

 

4.3. Подела одељењских старешинстава 

 

 

РАЗРЕД 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

 

ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 

I - 1 Пољопривредни техничар Татјана Томић 

I - 2 Зоотехничар Јелена 

Петровић 

I - 3 Ветеринарски техничар Сузана 

Ристановић 

I - 4 Узгајивачи спортских коња –

Руковалац-механичар 

пољопривредне технике 

Јована 

Милутиновић 

I - 5 Прехрамбени техничар Марија Гајић 

(Снежана 

Ђурић) 

I - 6 Пекар – Месар Александра Н. 

Марковић 

I - 8 Цвећар-вртлар са сметњама у 

развоју 

Весна 

Живановић 

 

II - 1 Пољопривредни техничар Душан 

Мајсторовић  

II - 2 Техничар хортикултуре Жељко Елор  

II - 3 Ветеринарски техничар Тамара Томић  

II - 4 Прерађивач млека - 

Руковалац-механичар 

пољопривредне технике 

Адриана 

Машић 

 

II - 5 Прехрамбени техничар Александра С. 

Марковић 

II - 6 Пекар – Месар Славка 

Тодоровић 

II - 8 Цвећар-вртлар са сметњама у 

развоју 
Биљана 

Поповић 

 

III - 1 Пољопривредни техничар Мирослав 

Пановић 

III - 2 Зоотехничар Драгана 

Гератовић 

III - 3 Ветеринарски техничар Весна 

Игњатовић-

Обреновић 
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У току школске 2020/21.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; 

- Вођење гугл учионица; 

- Организизовање и учествовање у хуманитарним активностим. 

 

  

III - 4 Руковалац-механичар 

пољопривредне технике – 

Цвећар-вртлар 

Слађана 

Мирковић 

III - 5 Прехрамбени техничар Драгица 

Станковић 

III - 6 Пекар – Месар Предраг 

Лазаревић 

III - 7 Узгајивач спортских коња- 

Прерађивач млека 

Љиљана 

Ђукановић 

 

IV - 1 Пољопривредни техничар Мирјана 

Баћановић 

IV - 2  Техничар хортикултуре Милена 

Стаменић 

IV - 3 Ветеринарски техничар Славољуб 

Јовановић 

IV - 4 Ветеринарски техничар Инес 

Радовановић 

IV - 5 Прехрамбени техничар Жељко Јокић 
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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.  

 

5.2. Извештај о реализацији изборне наставе 

 

Обавезни изборни предмети у школској 2020/2021.години 

 

Разред 

Изборни предмети 

Грађанско васпитање   /  Верcka настава 

 

Укупно 

I – 1 9 15 24 

I – 2 5 8 13 

I – 3 11 17 28 

I – 4 10 11 21 

I – 5 7 8 15 

I – 6 8 12 20 

I – 8 0 9 9 

Укупно 50 80 130 
II – 1 15 14 29 
II – 2 8 8 16 
II – 3 10 15 25 
II – 4 14 10 24 
II – 5 12 13 25 
II – 6 13 9 22 
II – 8 0 4 4 

Укупно 72 73 145 
III – 1 0 24 24 
III – 2 14 5 19 
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Наставу веронауке реализовала је вероучитељ Валентина Арсеновић, док су наставу 

грађанског васпитања реализовале Јованка Ковачевић и  Адриана Машић. 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети према наставном плану за школску 2020/2021.годину 

III – 3 7 19 26 
III – 4 8 11 19 
III – 5 2 23 25 
III – 6 5 15 20 
III – 7 2 17 19 

Укупно 38 114 152 
IV – 1 11 18 29 
IV – 2  0 12 12 
IV – 3 16 7 23 
IV – 4 14 9 23 
IV – 5 6 11 17 

Укупно 47 57 114 

Свега 207 324 541 

Одељење 
Образовни 

профил 

Изборни 

предмет 

II – 1 
Пољопривредни 

техничар 

Лековито биље 

Цвећарство 

II – 3 
Ветеринарски 

техничар 

Изабрани спорт 

Болест пчела 

II – 4 

Прерађивач 

млека  

Аграрна 

географија 

Руковалац – 

механичар пољ. 

тех. 

Историја 

II – 5 
Прехрамбени 

техничар 

Неорганска 

хемија 

II – 6 Пекар- Месар Изабрани спорт 

III – 1 
Пољопривредни 

техничар 

Органска 

производња у 

воћарству и 

виноградарству 

Биологија 

III – 3 
Ветеринарски 

техничар 

Спортско 

коњарство 

Патологија 

егзотичних 

животиња 

III – 4 

Руковалац – 

механичар пољ. 

тех. 

Историја 

Цвећар-вртлар 
Аграрна 

географија 
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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 на 

планиране а томе је допринела епидемиолошка ситуација 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 6 2 - - 8 

Анатомија и 

физиологија 

Д. Ђукић 5 - - - 5 

III – 5 
Прехрамбени 

техничар 

Неорганска 

хемија 

III – 6 
Пекар Историја 

Месар Изабрани спорт 

III – 7 
Прерађивач 

млека 
Историја 

IV – 1 
Пољопривредни 

техничар 

Органска 

производња у 

сточарству 

Изабрани спорт 

IV – 3 
Ветеринарски 

техничар 

Хигијена 

намирница жив. 

порекла 

Кинологија 

IV – 4 
Ветеринарски 

техничар 

Хигијена 

намирница жив. 

порекла 

Кинологија 

IV – 5 
Прехрамбени 

техничар 

Рачунање у 

хемији 
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Српски језик 

и 

књижевност 

В. Игњатовић 

Обреновић 

2 - - - 2 

 Математика  Ј. 

Милутиновић 

- 1 1 - 2 

Енглески 

језик 

Ј. Вујанић 6 - - - 6 

Биологија Ж. Елор - 2 - - 2 

Прехрамбена 

група 

предмета 

А. С 

Марковић 

- - 3 - 3 

Прехрамбена 

група 

предмета 

Ж. Јокић - - - 10 10 

Пољ.група 

предмета 

Д. Гератовић - - - 4 4 

 

 

 

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 2020/2021. 

године ученицима је омогућено да додатна упутства добијају путем маил-а, учионице 

или телефонским путем. 

 

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. 
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6. 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  
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7. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА  

Сва Наставна већа за ову школску годину су успешно и благовремено одржана.  

 

Прва седница Наставног већа одржана је 31.08.2020.године са почетком у 9:00 часова. 

Тачке дневног реда: 

1. Информације о извођењу наставе у школској 2020/2021.години 

2. Информације о распореду 

3. Разно 

Друга седница Наставног већа одржана је 10.9. 2020. године са почетком у 11:45 часова. 

Тачке дневног реда: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање извештаја о раду за школску 2019/20. 

3. Усвајање годишњег плана рада за 2020/21. 

4. Разно 

 

Трећа седница Наставничког већа одржана је 1.12. 2020. године са почетком у 8:00 

часова. 

Тачке дневног реда: 

1. Усвајање плана уписа за шк. 2021/2022.годину 

 

Четврта седница Наставног већа одржана је 1.06.2021.године са почетком у  16:30 

часова. 

Тачке дневног реда: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Ђак генерације 

3. Упис ученика за школску 2021/2022. годину и упис у дом 

4. Дан школе 

5. Разно 

 

Пета седница Наставног већа одржана је 17.08.2021.године са почетком у  10:00 часова. 

Тачке дневног реда: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање успеха са одељенског већа 
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3. Представљање новог помоћника директора за наставу 

4. Разно 

 

Шеста седница Наставног већа одржана је 31.08.2021.године са почетком у  9:00 часова. 

Тачке дневног реда: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

3. Извештај помоћника директора са последњег семинара који је организовало 

Министарство просвете 

4. Избор члана, представника Наставничког већа за Школски одбор 

5. Усвајање уџбеника 

6. Разно 

 

Записнике водила: 

Љиљана Ђукановић 

 

 

 

7.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА   

 

У току школске 2020/2021.године, одржане је 3 седнице Педагошког колегијума. 

Мањи број седница од планираног је одржан због комбинованог модела наставе и онлајн 

наставе. 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 и о ученицима који похађају наставу по ИОП-у. Током 

седница, доношене су мере за побољшање квалитета наставе, које су евидентиране у 

записнику Педагошког колегијума.  

У другом полугодишту, разговарано је о досадашњој организацији наставе, као и 

о организацији и реализацији уписа ученика за школску 2021/2022.годину. 

 

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

 

Прва седница је одржана 31.8.2020. 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  16.11.2020. и 17.11.2020. 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  21.12.2020. и 22.12.2020. 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.  

Четврта седница је одржана 2.4.2021.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 је одржана 13.5.2021. године. Тема је била утвђивање ученика за 

полагање разредних испита. 

Шеста седница одржана је 23.6.2021.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. Утврђени су  ученици за полагање поправних испита. 

  Завршне седнице су одржане 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: 
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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. 

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. 

Будући да су деца пресдтавника Савета родитеља завршила школовање, 

дошло је до избора нових прдставника родитеља у Школском одбору : Петровић 

Дејан, Јанковић Дарко, Ђукић Татјана. Њихови мандати су верификовани на XXII 

седници Школског одбора, одржаној 02. 12. 2020. 
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ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 

• Усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2019/2020.год. 

• Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 

2020/2021.год. 

• Доношење Правилника о  набавкама  Средње 

пољопривредне школе са домом ученика - Шабац 

• Кадровска питања 

• Разматрање Извештаја о раду директора школе за 

школску 2019/2020. 

• Усвајање Допуне Правилника о кућном реду у 

дому ученика Средње пољопривредне школе са 

домом ученика Шабац 

• Доношење одлуке о продаји основног средства 

путем лицитације 

• Верификација мандата нових члановаШколског 

одбора 

 

 

• 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 за 

2020.годину 

• Усвајање Финансијског плана – ребаланс IIIзa 

2020. годину 

Директор, 

председник Школског 

одбора 

 

Септембар, 

јун 

• Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

класификационог периода  

• Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

полугодишта 

 

• Доношење Одлуке о спровођењу годишњег пописа 

за 2020. годину и именовању чланова Централне 

пописне комисије 

• Усвајање Ценовника за ванредне ученике Средње 

пољопривредне школе са домом ученика- Шабац 

• План уписа за школску 2021/2022. годину 

• Доношење решења о именовању комисије за 

технолошке вишкове у Средњој пољопривредној 

школи са домом ученика Шабац 

Директор, 

председник Школског 

одбора 
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• Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

полугодишта 

• Доношење Финансијског плана за 2021. годину 

• Усвајање Анализе финансијског извештаја о 

пословању за 2020. годину 

• Доношење одлуке о Анексу Годишњег плана рада 

Средње пољопривредне школе са домом ученика- 

Шабац за школску 2020/2021. годину 

• Доношење Развојног школског плана Средње 

пољопривредне школе са домом ученика Шабац од 

децембра 2020. до децембра 2025.године 

• Доношење Плана јавних набавки за 2021. годину 

• Усвајање Извештаја о извршеном годишњем 

попису за 2020. годину 

 

• Разно 

Директор, 

председник Школског 

одбора, 

шеф рачуноводства 
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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 2020/2021. године, чине следећи професори: 

• Ана Симић Ризнић 

• Љиљана Ђукановић 

• Весна Игњатовић – Обреновић 

• Драгица Станковић 

 

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

СТРУЧНА ВЕЋА У 

ШКОЛСКОЈ 

2020/2021.години 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

Стручно веће српског језика и 

књижевности 

Ана Симић Ризнић 

Стручно веће физичког 

васпитања 

Славољуб Јовановић 

Стручно веће страних језика Татјана Томић 

Стручно веће природних 

наука   

Невена Ђуришић 

Стручно веће друштвених 

наука  

Адриана Машић 

Стручно веће прехрамбене 

групе предмета  

Александра С.Марковић 

Стручно веће ветеринарске 

групе предмета  

Тамара Томић 

Стручно веће пољопривредне 

групе предмета  

Слађана Мирковић 

Стручно веће 

математике,рачунарства и 

информатике  

Зоран Богдановић 
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Председник Стручног већа српског језика за шк. 2020/2021.  је проф. Ана Симић 

Ризнић 

 
Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Састанак 

стручног 

већа:  

подела 

послова у 

оквиру 

стручног 

већа 

 

 

24.8.2020. 

 

План рада 

већа (код 

педагога), 

записник са 

веће у е-

дневнику 

Посете установама 

културе нису реализоване 

због епидемије корона 

вируса 

 

Састанак 

стручног 

већа: 

Анализа 

понуде 

семинара за 

стручно 

усавршавањ

е и избор 

садржаја; 

Планирање 

стручних 

посета  

10. 9. 

2020. 

Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Програм за обележавање 

Дана школе (ако 

обележавања буде због 

епидемије корона вируса) 

 

Састанак 

стручног 

већа : 

реализација 

плана рада 

за прво 

тромесечје, 

анализа 

постигнућа 

ученика на 

првом 

тромесечју, 

анализа 

комбинован

е наставе 

23.11.202

0. 

Записник са 

већа у 

едневнику 

  

Припремањ

е програма 

за Светог 

Саву 

Током 

децембра  

Због 

пандемије 

корона 

вируса 
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овогодишњи 

програм 

поводом 

обележавања 

школске 

славе 

Св.Сава 

снимљен је 

као филм. 

Реализација 

програма за 

прославу 

Светог Саве 

27.1.2021. Извештај о 

активности, 

видео – 

материјал,  

сајт школе 

,ФБ страница 

школе 

  

Одржавање 

и 

ажурирање 

ФБ 

странице 

школе 

Током 

полугоди

шта 

ФБ страница 

школе 

  

Учешће у 

хуманитарн

им 

активностим

а 

„Школарца“ 

Током  

полугоди

шта 

Извештаји о 

акцијама 

  

Припрема  

новог броја 

школског 

листа 

„Клас“ 

(прикупљањ

е 

материјала) 

Током 

полугоди

шта 

Школски 

лист “Клас” 

ове године 

изашао је у 

електронско

м издању. 

  

Састанак 

стручног 

већа: 

реализација 

наставних 

садржаја за 

прво 

полугодишт

е, план 

развоја 

међупредме

тних 

компетенциј

а и 

 

 

 

 

 

26.2.2021. 

 

 

 

 

 

Извештај у 

едневнику 
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предузетни

штва, 

извештај са 

Књижевне 

олимпијаде, 

план 

активности 

за друго 

полугодишт

е 

Општинска 

смотра 

рецитатора  

21.04.202

1. 

Извештај о 

активностим

а 

  

Састанак 

стурчног 

већа: 

анализа 

успеха на 

крају трећег 

тромесечја; 

припрема за 

полагање 

матурског 

испита; 

реализација 

такмичења у 

школској 

2020-21.  

5.5. 2021. Извештај у 

едневнику 

  

Састанак 

стручног 

већа:1. 

Анализа 

успеха на 

крају 

школске 

године 

2. анализа 

успеха на 

матурском 

испиту 

3. 

усаглашава

ње 

критеријума 

за оцену из 

српског 

језика и 

књижевност

и 

4. подела 

29.06.202

1. 

Извештај у 

едневнику 
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часова за 

наредну 

школску 

годину 

 

 

 

 

 

 

7.5.2.ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

 
Стручно веће Физичког васпитања за школску 2020/2021. 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. 2020/2021. је проф. Славољуб 

Јовановић. 

 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/дока

зи 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

- Усвојен план рада 

стручног већа 
 

Август 2020 Записник 

стручног већа 

  

Обављен договор око 

реализације наставе  
 

Август 2020 Записник 

стручног већа 

  

Крос РТС-а 

(такмичење на нивоу 

града) 

Октобар 

2020 

 Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 

вирус) 
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Мали фудбал 

(такмичење на нивоу 

града) 

Maj 2021 Записник 

стручног већа 

  

Рукомет (такмичење 

на нивоу града) 
Maj 2021 Записник 

стручног већа 

  

Кошарка (такмичење 

на нивоу града) 

 

Aприл 2021  Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 

вирус) 

 

Одбојка (такмичење 

на нивоу града) 
Април 2021  Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 

вирус) 

 

Атлетика (такмичење 

на нивоу града) 
Мај 2021  Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 

вирус) 

 

Школски турнир у 

малом фудбалу 

Мај 2021  Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 

вирус) 

 

Пролећни школски 

крос 

Мај 2021  Није реализовано 

због ванредног 

стања (корона 

вирус) 

 

Извештај о раду 

стручног већа 

Јун 2021    

 

 

 

7.5.3. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ  ЈЕЗИКА 

 

      Стручно веће страних језика за школску 2020/2021. године, чине следећи професори: 

• Татјана Томић, проф. енглеског језика 

• Инес Радовановић, проф. енглеског језика 

• Јелена Вујанић, проф. енглеског језика 

• Марија Ђуковић, проф. руског језика 

• Наташа Јовановић, проф. латинског језика 

 



38 

 

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

 

Председник Стручног већа страних језика за шк. 2020/2021. је проф Татјана Томић. 

 
Активност

и 

Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начинпраћењ

а/ 

докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који 

нису обухваћени 

планом 

Анализауспех

аученикапора

зредима 

Септембар Записник / / 

Утврђивањест

епеназнањауч

еникакоједон

осеизосновне

школе(односи

сенаученикеп

рвогразреда). 

Усаглашавањ

екритеријума

оцењивања. 

Октобар Записник / / 

Разматрање 

могућности 

одласка на 

семинаре 

стручног 

усавршава

ња. 

Разговор о 

најпогодниј

им 

терминима 

за 

одржавање 

допунске и 

додатне 

наставе. 

Новембар Записник / / 

Сумирање 

успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодиш

та 

Децембар Записник / / 
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Почетак 

другог 

полугодишт

а, 

разматрање 

предлога 

колега из 

актива о 

унапређењу 

наставе 

страних 

језика. 

Јануар Записник / / 

Ангажован

остученика

начасовима

странихјези

ка. 

Фебруар Записник / / 

Заступљеност

матерњегјези

ка у 

наставистран

ихјезика(пред

ности и 

мане). 

Март Записник / / 

Разматрањепр

едлогаупотре

беновихуџбен

иказаследећу

школскугоди

ну(акопостоји

потреба). 

Април Записник / / 

Сумирањеусп

ехаученикапо

одељењимана

крајушколске

године. 

Мај Записник / / 

 

 

7.5.4. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Стручно веће природних наука  за школску 2020/2021. године, чине следећи професори: 

• Весна Степановић, професор физике 

• Жељко Елор, професор биологије 

• Владимир Панић, професор биологије 

• Јелена Петровић, професор хемије 

• Снежана Ђурић, професор хемије  

• Душица Лазаревић, професор хемије 



40 

 

• Невена Ђуришић, професор хемије 

•  

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

 

      Председник Стручног већа  природних наука за шк. 2020/2021. је проф Невена 

Ђуришић 

 
Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који 

нису реализовани 

Реализовани 

садржаји који 

нису обухваћени 

планом 

 

- Избор новог 

председника актива 

- Конституисање већа 

-Усвајање плана 

рада већа 

 

 

Август 

2020. 

- Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

- Свеска рада 

стручног 

већа 

 

 

- Дискусија 

о настави 

на даљину 

- Стручна 

замена 

професор

а хемије 

Марије 

Мирковић 

која је на 

трудничко

м 

боловању. 

Замена је 

проф. 

Снежана 

Ђурић. 

- Усавршавање 

наставника 

- План 

консултативне 

наставе за ванредне 

ученике 

- Утврђивање 

посебних захтева  

везаних за природу 

предмета 

- Израда плана за 

ученике по ИОП-у 

 

 

   

 

Септембар 

2020.   

 

- Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

- Свеска рада 

стручног 

већа 

Наведени 

чланови 

- Подношење 

захтева за 

стручне посете 

због ванредне 

ситуације у 

земљи 

проузроковано  

вирусом 

„Ковид 19“. 

- 

Усавршавање 

наставника 

- План 

консултативн

е наставе за 

ванредне 

ученике 

- Утврђивање 

посебних 

захтева  

везаних за 

природу 

предмета 

- Израда 

плана за 

ученике по 

ИОП-у 
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- Одређивање 

календара писмених 

задатака и писмених 

вежби 

- Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

- Усвајање оквирног 

распореда 

одржавања угледних 

часова 

 

 

Октобар 

2020. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

- Свеска рада 

стручног 

већа 

Наведени 

чланови 

  

- Анализа успеха на 

првом 

класификационом 

периоду 

 

 

Новембар 

2020. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

- Свеска рада 

стручног 

већа 

Наведени 

чланови 

  

- Усавршавање 

наставника  

 

Децембар 

2020. 

- Записник са 

седнице 

стручног 

већа 
- Свеска рада 

стручног већа 

  

- Усавршавање 

наставника  

 

Децембар 

2019. 

- Анализа 

успешности 

уједначавања 

критеријума 

оцењивања 

-  Анализа успеха 

ученика у првом 

полугодишту 

 

 

 

 

Јануар 2021. 

- Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

- Свеска рада 

стручног 

већа 

Наведени 

чланови 

  

- Стручна 

замена 

проф. 

хемије 

Снежане 

Ђурић. 

Замена је 

проф. 

Душица 

Лазаревић. 

- Дискутовал

о се и о 

настави на 

даљину. 

- Предлагање мера 

за постизање бољег 

успеха ученика 

- Одређивање 

календара 

писмених вежби  

 

 

Фебруар  

2021. 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Предлагање 

мера за 

постизање 

бољег успеха 

ученика 

- Одређивање 

 

 

Фебруар  

2021. 
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 - Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

календара 

писмених 

вежби  

 

-  Усавршавање 

професора 

 

Март 2021. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

-  Усавршавање 

професора 

 

Март 2021. 

 

-  Анализа успеха 

ученика на трећем 

тромесечју 

 

Април 2021. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

 - Дискутпвало се 

о настави на 

даљину 

- Праћење процеса 

самовредновања 

- Избор уџбеника и 

друге литературе 

- Активности у вези 

још боље 

опремљености по 

предметима 

 

 

Мај 2021. 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

- Праћење 

процеса 

самовреднова

ња 

- Избор 

уџбеника и 

друге 

литературе 

- Активности у 

вези још боље 

опремљености 

по 

предметима 

 

 

Мај 2021. 

- Анализа успеха 

ученика на крају 

школске године  

- Извештај о раду 

стручног већа  

- Организација 

припремне наставе 

за полагање 

поправних испита 

- Усавршавање 

професора 

-  

 

Јун 2021.  

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

- Анализа 

успеха 

ученика на 

крају школске 

године  

- Извештај о 

раду стручног 

већа  

- Организација 

припремне 

наставе за 

полагање 

поправних 

 

Јун 2021.  

 



43 

 

испита 

- Усавршавање 

професора 

-  

 

7.5.5. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

 Стручно веће друштвених наука за школску 2020/2021. године ,чине следећи 

професори: Јованка Ковачевић, Милош Стефановић / Милан Живковић, Зоран 

Стојиновић,Сања Берић,Валентина Арсеновић,Адриана Машић, Мирјана Ристивојевић, 

Бојана Абазовић 

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

    Председник Стручног већа за шк. 2020/2021.  је професор Адриана Машић. 

 

Активности Динамика 

реализације 

активност

и 

 

Начин 

праћења/докази 

Носиоци 

активност

и 

Садржаји 

који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Конституисањ

е већа за 

школску 

2020/2021.годи

ну и избор 

председника 

Август Записник са 

седница већа - 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Усвајање 

годишњег 

плана рада 

већа 

 

Август Записник са 

седница већа - 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Усаглашавање

уџбеника и 

остале 

литературе 

Август Записник са 

седница већа - 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Усаглашавање

критеријума 

оцењивања 

Септембар Записник са 

седница већа -

eсДневник 

Чланови 

већа 
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Избор 

семинара – 

програма 

стручног 

усавршавања 

из понуде ЦСУ 

Шабац 

Септембар Записник са 

седница већа -

eсДневник , 

листа изабраних 

семинара 

Чланови 

већа 

  

Анализа 

успехаученика 

и предлог мера 

Новембар Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Излагање са 

стручног 

усавршавањ

а наставника 

Новембар Записник са 

седница већа- 

eсДневник, 

извештај о 

излагању, 

евалуационе 

листе 

Чланови 

већа 

Јованка 

Ковачевић 

и Мирјана 

Ристивојев

ић 

  

Припреме 

прославе 

Светог Саве 

–снимање 

филма 

Децембар, 

јануар 

Извештај Члан већа 

Валентина 

Арсеновић 

  

Анализа 

рада 

стручног 

већа у првом 

полугодишт

у 

Март Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Планирање 

активности за 

друго 

полугодиште 

Март Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа  

успеха ученика 

из наставних 

предмета у 

првом 

полугодишту 

Март Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа 

успеха ученика 

из наставних 

предмета у 

трећем 

класификацио

ном периоду 

Мај Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 
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Анализа  

реализације 

наставних 

садржаја 

предмета и 

осталих 

активности  у 

другом 

полугодишту 

Јун  Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Извештај о 

раду 

ученичког 

парламент 

Јун Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Израда 

предлога 

плана рада 

стручног 

већа за 

наредну 

школску 

годину 

Јун Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа 

успеха 

ученика из 

наставних 

предмета на 

крају 

школске 

године 

Август  Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе у 

школској 

2020/2021.годи

ни 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа 

рада секција 

у школској 

2020/2021. 

години 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Усвајање 

Извештаја о 

раду 

стручног 

већа 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 
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7.5.6. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕХРАМБЕНЕ 

СТРУКЕ 

 

Стручно веће Прехрамбене струке за школску 2020/2021. године, чине следећи 

професори: 

• Јокић Жељко, Тодоровић Славка, Лазаревић Предраг, Васић Снежана, 

Максимовић Јованка, Љубинковић Мирјана, Александра С Марковић, 

Марија Гајић и замена Снежана Ђурић 

 

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

Предсеник Стручног већа Прехрамбене струке за шк. 2020/2021 је проф Александра 

С.Марковић. 

 
Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који 

нису реализовани 

Реализовани 

садржаји који 

нису обухваћени 

планом 

Израда и усвајање 

програма рада за 

школску 2021/22 

годину;  
Израда списка 

потребне литературе 

и наставних 

средстава;  
Анализа задужења 

наставника;Договор 

о раду секција 

(израдапрограмарада

секција); 
Договор о 

методологији израде 

месечних планова и 

припреме за часове. 

19.08.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Планирање 

реализације 

извођења практичне 

наставе;  
Договор о 

начинуреализацијидод

атне и 

допунскенаставе; 

31.08.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

 Договор о начину 

извођења 

комбиноване 

наставе 
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Реализација блок 

наставе- домска 

кухиња ( 

организација рада) 
Санитарни преглед 

09.10.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Успех ученика на 

првом 

класификационом 

периоду; 
Уједначавање 

критеријума 

оцењивања 

20.11.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Раднаставниказаврем

енаставенадаљину; 
Ранији завршетак 

првог полугодишта 

18.12.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

 Измена плана 

блок наставе због 

ранијег завршетка 

школске године 

Комисијезаматуру и 

завршнииспит; 

Усвајање тема за 

азвршни и матурски 

испит; Такмичења 

05.02.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Понашање ученика за 

време наставе на 

даљину,  Разно 

31.03.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Републичко 

такмичење из 

области 

Производње и 

прераде хране 

није одржано 

због 

епидемиолошке 

ситуације у 

земљи 

 

Формирањекомисијаза

завршни и 

матурскииспит у 

смеровимаПекар,Меса

р, Прерађивачмлека и 

Прехрамбенитехничар;

Анализа успеха на 

крају трећег 

класификационог 

перида; Разно 

23.04.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 
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Договор о 

реализацијиматурских 

и завршинихиспита; 

Организацијаобукезач

лановакомисијезазавр

шни и матурскииспит ; 

Разно  

07.05.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

 По Акционом 

развојном плану 

је усаглашено да 

се врши 

тестирање у 

складу са 

захтевима са 

завршним тестом 

Рекапитулација 

полагања матурских и 

завршних испита; 

Успех ученика на 

крају сколске године ; 

Организација и 

реализација припремне 

наставе за полагање 

поправних испита; 

Разно 

19.05.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

 

 

7.5.7. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ВЕТЕРИНАРСКЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

Стручно веће ветеринарске групе предмета за школску 2020/2021. године, чине следећи 

професори: 

• Јовица Живковић,  

• Светлана Ђурић,  

• Раде Милчић,  

• Олга Џиновић, 

•  Милан Мијатовић,  

• Зоран Петковић,  

• Тамара Томић  

• Драган Јовановић 

 

 

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

 

Председник Стручног већа за шк. 2020/2021. је  проф.Тамара Томић. 
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Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 

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 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-Распоред извођења 

блок наставе 
-Извештај са састанка 

Републичког стручног 

већа ветеринара 

Октобар Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-реализација 

матурске ескурзије 

-Одређивање тема 

за практични део 

матурског рада  

-Извештај 

реализације 

практичне наставе 

Новембар Записници са 

актива и 

извештаји 

Матурска 

екскурзија је 

одложена због 

ванредне 

ситуације 

Сви  остали 

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 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-Анализа успеха 

ученика 

-Извештај са 

Иновација на 

Факултету 

ветеринарске 

медицине 

-Распоред извођења 

Фебруар Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 
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блок наставе  у II 

полугодишту 

-Извештај са 

састанка Заједнице 

пољопривредних 

школа 

-Извештај о 

спроведеном 

самовредновању 

-Рад ветеринарске 

секције 

Март Записници са 

актива 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 

актива и 

извештаји 

-Извештај о 

реализацији 

блок наставе 

у II 

полугодишту 

-Рангирање 

ученика на 

основу теста 

знања за 

такмичење 

Није било 

такмичења 

због ванредне 

ситуације. 

/ 

-Организација 

матуре 

-Резултати 

матурских испита  
-Подела предмета за 

наредну школску 

годину 

Јун/јул Записници са 

актива и 

извештаји 

-

Организација 

матуре 

-Резултати 

матурских 

испита  
-Подела 

предмета врши 

тим предвиђен 

за то. 

/ 

-Усвајање 

наставног плана и 

програма 
-Извештај спроведеног 

самовредновања 

Август Записници са 

актива и 

извештаји 

-Усвајање 

наставног 

плана и 

програма 
-Извештај 

спроведеног 

самовредновања 

/ 
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7.5.8. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

СТРУКЕ 

 

 

 Стручно веће пољопривредне струке за школску 2020/2021. године, чине следећи 

професори: 

• Мирјана Баћановић, Биљана Поповић, Милена Стаменић, Катарина 

Секуловић, Драгана Гератовић, Душанка Ђукић, Сузана Ристановић, 

Бранка Шубашић, Весна Живановић, Ђурђа Лукић-замена Ана Баћановић, 

Миланка Живановић, Душан Мајсторовић, Александар Поповић, Радета 

Радановић, Иван Петровић, Слађана Мирковић 

 

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

 

Предсеник Стручног већа  пољопривредне струке  за шк. 2020/2021. Слађана Мирковић. 

 

 
Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

-Усвојен план рада 

стручног већа, подела 

предмета 

31. 08 2020. 

-током 

школске 

године 

Записник 

стручног већа 

  

-План припреме за 

пробну матуру, 

комисије 

-модел 

комбиноване 

наставе 

23. 10. 2020. 

- у 

организациј

и 

Министарст

ва просвете 

 

Записник 

стручног већа 
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-Извештај са  

„пробне матуре“ 

-Комисије за   

матурске испите 

-план сетве  

-12.02. 2021. 

-током 

школске 

године 

-сетва 2021, 

током целе 

школске 

године 

-Записник са 

пробне матуре 

-Записник 

стручног већа 

  

-Избор ментора за 

Републичко 

такмичење 

 

26. 02. 2021. -Записник 

стручног већа 

*Репбличко 

такмичење није 

одржано због 

епидемије 

корона вирусом 

 

-Матура, распоред 

полагања по 

смеровима 

-Предлози за 

унапређење 

наставе 

19. 05. 2021. 

 

-Записник 

стручног већа 

  

 -Извлачење 

матурских 

комбинација 

 26. 05.. 2021. -Записник 

стручног већа 

 

  

-Извештај са 

матурских испита 

-План рада за 

наредну годину 

29. 06. 2021. -Записник 

стручног већа 

  

 

*Због епидемије корона вируса у време  престанка рада школе све активности стручног већа пољопривредне струке су настављене  

комуникацијом чланова путем  ел. мрежа.  

 

 

 

 

7.5.9. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

МАТЕМАТИКЕ,РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

 
Стручно веће математике и рачунарства и информатике за школску 2020/2021. године, 

чине следећи професори: 

• Томић Немања, Богдановић Зоран, Милутиновић Јована и Срнић Душан 

 

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

носиоцима активности као и начином вредновања- праћење остварености 

активности, приказан је табеларно) 

Предсеник Стручног већа математика и рачунарство и информатика за шк. 2020/2021 је 

проф Богдановић Зоран 
. 
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Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји који 

нису реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Усвајањеплана и 

програмазашколску 

2020/2021 

Израдамесечнихпланова 

и припрема 

Разно 

8.09.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

 Анализа понуде 

семинара за стручно 

усавршавање и избор 

12.10.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Реализација плана 

рада за прво 

тромесечје Анализа 

постигнућа  ученика 

на првом тромесечју 

Анализа 

комбиноване наставе 

24.11.2020 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Реализација 

наставних садржаја за 

прво полугодиште 

План активности за 

друго полугодиште 

01.03.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Анализа  успеха на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

 Реализација 

такмичења у 

школској 2020-2021. 

06.04.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Одустало се од 

Републичког 

такмичења ученика 

средњих школа у 

подручју рада 

пољопривреда, 

производња и 

прерада хране из 

математике које је 

било планирано 

09 . и 10.04.2021. 

године у Средњој 

школи „Свети 

Трифун“ са домом 

ученика у 

Александровцу. 

 

Анализа успеха на крају 

школске године 

Усаглашавање 

критеријума за оцену из 

математике 

29.06.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 
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Подела часова за наредну 

школску годину 
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8. СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ 

 

8.1. Извештај о раду:  Стручни актив за развојно планирање 

 

                                                                               Руководилац : Слађана 

Игњатовић 

 
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 Костадиновић, психолог 

• Слађана Игњатовић, педагог 

• Марко Петронић, представник Школског одбора 

• Радета Радановић, представник Савета родитеља 

• Бојана Радовић, представник Ученичког парламента 

 
  

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин реализације 

Формирање стручног актива 

 

Усвајање  Годишњег плана 

и извештаја рада стручног 

актива 

 

Анализа рада у септембру 

месецу и договор о даљем 

раду 

Директор, 

Школски одбор 

 

 

Септембар  - Формирање актива и анализа 

Годишњег плана и извештаја; 

- Спровођење свот анализе и 

упознавање Наставничког већа 

са резулатима анализе; 

- Договор о евалуацији 

претходног Развојног 

плана; 

- Договор о изради новог 

Развојног плана; 

- Записник. 

 
Усвајање новог Развојног плана 

школе за период од децембра 

2020. до 2025.године 

 

Израда Акционог развојног 

плана у складу са новим 

Развојним планом 

Чланови 

стручног актива 

Децембар Разговор, информисање,  

договор о изради докумената, 

договор о начину рада у 

наредном периоду, онлајн 

састанак стручног актива, 

записник 

Сарадња са Тимом за 

самовредновање 

 

Координатор, 

чланови стручног 

актива 

Мај - Сарадња са координатором за 

самовредновање (извештај о 

самовредновању рада школе); 
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Анализа реализације 

активности у складу са 

Акционим развојним 

планом 

 

Прикупљање ставова и 

мишљења стручних већа о 

активностима из Развојног 

плана школе за наредну 

школску годину 

- Анализа реализације 

активности; 

- Предлози за 

унапређивање рада школе; 

- Анализа досадашњег 

рада стручног актива. 

Израда извештаја и плана 

стручног актива за развојно 

планирање 

Координатор, 

чланови 

стручног 

актива 

Јун Израда, анализа, састанак, 

записник 

 

 

 

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

 

                                                                            Руководилац : Слађана 

Игњатовић 
 

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 Костадиновић, психолог 

• Слађана Игњатовић, педагог 

 
 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин реализације 

Формирање стручног актива 

 

Усвајање Годишњег 

плана рада и Годишњег 

извештаја рада стручног 

актива 

 

Анализа уписа у 1.разред 

Директор, чланови 

стручног актива 

Септембар Састанак, формирање, 

анализа, усвајање плана и 

извештаја, разговор о новим 

програмима, записник 

Усвајање Анекса школког 

програма 

Чланови стручног 

актива 

Децембар Онлајн састанак, анализа 

Анекса и договор о изради 

наставних програма, 
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информисање о састанку 

Школског одбора, записник 

Израда наставних 

програма  

Наставници  Децембар Израда, прикупљање и 

разврставање програма према 

образовним програмима и 

разредима ради израде 

Анекса и усвајања истог на 

Школском одбору 

Праћење измена и допуна 

наставних планова и програма 

 

Упис ученика у први 

разред 

Чланови стручног 

актива 

Мај Анализа реализације 

наставних програма, 

разговор у вези са радом 

наредне школске 

године, дискусија о раду 

ове школске године, 

записник 
Израда Годишњег плана и 

Годишњег извештаја о раду 

стручног актива 

Координатор, 

чланови стручног 

актива 

Јун Израда Годишњег плана 

и 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 

Костадиновић Јелена, психолог 

Ђурђевић Мирела 
 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин реализације 

Формирање Тима Директор школе Септембар Састанак Тима - записник 
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Организација дежурства 

у школи 

Чланови Тима, 

директор 

Септембар Обавештење на 

Наставничком већу о 

интезивнијем дежурству 

наставника 

Упознавање ученика са 

Правилником о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање  

Координатори 

Ученичког 

парламента 

Октобар Припрема материјала - 

правилника, који ће 

представити чланови 

Ученичког парламента у 

својим одељењима (у току 

комбинованог модела 

наставе) 

Обележавање Светског 

дана борбе против сиде 

Координатори 

Ученичког 

парламента 

Децембар Припрема материјала о 

сиди, који ће 

представити чланови 

Ученичког парламента у 

својим одељењима 

(онлајн) 
Обавештење на основу 

пријављивања догађаја у 

случају насиља 

Чланови Тима, 

одељењске 

старешине 

Фебруар Прикупљање информација, 

разговори, извештаји 

Анализа рада Тима у току 

школске године 

Чланови Тима Јун Састанак Тима - 

записник 
Израда Годишњег извештаја и 

Годишњег плана рада Тима 

Координатор Тима Јун 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 



59 

 

Израда плана рада ТЗПР Тим и координатор септембар  

Извештај о стручном 

усавршавању наставника у 

установи и ван установе за 

2019/20. 

Координатор на 

основу евиденције 

коју води 

септембар Извештај 

Објављени понуђени 

семинари од стране ЦСУ-

Шабац за шк.год. 

2020/21. 

Координатор Октобар - 

децембар 

Огласна табла, вибер група 

запослених наставника и 

васпитача, контакт са 

заинтересованим колегама, 

одабир према редоследу-

подједнака заступљеност  

Прикупљање и 

евиденција сертификата 

са усавршавања у 

установи и ван установе 

координатор Октобар-

аугуст 

Предај уверења 

координатору 

Организован он лајн 

семинар Е-учионица у 

сарадњи са 

Министарством просвете 

за све запослене 

наставнике 

Управа школе и 

ПП служба 

Мај-јун Он лајн обука 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Анализа резултата рада 

претходног тима, израда 

и усвајање плана рада 

Тима 

 Чланови тима   
јул/август 2020. 

Састанак чланова Тима, 
Записник са састанка чланова  
тима 

Подела задужења Чланови тима јул/август 2020. Састанак тима, промењен 
записничар (боловање) 

Организовање интерних 

обука у циљу развијања 

дигиталних 

компетенција 

наставника: алат Версал 

  Жељко 

Елор,проф. 

15-22.9.2020. Обука за запослене у циљу 

унапређења дигиталних 

компетенција 

Сарадња са ЦСР и 

организовање радионица о 

насиљу у циљу развијања 

компетенције за одговорно 

учешће у демократском 

друштву код ученика 

Социјални радник, 

педагог ЦСР 

Прво 

полугодиште 

Предавања и 

радионице у 

одељењима на 

часовима одељењског 

старешине у циљу 

развоја компетенција за 

одговорно учешће у 

демократском друштву 
Утврђивање броја запослених 

који су похађали семинаре за 

развој међупредметних 

компетенција и 

предузетништва и прављење 

плана стручног усавршавања 

у овој наставничкој 

компетенцији 

Координатора 

Тима за стручно 

усавршавање 

Август 2020. Извештај координатора 

Тима за стручно 

усавршавање: стручним 

усавршавањем наставника 

ова област није одговарајуће 

обухваћена (ОКЦ семинар 

„Групни рад и 

интердисциплинарност са 

применом веб-алата“ 

похађала Д. Станковић. 

Ипак, семинари које су 

запослени похађали 

промењиви су  у сврху 

развоја међупредметних 

компетенција. Неопходно је 

похађати и семинаре уско у 

вези са облашћу (ОКЦ 

семинар, за сада 

неакредитован, „Примена 

предузетничког начина 

размишљања“ и 
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„Предузетништво у 

гимназијама и стручним 

школама“) 

Размена искустава и примера 

добре праксе, предности, 

тешкоће, недоумице;  

планирање и реализација 

угледних часова, пројеката и 

тема 

Координатор 

Тима, 

администратор од 

стране школе 

изабране 

платформе за 

учење на даљину 

Н. Томић 

Током 

школске 

године 

Активност размене 

искустава и примера добре 

праксе, предности, тешкоћа, 

недоумица односи се, пре 

свега, на онлајн рад са 

ученицима и искушења 

онлајн наставе и употребе 

ИКТ и спроводила се 

свакодневно у виду 

консултација и сарадње 

међу колегама, као и 

помоћи ученицима у 

сналажењу у раду у 

виртуелној учионици. 

Угледни часови и тематски 

дани нису реализовани. Од 

пројеката реализована 

хуманитарна акција 

„Школарца“ и 

представљање смера 

техничар хортикултура на 

Базару 24. и  25. 5 .2021.  

Евалуација рада Тима Чланови тима Крај другог 

полугодишт

а 

Састанак чланова Тима 

Подношење извештаја о 

раду Тима са предлозима 

за унапређење рада 

Координатор 

тима 

Јун 2021. Извештај ПП служби 
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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 

2020./2021. 
ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Септембар Састанак, записник 

Пројекат  ,,Таур“ – аплицирање за 

буџетска средства 
ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Септембар Састанци су реализовани у 

канцелари јипројектног 

тима. Канцеларија садржи 

сву неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Пројекат је предат на 

јединствени шалтер 

општине; записник 

Ерасмус пројекат "How to move 

towards a more sustainable and 

competitiveagrosystems in Europe 

?“ 

 

 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Септембар - 

август 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног 

тима. Канцеларија садржи 

сву неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Пројекат је послат 

преко емаил-а нашим 

сарадницима и одобрен од 

стране ЕУ, уједно су 

одржана два састанка преко 

Микросфт тимс апликације 

са представницима школе из 

Француске. Обострана 

посета је планирана у 

наредне две године, 

записник 
Конференција--Сарадња Србије 

и ЕУ -  Стварање могућности за 

унапређење образовања кроз 

Еразмус+ програм“ 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

 

13.и 

14.Октобар  
Конференција је одржана он 

лајн, пратили смо програм 

из канцеларије пројектног 

тима, записник 
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Ерасмус пројекат са Средњом 

пољопривредном школом у 

Нитри, Словачка 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Октобар - 

августа 
Састанци суреализовани у 

канцеларији пројектног 

тима. Канцеларија садржи 

сву неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Преко емаил-а смо 

слали све што је неопходно 

словачким партнерима са 

циљем да се уради што 

бољи пројекат и одобри од 

стране Ерасмус 

организације; Пројекат је 

одобрен. Програм је 

померен за следећу школску 

годину, записник 
Пројекат –сарадњаса средњом 

пољопривредном школом из 

Јапана, Средњом 

пољопривредном школом из 

Футога, Универзитетом у Осаки и 

ПМФ-ом из Београда 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Септембар- 

август 

  Одржано је 4 он лајн 

стастанка, а наши ученици 

су учествовали путем емаил-

а у анкети коју су спровели 

јапански ученици. Састанци 

су реализовани у 

канцеларији пројектног тима 

.Канцеларија садржи сву 

неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Уједно су састанци 

нашим и њиховим 

ученицима и професорима 

одржани и он лајн преко зум 

апликације са наше школске 

економије са циљем да се 

прикаже потенцијал наше 

школе, 

; записник 

Пројекат за донације за теретану 

на отвореном 
ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Фебруар-

април 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног 

тима, Послате су молбе за 

донацију на више емаил 

адреса. Све неопходне 

информације су послате 

партнерима; Прикупљена су 

сва средства, записник 

Ерасмус пројекат „ Знање на 

длану, искуство за сва времена“. 
ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Децембар- 

мај 

Састанци су реализовани он 

лајн са партнерима у 

канцеларији пројектног 

тима. Канцеларија садржи 

сву неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Сви попуњени 

формулари су послати преко 

емаил-а и еразмус 

платформе, сарадња се 

одвијала са нашим 
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партнером из Солуна, Грчке; 

записник 
Јавни конкурс-Опортунитет-

Министарство правде 
ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Фебруар - 

Март 

Састанци су реализовани он 

лајн са партнерима у 

канцеларији пројектног 

тима. Канцеларија садржи 

сву неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима. Овај пројекат је 

послат путем 

поште;Одобрен пројекат, 

записник 

Одабир ученика за учествовање у 

Ерасмус пројекту "How to move 

towards a more sustainable and 

competitiveagrosystems in Europe 

?“ 

 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Април-мај Састанак је реализован у 

канцеларији пројектног 

тима. Одабир ученика се 

вршио на основу владања, 

мотивационог писма које су 

послали и  успеха у школи. 

Канцеларија садржи сву 

неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима; записник 

 Уводна радионица за пројекат 

"Јачање отпорности сектора 

пољопривреде на елементарне 

непогоде" ФАО/Уједињене 

нације 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

 

27.и 

28.април 

Радионица се пратила он 

лајн у канцеларији 

пројектног тима . 

Канцеларија садржи сву 

неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима; записник 

Донација Дис-а-програм 

подршке образовању младих 

„Знање зна будућност 2021“ 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Драгана 

Гератовић 

ЖељкоЕлор 

Мај Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног 

тима.Канцеларија садржи 

сву неопходну техничку 

подршку која олакшава рад 

тима; записник 

 

8.7. Извештај о раду: Стручног тима за инклузивно образовање 

 

Руководилац : Милица Јевтић 
 

Чланови тима су :  

Весна Живановић, Милена Ђаковић и Тамара Томић 

 
Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 
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Формирање Тима за 

инклузивно образовање  

директор Август, 2020. 

године 

-решења члановима 

тима 

-записник о одржаном 

састанку тима 
 

Израда годишњег 

извештаја о раду: 

-  тима за ИО 

-остварености акционог 

плана 
- броју ученика којима је 

пружана додатна образовна 

подршка 

 

ТИО 
 

 

Јул, 2020. 

године 

Евиденција са састанка, 

извештај 

Израда годишњег плана 

рада ТИО, подела 

обавеза и задужења за 

текућу школску годину 

ТИО Август, 2020. 

године  

Евиденција са састанка, план 

рада 

Анализа ресурса за 

реализацију 

инклузивне праксе: 

- доступност 

физичког окружења 

- проактивност 

школског окружења 

- економска 

доступност 

-информацијска 

доступност 

-административна 

доступност 

-социјално културна 

доступност 

ТИО, 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Септембар, 

октобар 

2020.  

Евиденција са састанка, 

извештај, набављена додатна 

наставна средства за децу 

која наставу похађају по иоп-

у. 

Сарадња са 

стручним 

сарадницима 

основних школа у 

циљу добијања 

информација о 

ученицима који су у 

нашу школу 

уписани на основу 

иоп-а 2 

педагог Август, прва 

недеља у 

септембру, 

2020. год. 

Дневник рада стручног 

сарадника, Записник са 

састанка ТИО И Тима за 

додатну подршку 

Идентификација 

ученика са посебним 

образовним, 

здравственим и 

социјалним потребама - 

ученика којима је 

потребна додатна 

Одељенске 

старешине, 

ТИО 

Септембар, 

октобар 2020. 

године 

Идентификациони 

списак ученика, ИПП 

ИРК, Усвојени ИОП од 

стране Педагошког 

колегијума, 
   записник 
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подршка 

(индивидуализација, 

ИОП- прилагођени, 

измењени) или ученика 

код којих је престала 

потреба за додатном 

подршком 

Успостављање сарадње 

са родитељима / 

старатељима ученика 

којима је потребна 

додатна подршка, 

обавештавање 

родитеља и 

прибављање њихове 

сагласности 

Одељенске 

старешине, 

ТИО, стручни 

сарадници 

Од септембра  

2020. до јуна 

2021. 

Писмена сагласност 

родитеља, евиденција са 

састанка, записник о сарадњи 

- Пружање помоћи 

наставницима и учешће у 

изради педагошког профила 

ученика и плана 

индивидуализације 

Стручни 

сарадник 
ТИО 

Септембар, 

октобар 2020. 

године 

Евиденција, извештај, 

педагошки профил 

 Покретање предлога за 

утврђивање права на ИОП, 

подношење предлога и 

успостављање сарадње са 

ИРК 

 

Број ученика који су 

наставу похађали по 

иоп-у у току школске 

године: 

1. година  иоп 2-13 

ученика,  

                    

2. година , иоп2 -9, 

3. година, иоп2 -4 , иоп 

1-3. 

 

ТИО, одељењске 

старешине 

Од септембра 

2020. до 

јануара 

2021.године 

Евиденција, мишљења 

ИРК 

Информисање Педагошког 

колегијума о акционом 

плану ТИО, и ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка или престаје  

потреба за додатном 

подршком и давање 

предлога за усвајање ИОП-а 

Чланови ТИО 

тима, 
Педагошки 

колегијум 

Септембар, 

октобар, 

јануар, 

фебруар 

Евиденција, извештај, 

усвојени ИОП 

Иницирање и организовање 

антидискриминаторних 

активности, јачање 

Тим за заштиту, 

Ђачки парламент 

Од септембра 

2020. до јуна 

2021. 

Евиденција са састанка, 

извештај, план активности, 

ЧОС 
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толеранције и поштовање 

различитости  

( ЧОС,индивидуални 

разговори стручних 

сарадника и одељењских 

старешина са ученицима) 

Праћење и вредновање 

реализације ИОП-а и 

осварености постављених 

циљева и стандарда ИОП-а 

Наставници који 

реализују ИОП, 

ТИО 

Од септембра 

2020. до јуна 

2021. 

Евиденција, извештај, 

усвојени ИОП, 

записници са састанака 

ИОП тима 

Едукација 

новозапослених и 

наставника који први 

пут примењују ИОП: 

- о изради ПП 

- изради и примени 

ИОП-а 1,2 

- ревизији ИОП-а 

ТИО, 

стручни сраданици 

Од септембра 

2020. до јуна 

2021. 

ПП, ИОП, РЕВИЗИЈЕ ИОП-а 

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 

2020. до јуна 

2021. 

Педагошка евиденција о 

ученику / ци 

 

 

 

8.8. Извештај рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 
Активности Носиоци 

активности 

– одговорно 

лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Анализа рада 

предходног тима, 

израда и усвајање 

плана рада Тима 

Чланови тима Август - септембар Састанак Тима и записник 
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 Праћење израде 

глобалних и 

оперативних планова 

наставника 

Педагог, 

психолог, 

руководилац 

тима 

Септембар - јун Ревизија образаца за израду 

глобалних и оперативних 

планова. 

Увид у предате планове 

Праћење примене 

прописа који су 

значајни за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Директор 

школе, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог, 

секретар 

Током године Редовна комуникација са 

руководством школе, педагогом 

и психологом 

Састанци чланова 

тима са 

координаторима 

стручних већа, 

тимова и стручним 

сарадницима 

Чланови тима, 

координатори 

других 

стручних 

тимова и већа 

Током године Записници са састанка Тима 

заједно са председницима 

стручних већа и других тимова 

Предлог израде 

пројеката који су у 

вези са 

обезбеђивањем 

квалитета и 

развојем установе 

Чланови тима 

и чланови 

тима за 

израду 

пројеката 

Током године Разговор са члановима Тима за 

пројекте 

Реализација наставе 

на даљину 

Чланови 

тима, 

стручна 

већа, 

предметни 

наставници, 

педагог, 

психолог 

Током одржавања 

наставе на даљину 

Записник са online састанка тима 

и стална комуникација са 

осталим службама укљученим у 

реализацију наставе на даљину. 

Договор о 

побољшању 

стратегије 

промоције школе и 

образовних профила 

Чланови 

тима, 

директор, 

помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

март - април Договор чланова Тима о изради 

кратког видео материјала који би 

служио у сврху промоције школе. 

Записник са састанка Тима. 

Евалуација рада Тима Чланови тима Крај другог 

полугодишта 

Састанак Тима 

 
 

Руководилац тима: Драгана Гератовић 



69 

 

8.9. Извештај Тима за самовредновање рада школе 

 

Тим за самовредновање: Александра С Марковић, Бранка Шубашић, Мирјана 

Баћановић, Славка Тодоровић, Душан Срнић, представник Савета 

родитеља Стојановић Славица и представник ученика Милан Радановић. 

 

 ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

У школској 2020/21.години је процесом самовредновања обухваћена је кључна област 

СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ, област квалитета ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА. 

 

Утврђена су правила понашања и деловања (време и место рада, начин размењивања 

података до којих су дошли чланови тима, узајамна сарадња...), правила чувања, 

заштите података. 

Утврђени су инструменти и технике самовредновања (анализирање документације, чек 

листе и он лине упитници). 

У анкетирању учествовали су наставника, ученика, ПП служба, васпитачи дома, савет 

родитеља, помоћно особље и радници на економији. 

Самовредновање је вршено у току школске 2020/2021 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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Упитник за наставнике 
 

Индикато

р 

Тврдња/иск

аз 

Тачно просек 

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 

0 1 10 15 3,54 

6.1.2 Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и 
 

компетенциjама запослених 

0 2 7 18 3,6 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси 

квалитету 
 

њиховог рада. 

0 4 8 14 3,39 

6.1.4 Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет 
 

родитеља активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада 

школе. 

0 4 9 14 3,37 

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 

1 4 9 13 3,26 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-

васпитни 

рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. . 

0 3 7 17 3,52 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи 

унапређивањ квалитета. 

0 3 4 20 3,63 

6.2.6 Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на 

основу резултата праћења и вредновања. 

0 5 6 16 3,41 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.  

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима 0 1 6 20 3,7 

6.3.2 Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. 0 1 7 19 3,67 

6.3.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу 

Целоживотног учења. 

0 2 9 16 3,52 

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата 0 1 9 15 3,56 

 Спољашњег вредновања и самовредновања свог рада. .      

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.  
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6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове 
за 

његово остваривање у складу са могућностима школе. 

0 3 9 15 3,44 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 

планираjу и унапређуjу професионално деловање. 

0 2 12 13 3,41 

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

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење 

0 5 7 15 3,37 

6.4.4 Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима сусе 
усавршавали. 

0 1 12 14 3,48 

 

 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.  

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких 

ресурса 

2 4 9 12 3,15 

6.5.2 Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 
 

квалитета наставе 

1 4 10 12 3,22 

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 локалном заjедницом у циљу развиjања 

предузетнички компетенциjа ученика 

0 0 8 19 3,7 

6.6.2 У школи се подржава реализациjа проjеката коjима серазвиjаjу опште и 

међупредметне компетенциjе 

0 5 6 16 3,41 

6.6.5 Директор развиjа међународн усарадњу и проjекте усмерене на развоj 

кључних компете за целоживотно учење ученика и наставника 

0 0 4 23 3,85 

 

У анкетирању је учествовало 68 наставника и ПП служба. Средња оцена је 3,49. 
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Коментари: 

6.1. 

Наставници и ПП служба сматрају у већој мери да су формирана стручна тела и 

тимови у складу са потребама школе и компетенција наставника док у мањој мери 

сматрају да нису довољно обезбеђени услови за запослене, ученички парламент и 

савет родитеља у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.  

6.2. 

Наставници и ПП служба се слажу да тим за самовредновање остварује 

самовредновање рада школе у функцији унапређења квалитета, док у мањој мери 

наставници сматрају да директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у 

образовно –васпитни рад. 

 
6.3. 

Наставници и ПП служба сматрају у већој мери да директор својим посвећеношћу 

на послу и понашањем даје пример другима док и мањој мери сматрају да директор 

промовише вредност учења и развија школу као заједницу целоживотног учења. 

6.4. 

Наставници и ПП служба се слажу да примењују новостечена знања из области у 

којима су се усавршили док у мањој мери сматрају да наставници, наставници са 

звањем у стручне службе имају сарадњу унутар школе и умрежавањем између школа. 

6.5. 

Наставници и ПП служба сматрају увећој мери да директор обезбеђује оптимално 

коришћење материјално – техничких ресурса, а сматрају да се у мањој мери користе 

наставна средства у циљу побољшавања наставе. 

6.6. 

Наставници и ПП служба се слажу да директор развија међународну сарадњу и 

пројекте усмерене на развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и 

наставника док у мањој мери сматрају да се у школи подржава реализација пројеката 

којима се развијају опште и међупредметне компетенције. 
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Упитник за васпитаче и стручне сараднике 

 
Инд

и 

като

р 

Тврдња/иск

аз 

Тачно Средњ

а 

оцена 

1 2 3 4  

6.1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивања рада школе  

6.1.1 Постоjиjаснаорганизационаструктурасадефинисанимпроцедурама и носиоцима 

одговорности 

   7 4,00 

6.1.2 Формирана су стручнатела и тимови у складу са потреба машколе и дома и 

компетенциjама запослених 

   7 4,00 

6.1.3 Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 
њиховог 

рада. 

  3 4 3,57 

6.1.4 Директор обезбеђуjе услове да запослени, деца у дому и савет родитеља 
активно 

учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 

  5 2 3,29 

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 

 1 5 1 3,00 

6.2.2 Стручни сарадници и васпитачи прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и 
предлажу 

мере за побољшање квалитета рада. 

  2 5 3,71 

6.2.3 Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи 

унапређивања квалитета. 

  1 6 3,86 

6.2.6 Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања.. 

  3 4 3,57 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.  

6.3.1 Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима   1 6 3,86 

6.3.2 Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.    7 4,00 

6.3.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу 
целоживотног 

учења. 

   7 4,00 
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6.3.4 Директор планира лични професионални развоj на основу резултата 
спољашњег 

вредновања и самовредновања свограда. 

   7 4,00 

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 и дома. 

  2 5 3,71 

6.4.2 Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 

планираjу и професионално деловање. 

  4 3 3,57 

6.4.3 Васпитачи и стручне службе сарадњом унутар дома и школе, умрежавањем 
између 

Школа вреднуjу и унапређуjу васпитно- образовни рад у дому 

  2 5 3,71 

6.4.4 Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се 
усавршавали. 

 1 1 5 3,71 

 
 

У анкетирању је учествовало 6 васпитача и стручни сарадник. Средња оцена је 3,73. 

6.1. 

Васпитачи и стручни сарадник у већој мери сматрају да постоји јасна 

организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности 

као и да су формирана стручна тела и тимови у складу са потребама школе и дома 

ученика. Док у мањој мери сматрају да директор прати делотворност рада стручних 

тимова и доприноси квалитету њиховог рада. 

6.2. 

Васпитачи и стручни сарадник сматрају да тим за самовредновање остварује 

самовредновање рада школе у функцији унапређења квалитета док у мањој мери 

сматрају да директор преузима мере за унапређење образовног-васпитног рада на 

основу резултата праћења вредновања. 

6.3. 

Васпитачи и стручни сарадник у већој мери сматрају да директор у показује 

отвореност за промене и постиче иновације, промовише вредност учења као и да 

планира професионални развој на основу резултата спољашњег врденовања и 

самовредновања свог рада. У мањој мери сматрају да директор својом посвећеношћу 

послу и понашањем даје пример другима. 
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6.4. 

Васпитачи и стручни сарадник у већој мери сматрају да директор постиче 

професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање, 

васпитачи и стручни сарадници сарадњом унутар школе и дома унапређују васпитно-

образовни рад и да запослени примењују новостечена знања. Док у мањој мери 

сматрају да запослени на основу на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања планирају професионално унапређење. 

 

Упитник за ученике 

 
ндикато

р 

Тврдња/иск

аз 

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 

26 42 75 72 2,9 

6.1.4 Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет 

родитеља активн учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада 

школе. 

34 33 57 91 2,95 

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 

28 40 68 79 2,92 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-

васпитни 
 

рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. 

19 29 87 80 3,06 

6.2.6 Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на 

основу 
 

Резултата праћења и вредновања. 

34 36 67 77 2,87 

6.3. Лидерскоделовањедиректораомогућаваразвоjшколе.  

6.3.2 Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. 41 43 60 71 2,75 

6.3.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу 
 

Целоживотног учења. 

35 37 57 86 2,9 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.  

6.4.3 Наставници, наставници сазвањем и стручне службе сарадњом унутар 

школе и 
 

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 

27 31 72 82 2,99 
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ндикато

р 

Тврдња/иск

аз 

Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4  

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.  

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких 

ресурса 

31 44 73 66 2,81 

6.5.2 Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 

квалитета наста 

24 44 66 79 2,94 

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 локалном заjедницом у циљу развиjања 

предузетничких компетенциjа ученика 

24 44 77 67 2,88 

6.6.2 У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и 

међупредметне компетенциjе 

25 39 78 67 2,89 

6.6.5 Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj 

кључних компете за целоживотно учење ученика и наставника 

22 41 70 77 2,96 

 

У анкетирању је учествовало 227 ученика. Средња оцена је 2,91. 

6.1. 

Ученици сматрају у већој мери директор обезбеђује услове да запослени, 

ученички парламент и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу 

унапређења рада школе док у мањој мери сматрају да постоји јасна структура са 

дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

6.2. 

Ученици сматрају да стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују 

образовно- васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета вредновања док у 

мањој мери сматрају да директор преузима мере за унапређе васпитног-образовног 

рада на основу резултата праћења и вредновања. 

6.3. 

Ученици сматрају да директор промовише вредност учења и развија школу као 

заједницу целоживотног учења, док у мањој мери сматрају да директор показује 

отвореност за промене и постиче иновације. 

6.4. 

Ученици сматрају да наставници, наставници са звањем и стручне службе 

сарадњом унутра школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу 

и учење.
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6.5. 

Ученици у већој мери сматрају да наставници континуирано користе наставна 

средства у циљу побољшавања квалитета наставе док у мањој мери сматрају да 

директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса. 

 

6.6. 

Ученици се слажу да директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене 

на развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника, док у 

мањој мери сматрају да директор развија сарадњу са другим установама, привредним 

и непривредним организацијама у циљу унапређења предузетничких кометенција 

ученика. 

 

Упитник за родитеље 

 

 

 

Инд

и 

като

р 

Тврдња/иск

аз 

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 одговорнос 

  4 14 3,78 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог 

рада. 

  1 17 3,94 

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља 

активно учест доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 

 1 1 16 3,83 

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 

  1 17 3,94 

6.2.

5 

Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 
 

Зрелости школе. 

  1 17 3,94 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе. 

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима   1 17 3,94 

6.3.

2 

Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.    18 4,00 
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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. 

  3 15 3,83 

6.4.

3 

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем и школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 

  4 14 3,78 

 

 

 

Инд

и 

като

р 

Тврдња/иск

аз 

Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4  

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.  

6.5.2 Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 

квалитета 
 

васпитног-образовног рада 

  4 14 3,78 

6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, 

историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге 

организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе и учења. 

 1 6 11 3,56 

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 локалном заjедницом у циљу развиjања 

предузетничких компетенциjа ученика 

  3 5 3,83 

6.6.4 Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета. 

 1 5 12 3,61 

6.6.5 Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 

компетенциjа целоживотно учење ученика , васпитача и стручних сарадника 

  2 16 4,00 

 

У анкетирању је учествовало 18 родитеља. Средња оцена је 3,84. 
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6.1. 

Родитељи сматрају да директор прати делотворност рада стручних тимова и 

доприноси квалитету њиховог рада док у мањој мери сматрају да постоји јасна 

организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

6.2. 

Родитељи се слажу да директор редовно остварује инструктиви увид и надзор 

у васпитно-васпитни рад као и да ствара услове за континуирано праћење и 

вредновање дигиталне зрелости школе. 

6.3. 

Родитељи сматрају да директор показује отвореност за промене у подстиче 

иновације док у мањој мери својом посвећеношћу даје пример другима. 

6.4. 

Родитељи се слажу да директор подстиче професионални развој запослених и 

обезебеђује услове за њихово остваривање док у мањој мери сматрају да 

наставници, наставници у звању и стручне службе сарадњом унутар школе 

вреднују и унапређују наставу и учење. 

6.5. 

Родитељи сматрају да наставници континуирано користе наставна средства у 

циљу побољшавања квалитета васпитног-образовног рада а у мањој мери сматрају 

да материјално технички ресурси ван школе ( културне и научне институције, 

историјски локалитети, привредне и друге организације и сл.) користе се у 

функцији наставе и учења. 

6.6. 

Родитељи сматрају да директор развија међународну сарадњу и пројекте 

усмерене на развој кључних компетенција док у мањој мери сматрају да школа 

укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима 

квалитета. 
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Упитник за помоћно особље и раднике на школској економији 
 

Инд

и 

като

р 

Тврдња/иск

аз 

Тачно Средња 

оцена 

1 2 3 4  

6.1. Руковођењедиректораjе у функциjи унапређивања радашколе  

6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама 

и носиоцима одговорности 

1 2 7 17 2,85 

6.1.2 Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и 

компетенциjама запослених 

 5 4 18 3,63 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси 

квалитету 

Њиховог рада. 

 3 4 20 3,63 

6.1.4 Директор обезбеђуjе услове да запослени, активно учествуjу у 

доношењу 

одлука у циљу унапређења рада школе. 

1 6 6 14 3,22 

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 

 1 9 17 3,59 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у 

функциjи унапређива квалитета.. 

 3 8 16 3,48 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.  

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример 

другима 

 3 5 18 3,58 

6.3.2 Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.   5 21 3,67 

6.3.3 Директор промовише вредности учења и развиjа школу као 
 

Заjедницу целоживотног учења. 

  11 16 3,59 

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj наоснову резултата 

спољашњег 
 

вредновања и самовредновања свограда. 

  7 15 3,00 

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. 

 2 10 15 3,48 
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6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања 

планираjу и унапређуjу професионално деловање. 

1 3 5 18 3,48 

6.4.4 Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се 

усавршавали. 

 2 6 19 3,63 

У анкетирању је учествовало 27 помоћног особља и радника на економији. Средња оцена је 3,44. 

 

 

6.1. 

Помоћно осбље и радници на економији сматрају да директор прати делотворност стручних тимова и доприносе 

квалитету њиховог рада док у мањој мери сматрају да постоји јасна дефинисана организациона структура са 

дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

 

 

6.2. 

Помоћно осбље и радници на економији се слажу да директор редовно оставрује инструктивни увид и надзор у 

образовни-васпитни рад док у мањој мери сматрају да тим за самовредновање остварује самовредновање рада 

школе у функцији унапређења квалитета. 

 

 

6.3. 

Помоћно особље и радници на економији сматрају да директор показује отвореност за промене и постиче 

иновације док у мањој мери сматрају да директор промовише вредност учења и развија школу као заједницу за 

целоживотно учење. 

 

 

6.4. 

Помоћно особље и радници на економији се слажу да запослени примењују новостечена знања из области у 

којима су се усавршили док у мањој мери сматрају да директор постиче професионални развој запослених и 

обезебеђује услове за његово остваривање у складу са могућностима школе као и да запослени на основу 

резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују професионално деловање. 



 

Акциони план из области организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 
 

Активност Време/динами

ка реализације 

Циљ Начин 

праћења 

реализациј

е 

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 

Праћењ

е 

реализа

ције, 

поднош

ење 

извешта

ја 

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 

Праћењ

е 

реализа

ције, 

поднош

ење 

извешта

ја, 

посета ПП 

службе 

чаовима 

Унапређење 

предузетничког духа и 

унапређење квалитета 

тимског рада у школи 

Током 

школске 

године 

Унапређивање наставног 

процеса – међупредметних 

комепетенција, ефикаснија 

и квалитетнија настава. 

Праћење 

и 

извешта

вање 

Унапређење сарадње 

школе са локалном 

заједницом, 

привредним 

субјектима и 
другим школама 

Током 

школске 

године 

Сарадња са 

другим 

институцијама 

Подно

шење 

извешта

ја 

Самовредновањ

е рада 

наставника 

Током 

школске 

године 

Побољшавање рада, 

унапређивање рада , 

начин 
мотивисања запослених. 

Процена, 

извешта

вање 

Руководилац тима 

Александра С. Марковић 



 

9. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

9.1.Извештаји рада педагога и психолога 

Програмски садржаји Време реализације 

 

 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

Израда Глобалног и 

оперативних 

планова  рада 

педагога 

 

Август2021. 

године, током 

године 

Израда Годишњег 

плана рада школе  за 

школску 2020/2021. 

годину 

Јун-септембар, 

2020.год. 

Израда Годишњег 

плана рада школе за 

школску 2021/2022. 

годину. 

 

Јун-

септембар,2021.год. 

Израда  извештаја ( 

стручног 

сараданика, Тима за 

инклузивно 

образовање, Савета 

родитеља, посете 

Вишој 

пољопривредној 

школи) за Извештај 

о раду школе за 

школску 2021/2022. 

годину 

Јун-

септембар,2021.год. 

Спровођење анализа 

онлајн наставе 

Током године 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

 

 

 

 

 

Систематско 

праћење и 

вредновање 

наставног 

процеса(протоколи 

за посматрање часа, 

педагошки досије 

ученика) 

Током године 

Праћење реализације 

онлајн наставе 

Током године 

Праћење и 

вредновање 

угледних часова и 

часова на  којима 

постоји проблем 

мотивисаности 

ученика и 

комуникације 

Током године 

Праћење развоја и 

напредовања 

Током године 
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ученика у току 

школске 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 

Праћење узрока 

школског неуспеха 

ученика и 

предлагање решења 

за побољшање 

школског успеха 

Током године 

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 
Током године 
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писању и примени 

ИОП-а. 

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 , 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 

Професионална 

оријентација и 

каријерно вођење ( 

индивидуални 

разговори, 

организовње посете 

Вишој 

пољопривредној 

школи, израда 

биографије...) 

 

                 Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификовање и 

рад на отклањању 

педагошких узрока 

проблема у учењу, 

понашању. 

Током године 
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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 

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 

фебруар, 2021. 

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 

Током године 
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установе и 

предлагање мера за 

унапређење 

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 

документације 

Током године 

Сарадња по питању 

васпитно-

дисциплинских 

поступака, план 

заштите ученика од 

насиља  

По потреби 

Рад у стручним 

органима, 

тимовима и 

комисијама 

 

 

Активно 

учествовање у раду 

Наставничког и 

Одељењских већа 

Током године 

Координатор Тима 

за инклузивно 

образовање  

Током године 

 Учествовање у Тиму за 

заштиту 

 ученика од насиља,  

злостављања и 

занемаривања 

(разговори са 

ученицима, 

родитељима и 

одељењским 

старешинама,вођење 

досијеа ученика и 

потребне 

документације) 

 

Током године 

Учествовање у раду Актива 

за развојно  

планирање 

Током године 
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Учествовање у раду Актива 

за развој 

 школског програма 

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 

појединачних 

извештаја 

Септембар, 2021. 

године 

Савет родитеља-

координатор и 

записничар на 

састанцима 

Током године 

 

Члан Подружнице 

Мачванског округа 

Друго полугодиште 

Активно 

учествовање на 

Активу стручних 

сарадника средњих 

школа 

Током године 

Сарадња са 

надлежним  

установама, 

организацијама,  

удружењима и 

локалном  

самоуправом 

У току школске 

године сарадња  са 

многобројним 

установама у граду и 

даље: 

 

-основним и 

средњим школама 

- високим школама и  

факултетима 

-Центром за социјални рад 

-Хуманитарном 

организацијом 

,, Хумано срце“ 

-Градском управом 

-,, Женским центром“ 

Шабац 

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 

Током године 
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ученицима у складу са 

етичким кодексом – 

педагошки досије ученика 

 

Писање извештаја и 

попуњавање протокола 

посете часовима 

 

Током године 

Писање извештаја о 

стручном усавршавању у 

установи (хуманитарне 

акције, посете, такмичења, 

угледни часови, 

истраживање) 

 

Током године 

Портфолио педагога Током године 

Вођење записника на 

састанцима Савета 

родитеља 

Током године 

Прикупљање Годишњег и 

оперативних планова 

наставника 

Током године 

Вођење евиденције о 

ученицима који наставу 

похађају по  ИОП-у 

Током године 

Дани јабука ( угледни час) Октобар,2020. 

године 

Актив стручних сарадника 

средњих школа 

  

Током године 

Шта можеш да урадиш ако 

имаш сазнање да твој друг 

или другарица трпе 

насиље?  

 

  

 

 

Април. 2021. 

Шта родитељ треба да 

уради када има сазнања о 

насиљу у школи?  

 

Април. 2021. 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању  

 

Април. 2021. 

,,Како да помогнем 

детету да не буде 

мета вршњачког 

насиља?“  

Април. 2021 

Радионица за 

представљање 

националног оквира 

Јун, 2021.  



90 

 

 

       

 Милица Јевтић, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификације и 

поступка 

признавања 

претходног учења 

Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан 

наставник ,увођење 

електорнских 

уџбеника и  

дигиталних 

образовних 

материјала 

 

Јун-јул, 2021. 

Праћење стручне 

литературе 

Током године 
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 Програмски садржаји Време 

реализације 

 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

Израда Глобалног и 

оперативних планова  

рада психолога 

 

Август  2020. године, 

током године 

Израда  извештаја 

стручног сараданика, 

извештаја о стручном 

усавршавању и 

извештаја о раду школе 

за школску 2020/2021. 

годину 

Јун 2021.године 

Спровођење анализа 

онлајн наставе 

Током године 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

 

 

 

 

 

Систематско праћење и 

вредновање наставног 

процеса(протоколи за 

посматрање часа, 

педагошки досије 

ученика) 

Током године 

Праћење реализације 

онлајн наставе 

Током године 

Праћење и вредновање 

угледних часова и 

часова на  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 

Током године 

Праћење и вредновање 

примене  мера 

индивидуализације и 

индивидуалног 

образовног плана. 

 

Током године 

Праћење узрока 

школског неуспеха 

ученика и предлагање 

решења за побољшање 

школског успеха 

Током године 

Рад са 

наставницима 

Сарадња  са 

наставницима на 

одабирању 

рационалних облика, 

метода и средстава ОВ 

рада  

Током године 
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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 ИОП-а. 

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 , ради 

квалитетнијих односа у 

одељењу  

Током године 

Рад са 

ученицима 

Испитивање 

педагошких чинилаца 

неуспеха и предлагање 

мера за отклањање – 

 

Током године 
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појачан васпитни рад 

са ученицима 

Професионална 

оријентација и 

каријерно вођење ( 

индивидуални 

разговори) 

 

Током године 

 

 

Идентификовање и рад 

на отклањању 

педагошких узрока 

проблема у учењу, 

понашању. 

Током године 

Праћење  адаптације  

ученика првог разреда 

Септембар-децембар 

Спровођење  појачаног  

васпитног  рада  са 

ученицима који су 

имали проблеме у 

понашању, трпели или 

чинили насиље... 

Током године 

Спровођење појачаног 

васпитног  рада  са 

ученицима против 

којих је био покренут 

васпитно-

дисциплински 

поступак. 

Током године 

Рад са 

родитељима 

Обављање  разговора 

са родитељима који су 

долазили 

самоиницијативно или 

по позиву психолога 

(породични проблеми, 

проблеми у учењу, 

понашању...) 

Током године 

Обављање  разговора  

са родитељима против 

чије деце је био 

покренут васпитно – 

дисциплински 

поступак 

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 размена 

информација у оквиру 

рада стручних тимова, 

органа  

Током године 
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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 

документације 

Током године 

Сарадња по питању 

васпитно-

дисциплинских 

поступака, план 

заштите ученика од 

насиља  

По потреби 

Рад у стручним 

органима, 

тимовима и 

комисијама 

 

 

Активно учествовање у 

раду Наставничког и 

Одељењских већа 

Током године 

 Учествовање у Тиму за 

заштиту 

 ученика од насиља,  

злостављања и занемаривања 

(разговори са 

ученицима, 

родитељима и 

одељењским 

старешинама, вођење 

досијеа ученика и 

потребне 

документације) 

 

  Током године 

Учествовање у раду 

актива стручних 

сарадника, на нивоу 

града. 

Члан Подружнице 

Мачванског округа 

Током године 

 

 

 

 

Сарадња са 

надлежним  

установама, 

организацијама,  

удружењима и 

локалном  

самоуправом 

У току школске године 

сарадња  са установама 

у граду: 

 

-основним и средњим 

школама 

-Центром за социјални рад 

 

Током године 

 Вођење 

документације, 

 припрема за рад и 

стручно  

усавршавање 

Вођење документације на 

дневном,  

месечном и годишњем нивоу 

–  

план и извештај о раду 

психолога, 

  Током године 
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Јелена Костадиновић, психолог 

 

9.3. Извештај о раду библиотекара 

У школској 2020/21. г. у библиотеци су радили: Илија Спасојевић  са 75% ангажованости и  

Љиљана Ђукановић  са 25 % рада . 

Библиотекари су обављали основне задатке: 

-  изнајмљивање библиотечке грађе ученицима, наставном и ваннаставном особљу 

- одржавање и заштита библиотечке грађе (више од 45  књига је залепљено лепком или ојачано 

лепљивом траком) 

-  16  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 – 95, други разред – 126, трећи разред – 122, четврти разред – 

98  и 84 члана наставног и ненаставног особља. 

Са проглашењем ванредног стања због епидемије Ковида 19 прешло се на наставу са 

половином одељења. Ученици су долазили у библиотеку по књиге али у знатно мањем броју. 

Никада мање књига није издато.  Мањи обим посла  је искоришћен 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. 

Преко 95% књига је враћено у библиотеку. 

 

 вођење дневника рада 

психолога 

Прикупљање података о 

ученицима и чување 

материјала који садржи 

податке о ученицима у складу 

са етичким кодексом – 

педагошки досије ученика 

 

  Током године 

Писање извештаја и 

попуњавање протокола посете 

часовима 

 

  Током године 

Писање извештаја о стручном 

усавршавању у установи 

(хуманитарне акције, посете, 

такмичења, угледни часови, 

истраживање) 

 

Током године 

Портфолио психолога  Током године 

Праћење стручне литературе   Током године 
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                                  библиотекар Илија Спасојевић 

 

9.4. Извештај о раду секретара школе 

 
             Одредбама члана 132. Закона о основама система васпитања и образовања (“Сл. гласник 

РС”, број 88/17, 27/18 -др. закон и 10/19 и 6/20), ставом 2. овог члана одређено је да послове 

секретара обавља лице које мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 

140. став 1. Закона, са положеним стручним испитом за секретара, правосудним или стручним 

испитом за запослене у органима државне управе или државним стручним испитом. 

             Послови и радни задаци секретара школе из делокруга правних послова су: израда нацрта 

статута, правилника и других општих аката из овог делокруга, праћење и спровођење поступка 

доношења општих аката и правно-стручна помоћ и обрада тих аката, од нацрта до објављивања 

коначних текстова, правно стручна обрада свих предмета који се достављају на мишљење и 

обраду, израда свих врста уговора, спровођење поступка набавки, праћење законских и других 

прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих, праћење примене статута, колективних 

уговора и других општих аката и припремање предлога за измене и допуне, и давање тумачења 

тих аката, припремање тужби, предлога одговора на тужбе, улагање жалби, присуствовање 

седницама органа управљања ради давања објашњења и тумачења, обављање послова око уписа у 

судски регистар, земљишне књиге, осигурања и других правних послова, правно-технички 

послови око избора за органе (школски одбор, директор и др.) 

             Из рада органа школе секретар има задатке: обављање свих стручних послова за потребе 

органа управљања, припремање и обрада материјала које разматра овај орган, вођење записника и 

чување документације, контактирање са органима друштвених и ученичких организација у школи 

и ван ње. 

             Из области кадровских послова секретар ради: стручне и административно-техничке 

послове код спровођења конкурса за избор директора, као и код спровођења (конкурса) огласа за 

пријем осталих радника школе, стручне и административно-техничке послове у вези са престанком 

радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника, вођење кадровске 

евиденције, за раднике школе, обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у 

надлежној служби; припремање и достављање извештаја и података за орган управљања и органе 

ван школе; обављање и других послова кадровске службе. 

              У области образовања и стручног усавршавања запослених, секретар: води евиденцију о 

обавези полагања стручних испита и испита за лиценцу наставника, стручних сарадника, као и 

осталих радника школе, учествује у раду органа када се разматрају питања из области образовања 

и стручног усаваршавања радника. 

               Задаци рада секретара школе су утврђени Правилником о организацији рада и 

ситематизацији радних места. Ти задаци су следећи: 



97 

 

 израда нацрта статута, колективних уговора и других општих аката; 

 праћење и спровођење поступака доношења општих аката и правно-стручна помоћ и обрада тих 

аката, од нацрта до објављивања коначних текстова; 

 израда свих врста уговора; 

 праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих; 

 праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката и припремање предлога 

за измене идопуне и давање тумачења тих аката; 

 спровођење поступка набавки; 

 присуствовање седницама органа управљања, ради давања објашњења и тумачења; 

 правно-техничке послове око избора за органе школе и стручне послове за ове органе; 

 стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, 

распоређивањем и другим променама стстуса радника; 

 стручне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор директора, као 

и код спровођења огласа за пријем осталих радника; 

 вођење кадровске евиденције за раднике школе; 

 обавља и друге послове по налогу директора а у складу са Законом и општим актима Школе. 

 

 

10.РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

10.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

У току септембра месеца 2020. године ,рађено је на обезбеђивању услова за почетак нове 

школске године,као и на организацији практичне наставе.Ради побољшања услова за рад,утоку 

лета су вршене разне поправке унутар школских зграда,одржавана школска економија,као и 

школско двориште.Током лета,економија је функционисала без застоја,док је зоо-врт примао 

многобројне суграђане који су га желели посетити. Коњички клуб Таур који ради у оквиру 

школе,примао је полазнике школе јахања,док је директор школе,који је и лиценцирани 

тренер,радио са такмичарском екипом у прескакању препона.Наши такмичари донели су нам 

прегршт медаља са разних такмичења,што је пропраћено у локалним медијима у циљу промоције 

наше школе. 

Нажалост,због епидемије COVID-19 вируса,настава у школи није могла почети 

нормално,већ су ученици кренули комбиновано на онлајн наставу сваке друге седмице.Из тог 

разлога ни ученички дом није радио пуним капацитетом,већ са 50% попуњености.Директор је у 

тим тренутцима радио на  обезбеђивању услова за неометан рад школе. 

Током октобра месеца,почела је у школу стизати опрема из пројекта модернизације средњег 

стручног образовања и те испоруке су се протегле на целу школску годину.Наша школа је добила 
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осам нових машина за школску економију,опрему за ветеринарску амбуланту,опрему за 

прехрамбене техничаре и хемијску лабораторију,као и опрему за пољопривредне техничаре која је 

употпунила раније добијену опрему за педолошку лабораторију добијену кроз пројекат „ROSIS 

4H“. Обезбеђено је гориво за грејање школе као и огрев за грејање економије.  

Почетком новембра и у децембру месецу извођени су радови на реновирању винског подрума,који 

је добио и мокри чвор,чиме је овај објекат комплетиран. 

У току јануара и зимског распуста школа је нормално функционисала као и производња на 

школској економији,уз велике напоре запослених,јер је зима била изузетно јака,што је доводило 

до бројних хаварија у објектима за производњу млека,али су великом ангажованошћу запослених 

на економији и руководства школе сви проблеми некако превазиђени. Наша школа је у томпериоду 

прошла на два ЕРАСМУС пројекта,са Француском и Словачком,као и на пројекту Министарства 

правде везаном за средства из опортунитета.Ове пројекте је радио пројектни тим наше школе у 

сарадњи са директором. 

 У току пролећа обављена је пролећна сетва,а настава се и даље отежано одвијала јер је 

наишао нови талас вируса. У нашој школи,у овом периоду је одржано и PISA 

тестирање.Организована је и прослава Дана школе,који смо ове године прославили само у кругу 

запослених,на нашој школској економији.Такође,изграђена је и нова трим стаза са шест справа за 

вежбање које су донирале успешне градске фирме,што је такође пропраћено у 

медијима.Проширена је и саобраћајница у школском дворишту и направљен нов паркинг за десет 

возила.Купљен је и нов комби за потребе школе.Све ово је урађено из сопствених средстава школе. 

Школска година је успешно завршена,упркос томе што је цела протекла по комбинованом 

моделу онлајн наставе 

У току лета,радило су се послови везани за вршај пшенице,која је ове године слабо 

родила.За економију су набављане нове машине,по потреби.У току године успешно смо спровели 

више јавних набавки за које је школа била обавезна.Наставно особље је похађало семинаре у 

организацији Центра за стручно усавршавање.Неким семинарима је присуствовао и директор 

школе,учетвовао у надгледању менторског рада и увођењу у посао нових запослених,и радио 

иостале послове који му припадају.Обезбеђен је и новац за иградњу прве фазе сале за 

физичко,спроведена јавна набавка,изабран изабран извођач радова,па се почетком августа кренуло 

у реализацију пројекта. 

Такође,директор је руководио и радом актива директора средњих школа,члан је Радне 

подгрупе министарства просвете за технолошке вишкове. Имао је и добру сарадњу са ресорним 

министарством,локалном самоуправом,затим са медијима који су увек пропратили све оно што се 

дешавало у школи,као и са многим фирмама и јавним предузећима са којима школа сарађује. 

 

                                                                                                                      Директор 
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                                                                                                                   Предраг Савић 

 

10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

У школској 2020/21. г. послове помоћника директора за наставу 25% је обављао Илија 

Спасојевић, а други помоћник за послове на економији 25% је Ђорђе Алексић. 

 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 2020/21. 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 

- 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. 

Увођањем ванредног стања 15. марта 2020. г. послови помоћника директора за наставу су се 

знатно променили. Школска година је била мешавина наставе на даљину и похађања наставе до 15 

ученика по одељењу. Мањи број ученика у школи доноси много мање проблема. Обављено је 

неколико разговора са ученицима и разредним старешинама. Поштовале су се све мере 

безбедности и већина ученика су носили заштитне маске. Ученици и наставници су  се добро 

прилагодила новим условима рада. Поштујући препоруке министра просвете  матурски и завршни 

испит су обављени на време. 

 

                                                         пом. директора   Илија Спасојевић 
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У школској 2020/2021.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 2020/2021.години: 

- 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) Литерарно – новинарске секције   

4) Рецитаторска секција 
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5) Eнглески језик 

6) Спортска секција 

7) Прехрамбена секција 

8)  Школски хор 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 
Активности Време 

реализације 

активности 

Начин 

праћења/дока

зи 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Драмска секција Децембар и 

јануар 2020/21 

Филм о 

Св.Сави 

Приредба поводом Дана 

школе није реализована 

због пандемије Корона 

вируса 

 

Новинарска 

секција 
Прво 

полугодиште 

школске 

2020/21. 

Школски лист 

“ Клас” у е- 

издању, због 

пандемије 

Корона 

вируса 

Друго полугодиште није 

обухваћено у садржају 

школског листа , нити је 

школски лист штампан 

у јуну, због пандемије 

Корона вируса 

 

Рецитаторска 

секција 
Прво 

полугодиште 

Општинска 

смотра 

рецитатора 

одржана у 

априлу у 

културном 

центру, због 

пандемије 

Корона 

вируса.  

  

Чланови стручног већа српског језика 

 
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) 

1-2 пута месечно / Израда паноа / 

2. Giving 
instructions 

1-2 пута месечно /  / 
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3. Writing essays 1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени. 

/ / 

4. Writing essays 1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени 

/ / 

5. Reading and 
discussing newspaper 
articles 

1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени 

/ / 

6. Reading and 
discussing newspaper 
articles 

1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени 

/ / 

7. Translation 1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени 

/ / 

8. Translation 1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени 

/ / 

9. Reading the 
Internet articles 

1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени 

/ / 

10. Making 
posters 

1-2 пута месечно Ученици су написали 

радове, али због 

епидемиолошке ситуације 

нису објављени 

/ / 

Проф. енглеског језика: Татјана Томић 

 

 

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 

2020 

 Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације у земљи 

Нема  
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Пролећни школски 

крос 

Мај 2021  Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације у земљи 

Нема 

Општинско 

такмичење у одбојци 

У току 

године 

 Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације у земљи 

Нема  

Општинско 

такмичење у 

атлетици 

У току 

године 

 Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације у земљи 

Нема  

Градско првенство у 

малом фудбалу 
пролеће Извештај и 

дипломе 

  

Градско првенство у 

рукомету 
пролеће Извештај и 

дипломе 

  

Међуокружно 

првенство у малом 

фудбалу 

пролеће Извештај и 

дипломе 

  

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 

Учешће у снимању 

видео материјала на 

основу кога је 

направљен филм о 

значају Светог Саве.  

15. децембар Филм је 

постављен на 

сајт школе и 

ученицима 

подељен у Гугл 

учионице 

-  

Секцију реализовала Валентина Арсеновић 

 

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. 
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У току школске 2020/21.године због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид 19, 

настава се одвијала комбиновано и онлајн, те се тако ни све културне активности у школској 

години нису могле реализовати.  Поводом обележавања Савиндана 27.јануара премијерно је на 

сајту школе и фб-страници емитован филм, који су  припремили професори и   ученици.  

Химанитарне акције фонда Школарац делимично су реализоване, али организоване посете 

културним  институцијама у граду нису могле бити реализоване. 

 

Ана Симић Ризнић, 

председник актива професора српског језика икњижевности 

 

11.3. ИЗВЕШТАЈ О ХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА 

 

 

         У хуманитарној акцији поводом 8.марта договорена је производња 500 комада сапуна 

декоративног изгледа и пријатног мириса, који би били интересантни ученицима. 

Набавка потребног материјала (палминамаст, кокосовоуље, сунцокретовоуље, натријум-

хидроксид, боје и мирис, стреч фолија за паковање и украсна трака) се одвијала крајем јануара, а 

производња је реализована током фебруара, да би 25.03.2021. у школску библиотеку била пренета 

договорена количина. У производњи сапуна су учествовали прехрамбени техничари одељења 2-5 

и 4-5 и пекари одељења 3-6. Највећим делом производња је реализована уторком у старој домској 

кухињи. 

       У реализацији учествовале професорке:  

Александра С. Марковић, 

 Снежана Ђурић и  

Александра Н. Марковић 

          

11.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Руководиоци :Адриана Машић 

Слађана Игњатовић 

 Александра С.Марковић 

 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 
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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- материјал 

достављен члановима парламента, 

ради представљања ученицима у 

одељењима 

Договор о реализацији хуманитарне 

акције „Чеп за хендикеп“ 

 

Договор о обележавању Светског 

дана борбе против сиде 

Координатори, 

председник и 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Октобар Седница, 

информисање, 

дискусија, достављање 

материјала, записник 

Реализација обележавања Светског 

дана борбе против сиде на ЧОЗ-е – 

материјал у виду едукативног 

филма „Дечко који се стидео“ 

прослеђен је члановима УП ради 

гледања филма у својим одељењима 

 

Координатори и 

чланови 

Ученичког 

парламента, 

ученици и 

наставници 

школе 

Децембар У складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом обележен 

Светски дан борбе 

против сиде, онлајн,  

записник 

Организовано истраживање на тему 

„Алкохолизам и наркоманија“ за 

чланове УП 

Координатори 

и чланови 

Ученичког 

парламента 

Април Договор, спроведено 

истраживање путем 

гугл упитника, 

записник 

Припрема за матуру и матурско 

вече 

 

Анализа резултата истраживања на 

тему „Алкохолизам и наркоманија“ 

 

Анализа рада Ученичког 

парламента 

 

Предлози плана рада за школску 

2021/2022.годину 

Директор, 

координатори 

и чланови 

Ученичког 

парламента 

Мај Договор, 

информисање, анализа, 

записник 

Материјално-техничке потребе Чланови 

Ученичког 

парламента, 

Током године Предлагање, 

информисање 
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руководство 

 

Активности: Новогодишња хуманитарна акција, обележавање Дана планете Земље, организација 

екскурзија и организовање хуманитарне акције – донирање старих уџбеника нису реализоване због 

епидемиолошке ситуације. 

 
 

 

11.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 

Због епидемиолошке ситуације у земљи,  у школској 2020/2021. години нису реализоване 

планиране екскурзије, стручне посете и излети. 

 

 

12. ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

 

У оквиру педагошко-инструктивног рада, психолошко – педагошка служба школске 

2020/2021. година пратила  је реализацију целокупне он лајн наставе и 50 % часова редовне 

наставе.  Извештаји о реализацији наставе су уредно подношени. 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 

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 
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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 2020/2021. 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, наставницима који су тек засновали радни 

однос, приправницима, 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 Костадиновић,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 
школску2020/21.годину 

- Изабран председник и заменик председника Савета 

родитеља за школску 2020/2021.годину : Зорица 

Глигорић, председник, 

Јовиша Тешић, заменик  

 

 

- Усвојен План рада Савета родитеља зашколску 
2020/2021.год. 
-  Анализиран успех и владање ученика на 
крајушколске2019/2020.године 
- Усвојен Годишњи план рада школе за школску 
2020/2021. годину 

 

 

 

 

 

9.09. 2020. 

 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

психолог 
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Милица Јевтић, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ  СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

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 

Спортски савез општине организује различита спортска такмичења на нивоу града. Школске 

2020/2021. године крос није одржан због пандемије covid – 19. Многа планирана такмичења због 

епидемиолошке ситуације, у овој школској години, нису реализована. Градско првенство у малом 

фудбалу одржано је на терену Соколског дома. У мушкој конкуренцији наша школа је освојила 

друго место, док су девојке освојиле прво место и пласман на окружно такмичење. На окружном 

- Усвојен Годишњи извештај о раду школе зашколску 

2019/2020. годину  

 
-Организација рада школе у току епидемије 
 
-Изградања трим стазе 
 
 

- Изабрана представница за Општински савет 

родитеља, Биљана Катанић, њена замена Радета 

Радановић 

- Избор новог члана родитеља за Школски одбор 

 

10 .11.2018. 

 

Педагог, чланови 

Савета родитеља 

 
-Предлог о учешћу родитеља за тзв. ,, родитељски 
динар“ за школску 2021/2022. годину 

18.6.2021. Педагог, 

чланови 

Савета 

родитеља 
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такмичењу наша женска фудбалска екипа је поново била прва и остварила пласман на 

међуокружно првенство, где су изгубиле у финалу и освојиле изванредно друго место. Градско 

првенство у рукомету одржано је у априлу на терену Соколског дома. Наша школа је учествовала 

само у мушкој конкуренцији где је освојила треће место. 

 

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.   

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. 

• Због епидемиолошке ситуације и измењених услова рада, многе планиране активности , као 

и сарадња са другим институцијама нису реализоване 

  

14. УЧЕШЋЕ И УСПЕСИ УЧЕНИКА  И НАСТАВНИКА НА 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 
У школској 2020/2021. години реализовано је мање активности, такмичења и спорстких 

секција него претходних година због глобалне пандемије и неодржавања већег броја такмичења. 

Активности су реализоване  кроз такмичења из фудбала, рукомета и из коњичког спорта. 

Градско првенство у малом фудбалу одржано је на терену Соколског дома. У мушкој 

конкуренцији наша школа је освојила друго место, док су девојке освојиле прво место и пласман 

на окружно такмичење. На окружном такмичењу наша женска фудбалска екипа је поново била 

прва и остварила пласман на међуокружно првенство, где су изгубиле у финалу и освојиле 

изванредно друго место. 

Градско првенство у рукомету одржано је у априлу на терену Соколског дома. Наша школа 

је учествовала само у мушкој конкуренцији где је освојила треће место. 

 Након паузе проузроковане Covid 19 вирусом, КК Таур се вратио такмичењима и већ другог 

дана Ride and Shine турнира (13.9.2020.) освојио 3 златне медаље. Већ следећег викенда КК Таур 
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се вратио из Београда са Јесењег турнира у прескакању препона са чак 6 златних медаља у 

предутакмицама и са бронзаном медаљом из главне брзинске утакмице. Са другог дана Отвореног 

првенства Србије (10.10.2020.) 2 девојчице су у предутакмицама освојиле златне медаље. На првом 

дану Трофеја Београда наши ученици поново најбољи и две златне медаље (24.10.2020.), док је у 

главној утакмици освојена бронза. За крај сезоне (31.10.2020.) и два злата побринуле су се 

девојчице. Екипа КК Таур вратила се са другог дана Пролећног турнира (25.4.2021.) поново са 

најсјајнијим одличјем и у мушкој, и у женској конкуренцији. Први дан Мајског турнира у 

прескакању препона поново је донео два злата за КК Таур. Крај маја доноси три златне медаље са 

другог дана Отвореног првенства Београда. Отворено првенство Војводине и екипа КК Таура 

поново блиста. Два злата, једно сребро, једна бронза и екипно треће место и бронзана медаља, што 

је један од највећих успеха клуба до данас. И за крај ове школске године Екипа КК Таура вратила 

се са Ride and Shine турнира (26.6.2021.) са пет златних медаља освојених у предутакмицама за 

младе коње и младе јахаче. 

 

 

15.ИЗВЕШТАЈ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА 

 

Одељење пољоприврени техничар  IV-1 

 Практични рад Провера теоријских 

знања 

Српски језик 

Одлични  26 11 2 

Врло добри 2 10 - 

Добри  - 7 8 

Довољни  - - 18 

Укупно 28 28 28 

 

 

Oдељење техничар зоотехничар   IV-2  

 

 Практични рад Српски језик 

Одлични  1 2 

Врло добри 11 - 

Добри  9 5 

Довољни 1 3 

Укупно 29 10 

 

 

 

 

Oдељење ветеринарски техничар  IV-3 
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 Српски језик Провера теоријских 

знања 

Одлични  1 11 

Врло добри 3 9 

Добри  9 1 

Довољни  8 - 

Укупно 21 21 

 

 

 

Oдељење ветеринарски техничар  IV-4 

 

 Српски језик Провера теоријских 

знања 

Одлични  6 22 

Врло добри 2 1 

Добри  4 - 

Довољни  11 - 

Укупно 23 23 

 

Oдељење прехрамбени техничар  IV-5 

 Практични рад Провера теоријских 

знања 

Српски језик 

Одлични  15 10 3 

Врло добри 1 3 3 

Добри  - 2 4 

Довољни  - 1 6 

Укупно 16 16 16 

 

 

Одељење  пекар-месар III-6 

 

Пекар Практични рад 

Одлични  7 

Врло добри 3 

Добри  1 

Довољни  - 

Укупно 11 

 

Месар Практични рад 

Одлични  4 

Врло добри 3 

Добри  - 

Довољни - 

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

 

Цвећар-вртлар Практични рад 

Одлични  2 

Врло добри 2 

Добри  - 

Довољни  - 

Укупно 4 

 

Узгајивач спортских 

коња 

Практични рад 

Одлични  - 

Врло добри 3 

Добри  4 

Довољни  - 

Укупно 7 

 

 

16.ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ  

 

На почетку школске 2020/2021. године, укупно је уписано 545 ученика, а на крају школске 

године је 16 ученика мање, односно 519 ученик. Из прве године се исписало свих 16 ученика. 

У првом разреду имамо 128 ученика. Од тога 121 ученик је позитивно оцењен, док је 7 

ученика негативно оцењено. Најмање је одличних ученика, свега 6, врло добрих 63, добрих 49, 

довољних 3 ученика и 2 ученика су неоцењена. 

У другом разреду имамо 145 ученика. Укупно 3 ученика су негативно оцењена. Што се тиче 

дистрибуције успеха, 13 ученика је одлично, 55 врло добрих, 69 добрих и 5 ученика са довољним 

успехом. 

У трећем разреду имамо 152 ученика. Један ученик је неоцењен, док су 3 ученика са 

негативним успехом. Највећи број ученика је са добрим успехом, чак 71, 16 ученика је са 

одличним, 54 са врло добрим и 8 ученика са довољним успехом. 

У четвртом разреду је укупно 104 ученик.  Нема неоцењених а 3 ученика су са негативним 

успехом. Највећи број ученика је са врло добрим успехом, 52, са одличним успехом је  23 ученика, 

са добрим 22 и са довољним 4 ученика. 

Од укупног броја ученика-519, у највећој мери је ученика са врло добрим успехом-224, затим 

са добрим-211 ученик, са одличним успехом је 58 ученика, а са довољним њих 20. Највећи број 

ученика са одличним успехом је у одељењима 2-3 (5), 3-1 (6) и 4-4 (8). Укупан број позитивно 

оцењених ученика је 509, док је 10 ученика негативно оцењена. 
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Оправданих изостанака је 31451 што представља 60 изостанака по ученику. У првом разреду 

је укупно 8351 оправданих изостанака, од тога највише у одељењу 1-2 (104,1 по ученику). У другом 

разреду је укупно 9006 оправданих изостанака и то највише у одељењу 2-6 (119 по ученику). Трећи 

разред има 8292 оправдана изостанка, а одељење 3-7 највећи број истих (105,7 по ученику). 

Ученици четвртог  разреда направили су 5802 оправдана изостанка, а одељење 4-2, највећи број, 

126, 9 по ученику.  

Неоправданих изостанака је укупно 2775, што представља 5,34 изостанка по ученику. 

Највећи број неоправданих изостанака имају ученици трећег разреда, 1055, од чега је највећи број 

изостанака направљен од стране ученика 3-6 (276). У другом разреду је направљено 766 

неоправданих изостанака, од чега је највећи број изостанака направљен од стране ученика 2-6 

(223). У првом разреду је број неоправданих изостанака најмањи, 345. Највећи број истих имају 

ученици 1-6 одељења, 129. Ученици четвртог разреда имају 609 неоправдани изостанак. Највећи 

број неоправданих изостанак је у одељењу 4-2, 168.  

У школској 2020/21. години изречено је укупно 157 васпитних, односно васпитно-

дисциплинских мера. Највећи број изречених мера је укор одељењског старешине, 91. Ученици 

првог разреда иамју 14 укора одељењског старешине, ученици другог разреда 38, трећег 35 и 

четвртог 4. Укора одељењског већа има 63 ученика. У првој години 8, у другој 23, у трећој 28 и у 

четвртој 4. Укор директора имају 3 ученика, 2 ученика у трећем разреду и један у четвртом. Укор 

наставничког већа није изречен у овој школској години. 

Ђак генерације је ученик Петар Јанковић из одељења пољопривредних техничара. 

 

  



114 
 

17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА 

 

Република Србија 

Средња пољопривредна школа са домом ученика-

Шабац  

Ул. Војводе Путника 58, Шабац 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Шабац,  септембар 2021.



113  

УВОД 

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

обезбеђује смештај, исхрану, васпитни рад, услове за учење, 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 стручни 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 2020/2021. године Педагошко веће је одржало 13 седница, о чему постоје 

записници, на којима је разматрано и одлучивано о питањима у вези са остваривањем 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 секција; остварена је сарадња са 

родитељима и старатељима; ученици су похваљивани и награђивани; разматран је рад 

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

конкретне мере за побољшање резултата рада; констатована је учињена штета ученика према 

домској имовини и надокнада исте; припремљена је потребна документација за Конкурс за 

пријем ученика у дом; донете су мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом – протокол 

о поступању у случају појаве COVID 19; разговарано је о мерама заштите у вези са 

епидемиолошком ситуацијом и о текућим дешавањима.  

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 
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дома имали су добру сарадњу са родитељима/старатељима током целе школске године. Сви 

планирани задаци предвиђени Годишњим планом рада дома су углавном реализовани. Ове 

школске године, нису реализоване Домијаде-такмичења због епидемиолошке ситуације. 

Такође, из истог разлога, планирана предавања реализована су у оквиру васпитних група због 

немогућности сарадње са другим установама.  

Ток седница евидентиран је у записнику Педагошког већа дома. 

Одрађена је промоција Дома ученика снимањем прилога о животу у дому и 

представљањем истог на локалној телевизији, што је довело до велике заинтересованости на 

Конкурсу за пријем ученика у дом, те је већ у првој расподели примљено 100 ученика. 

 

Слађана Игњатовић, педагог
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2. УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

 
Број и структура запослених 

 

 
Стручнаспрема 

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 VI1 Васпитач 1 

Висока стручна спрема VII1 Стручни сарадник- педагог 1 

Средња стручна спрема IV Административни радник 1 

Средња стручна спрема IV Економ 1 

Средња стручна спрема IV Магационер 1 

Средња стручна спрема III Кувар 3 

Средња стручна спрема III Помоћни кувар 2 

Основна стручна спрема II Радник у вешерају 1 

Основна стручна спрема II Ноћно обезбеђење 2 

Основна стручна спрема II Спремачица 2 

 
 

 

 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 – 1.918.844,00 динара 

- партиципација ученика – 492.936,00 динара 

- укупно – 2.411.780, 00 динара 
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДА СА УЧЕНИЦИМА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
Капацитет установе од ове школске године је 100 места. Ученици се образују за трећи и 

четврти степен стручног оспособљавања и средњег стручног образовања. На почетку школске 

2020/2021. године у дому је смештено 89 ученика (49 ученика и 40 ученица). Школску годину 

је завршило 92 ученика. Према допису из Министарства просвете, технолошког развоја и науке, 

а због поштовања епидемиолошких мера заштите и због похађања ученика по комбинованом 

моделу наставе, највећи број ученика који бораве у дому морао је да буде 50%  капацитета. 

На крају школске године, структура ученика је следећа: 

а) Пол 
 

 

 

 

 

 

 
б) Узраст 

 

 

Разред/узраст 

Први разред Други разред  Трећи разред Четврти 
разред  

 
бр. % бр. % бр. % бр. % 

укупан број = 92 36 39,13 26 28,26 17 18,48 13 14,13 

 

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

 

 
Дужина боравка у 

дому 

Једна година Друга година  Трећа година Четврта година 

 
бр. % бр. % бр. % бр. % 

укупан број = 92 39 42,39 26 28,26 16 17,39 11 11,96 

 

 

 

 

 

 

 

г) Средина из које ученик долази 
 

 

ПОЛ 

 
М 

 
Ж 

 
бр. % бр. % 

укупан број = 92 50 54,35 42 45,65 
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д) Структура породице ученика (потпуна, непотпуна, осетљива) 

 

Структура 

породице ученика 

 
Потпуна 

 
Непотпуна 

Осетљива група 

ученика  
бр. % бр. % бр. % 

укупан број = 92 73 79,35 19 20,65 9 9,78 

 

СРЕДИНА 

 
Село 

 
Град 

 
бр. % бр. % 

укупан број = 92 55 59,78 37 40,22 
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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 

 

19 

 

11 

 

9 

 

9 

 

48 

Средња 

медицинска школа 

„Др Андра Јовановић“ 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

14 

 
Школа примењених 

уметности – 

Шабац 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

Техничка школа Шабац  

6 

 

7 

 

3 

 

2 

 

18 

Шабачка гимназија  

- 

 

 

- 

 

 

2 
 

- 

 

 

2 

Економско- трговинска 

школа „Стана 

Милановић“ 

 

3 

 

3 

 

1 

 

- 

 

 

7 

Стручна хемијска и 

текстилна школа-Шабац 
 

1 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

2 

СВЕГА 36 26 17 13 92 

 

 

Школски успех ученика током школске године 
 

 

 

 

Школски 

успех 

Одличан 

успех 
Врло добар 

успех 
Добар 

успех 
Довољан 

успех 
Недовоља

н успех 
Неоцењени Укупно  

 
бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Почетак 

школске године 
31 34,83 44 49,44 13 14,61 1 0,11 / / / / 89 100 

Прво 

полугодиште 
14 15,22 48 52,17 17 18,48 / / 12 13,04 1 1,09 92 100 

Друго 

полугодиште 
22 23,91 54 58,70 11 11,96 / / 5 5,43 / / 92 100 

Крај школске 

године 
22 23,91 55 59,78 14 15,22 / / 1 1,09 / / 92 100 
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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 92 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; 

- на почетку школске године, извршена је провера социјалног статуса сваког од 

примљених ученика; 

- праћен је социјални статус ученика и пружена је помоћ у тежим случајевима; 

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

кроз ноћно дежурство (ноћни дежурни). 

 

2. Здравствена делатност остварена је кроз: 

- увид у лекарско уверење ученика који станују у дому; 

- сарадњу са Домом здравља – по потреби; 

- приликом усељаја у Дом, родитељи су били у обавези да потврде писаном изјавом да ученик 

и чланови породице нису под здравственим надзором, односно да код ученика и чланова 

породице не постоји сумња на инфекцију нити је потврђена болест COVID 19, као и да су 

упознати са обавезом да по позиву морају хитно да дођу у установу, најкасније у року од 24 

часа и да су сагласни са свим предлозима за лечење које даје надлежни лекар у одсуству 

родитеља; 

- контролу исправности и квалитета намирница - сарадња са Заводом за јавно здравље и 

Студентском поликлиником; 

- реализацију тема васпитног рада у оквиру васпитних група, које се односе на здравствено 

васпитање; 

- свакодневно контролисање хигијена ученичких соба; 

- ангажовање ученика на одржавању хигијене и уређењу домског дворишта; 

- организована предавања на теме „Наркоманија-проблем данашњице“, „Заразне болести“  и 

„Светски дан борбе против сиде“ у оквиру васпитних група; 

- реализацију секције стоног тениса. 

 

 

 

3. Васпитна делатност 
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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 најмање 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 у дому и онлајн путем вибер група и гугл учионица. 

Циљ васпитног рада у дому ученика је: 

• обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и 

васпитање ученика; 

• оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и 

сналажење у различитим проблемским ситуацијама; 

• подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама и интересовањима; 

• јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

Свака област васпитно образовног рада је увремењена прецизно и по месецима. 

Најпогодније дневновреме реализације је у вечерњим сатима када су сви ученици у Дому. 

Међутим, оставља се могућност да се у случају потребе изврши померање тема како би се 

актуелности пропратиле сазнањима из конкретних области. активности се планирају. 

У реализацији свих врстатема (базичних и оних које диктирају свакодневне потребе, а 

везане су за најразличитије садржаје) постојала је слобода у проналажењу најадекватнијег 

облика рада. Избор облика, метода и средстава зависио је од услова за рад, састава групе, 

активних догађаја, креативности и знања васпитача као и од његове способности да 

пласира на афирмативан начин потребне чињенице. С обзиром на то, да су ученици ове 

школске године похађали онлајн наставу и комбиновани модел наставе, васпитни рад је 

реализован и онлајн. 

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

ликовне, рецитаторске, драмске и шаховске секције, стоног тениса., еколошке. 

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

кроз родитељски састанак на почетку школске године. 

Сарадња са школом остварена је кроз контакте васпитача са одељењским старешинама 

и стручним сарадницима школа у циљу праћења успеха и постигнућа ученика. Такође, 

васпитачи су присуствовали одељењским већима Средње пољопривредне школе са домом 

ученика-Шабац. 

 

б) Реализација васпитног рада на нивоу васпитне групе:  
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Васпитни рад у дому ученика остварује се на основу Програма васпитног рада који 

доноси дом на основу документа Основе васпитног рада. Програм васпитног рада садржи 

циљеве, исходе, садржаје, врсте активности, облике рада и друга питања од значаја за васпитни 

рад уважавајући специфичности корисника дома. 

Основе васпитног програма су тако конципиране да подразумевају поштовање узрасних 

карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима, као и способност васпитача да 

прати ученике, њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и да у складу 

с тим одабере одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику. 

Све четири области васпитног рада су једнако важне, а васпитач их, у непосредном раду 

са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза. 

У реализацији програма васпитачи су користили различите методе и технике рада, као и 

све облике рада (индивидуални, рад у паровима, малим и великим групама). Васпитачи су 

процењивали који начин рада, у датим околностима, најбоље води жељеним исходима. 

Предност су имали облици рада у којима су ученици могли активно да учествују. 

Програм васпитног рада је конципиран према узрасту ученика, васпитно – образовним 

садржајима и месечним програмима рада васпитних група. Овако програмиран рад 

олакшава васпитачима месечно, недељно и дневно планирање и реализацију васпитног 

рада са ученицима. 

Укупно је реализовано 175 васпитних тема. У оквиру прве области - адаптација на живот 

у дому реализовано 20 тема, у оквиру друге области - учење и школска успешност реализовано 

је 60 тема, у трећој области - животне вештине реализовано је 55 тема, а у оквиру четврте 

области - живот у заједници, реализовано је 40 тема. 

Анализирајући укупан број остварених тема по областима васпитног рада долазимо до 

података да је адаптација на живот у дому на годишњем нивоу заступљена кроз 11,43% од 

укупног броја остварених тема, учење и школска успешност кроз 34,29%, животне вештине 

31,14% и живот у заједници 22,86%. 

4.Аналитичка делатност 

Циљ аналитичке делатности је отклањање пропуста, сагледавање стања, проналажење 

решења и успешније решавање радне проблематике која се намеће свакодневно. 

У току школске 2020/2021.године у оквиру аналитичке делатности реализоване су теме: 
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4.1.Извештаји о раду васпитних група 

Прва васпитна група 

 
Укупан број ученика је 18. 

 

  

 

 

Прва васпитна група Први разред Други разред  Трећи разред Четврти 
разред   

бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст / / 4 22,22 3 16,67 11 61,11 

 

Тема Васпитна група Време реализације 

Чиниоци неуспеха у школском окружењу Прва, друга, трећа, 

четврта и пета 

новембар 

Насиље у школи Прва децембар 

Дигитално насиље Трећа децембар 

Чиниоци који утичу на учење и успех Трећа фебруар 

Просоцијално понашање ученика Четврта јануар 

Учење Четврта март 

Адаптација на живот у дому Ученици који су 

први пут у дому 

октобар 

Анализа школског успеха Све васпитне групе новембар, јануар, април, 

јун/август 

Прва васпитна група  
М 

 
Ж  

бр. % бр. % 

Пол 7 38,89 11 61,11 
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Прва васпитна 

група 
Једна година Друга година  Трећа година Четврта година 

 
бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка у 

дому 
/ / 4 22,22 5 27,78 9 50,00 

 

 

 

 

 

 

 
Прва васпитна група  

Потпуна 
 
Непотпуна 

Осетљива група ученика 

 
бр. % бр. % бр. % 

Структура породице 

ученика 
16 88,89 2 11,11 1 5,56 

 
Успех/васпитна 

група 
Одличан 

успех 
Врло добар 

успех 
Добар 

успех 
Довољан 

успех 
Недовољан 

успех 
Укупно 

(18) 
 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Почетак школске 

године 
8 44,44 10 55,56 / / / / / / 18 100 

Прво полугодиште 7 38,89 8 44,44 2 11,11 / / 1 5,56 18 100 

Друго полугодиште 8 44,44 8 44,44 2 11,11 / / / / 18 100 

Крај школске године 8 44,44 8 44,44 2 11,11 / / / / 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирано је да се са првом васпитном групом  током школске године обради 35 тема и 

то 4 из области адаптација 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 30.11.2020. 

када се прелази на онлајн наставу због погоршања епидемиолошке ситуације. Након тога 

васпитни рад се обављао путем гугл учионице и вибер групе. Након тога васпитне теме су 

Прва васпитна група  
Село 

 
Град  

бр. % бр. % 

Средина из које ученик долази 7 38,89 11 61,11 

Структура  ученика према врсти 

школе и разреду 
 

Први 

разред 

 
Други 

разред  

 
Трећи 

разред 

 
Четврти 
разред  

 
Свега 

Средња пољопривредна школа са 

домом ученика - Шабац 
/ / / 9 9 

Медицинска школа ,,Др Андра 

Јовановић“ 
/ 4 2 2 8 

Шабачка гимназија / / 1 / 1 

Свега / 4 3 11 18 
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усаглашаване са новонасталом ситуацијом и примерено тренутном стању о до краја школске 

године све вапитне теме су обрађене. Нарочита пажња кроз појачан васпитни рад посвећена  је 

обради васпитних тема које су у вези са мерама заштите и понашањем ученика током 

епидемиолошке ситуације. Теме су евидентиране у Дневнику васпитног рада. Одржано је 35 

састанака васпитне групе. Састанци су евидентирани у Дневнику васпитног рада. 

Прву васпитну групу чини 18 ученика. У току школске године нико од ученика није напустио 

дом. 
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 недовољан из једног предмета. 

Похвале 

У првом полугодишту на одељенском већу похваљене су три ученице за остварене 

резултате и постигнут одличан успех, а на крају године три ученика за укупно понашање и 

успех у школи, од тога је један ученик ђак генерације. 

Педагошко веће је донело одлуку, да са два наградна бода награди пет ученика и  два 

ученика са три наградна бода. 

 

Васпитно-дисциплинске мере 

У првом полугодишту изречена је 

једна опомена. 

 

 

Милена 

Ђаковић, васпитач 

  

Друга 

васпитна група 

 

Укупан број ученика је 18.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга васпитна  

група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 10 55,55 8 44,44 

Друга васпитна 

група 

Први разред Други 

разред 

 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 8 44,44 1 5.55 9 50 / / 



125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга васпитна 

група 

Једна 

година 

Друга 

година 

 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка у 

дому 

9 50 2 11,11 7 38,88 / / 

Друга васпитна 

група 

 

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

Средина из које 

ученик долази 

11 61,11 7 38,88 

Друга васпитна група  

Потпуна 

 

Непотпуна 

 

Осетљива 

група 

ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура породице 

ученика 

17 94,44 1 5,55 / / 

Успех/васпитна група Одличан 

успех 

Врло добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Недовољан 

успех 

Неоцењени 

ученици  

Укупно 

(18) 

 бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Почетак школске 

године 

7 38,88 9 50 2 11,11 / / / / / / 18 100 

Прво полугодиште 2 11,11 9 50 6 33,33 / / 1 5,55 / / 18 100 

Друго полугодиште 6 33,33 8 44,44 1 5,55 / / 3 16,66 / / 18 100 

Крај школске године 6 33,33 9 50 3 16,66 / / / / / / 18 100 

Структура  ученика према врсти школе и 

разреду 

 

Први 

разред 

 

Други 

разред 

 

 

Трећи 

разред 

 

Четврти 

разред 

 

 

Свега 

Средња пољопривредна школа са домом 

ученика - Шабац 
/ / 8 / 8 

Медицинска школа „Др Андра Јовановић“  6 / / / 6 

Стручна хемијска и текстилна школа  1 1 / / 2 

Шабачка гимназија  / / 1 / 1 

Школа  примењених уметности  1 / / / 1 
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Планирано је да се са другом васпитном групом током школске године обради 35 тема и 

то 4 из области адаптација на живот у дому, 12 из области учење и успешност ученика, 11 из 

области животне вештине и 8 из области живот у заједници. План је реализован до 30.11.2020. 

када се прелази на онлајн наставу због погоршања епидемиолошке ситуације. Након тога 

васпитни рад се обављао путем гугл учионице и вибер групе. Након тога васпитне теме су 

усаглашаване са новонасталом ситуацијом и примерено тренутном стању и до краја школске 

године све вапитне теме су обрађене.  

Нарочита пажња кроз појачан васпитни рад посвећена је обради васпитних тема које су 

у вези са мерама заштите и понашањем ученика током епидемиолошке ситуације. Теме су 

евидентиране у Дневнику васпитног рада. Одржано је 36 састанака васпитне групе. Састанци 

су евидентирани у Дневнику васпитног рада. 

Другу васпитну групу чини 18 ученика. У току школске године нико од ученика није 

напустио дом.  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 недовољан из једног предмета. 

 

Похвале 

На крају године један ученик је похваљен за укупно понашање и успех у школи. 

Педагошко веће дома је похвалило два ученика за редовно одржавање хигијене соба. 

Педагошко веће је донело одлуку, да са три наградна бода награди два ученика, са два 

наградна бода наградипет ученикаи осам ученика са једним наградним бодом. 

Васпитно-дисциплинске мере 

У другом полугодишту изречена је једна опомена. 

 

Ања Ризнић, васпитач 
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Трећа васпитна група 

 
Укупан број ученика је 18. 

 
Трећа васпитна група  

М 
 

Ж  
бр. % бр. % 

Пол 15 83.33 3 16.67 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 
Трећа васпитна група  

Потпуна 
 
Непотпуна 

Осетљива 
група ученика  

бр. % бр. % бр. % 

Структура породице 

ученика 
12 66.67 6 33.33 3 16.67 

 
Успех/васпитна 

група 
Одличан 

успех 
Врло добар 

успех 
Добар 

успех 
Довољан 

успех 
Недовољан 

успех 
Неоцењени 

ученици  
Укупно 

(18) 
 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Почетак школске 

године 
7 38,89 7 38,89 4 22,22 / / / / / / / / 

Прво полугодиште 2 11,11 10 55,55 3 16,66 / / 3 16,66 / / / / 

Друго полугодиште 4 22,22 11 61,11 3 16,66 / / / / / / / / 

Крај школске 

године 
4 22,22 11 61,11 3 16,66 / / / / / / / / 

 

Структура  ученика према врсти 

школе и разреду 
 

Први 

разред 

 
Други 

разред  

 
Трећи 

разред 

 
Четврти 
разред  

 
Свега 

Средња техничка школа  - Шабац 6 7 3 2 18 

 

Трећу васпитну групу чини 18 ученика. Сви ученици похађају  Средњу техничку школу 

Шабац. 

Током школске 2020/2021. нико од ученика није напустио дом, нити се накнадно уселио. 

Ученик С. М. се иселио 10.05.2021. због завршетка редовне наставе, пошто је завршна година 

Трећа васпитна 

група 
Први разред Други разред  Трећи разред Четврти 

разред   
бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 6 33.33 7 38.89 3 16.67 2 11.11 

Трећа  васпитна група Једна година Друга година  Трећа година Четврта година 

 
бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка у дому 7 33.33 7 33.33 2 11.11 2 11.11 
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(током редовне праксе није боравио у дому).  Два ученика четврте године П.Б. и Ј.Д. иселила 

су се 31.05.2021. када им је редовна настава завршена. Остали ученици су напустили дом 

22.06.2021. 

            Анализа успеха ученика друге васпитне групе у школској 2020/2021.години може 

се видети у горе попуњним табелама. Донет успех из претходне године бољи је од постигнутог 

успеха на крају првог полугодишта (други класификациони период). Од 18 ученика, колико 

броји ова група, постигло је:  

• одличан успех  три ученика 

• врло добрар десет ученика 

• добар успех два ученика 

• недовољан успех имала су три ученика  (Ђ.В., И.М., С.М.) 

 

На крају другог полугодишта сви ученици су остварили позитиван успех, али лошији од 

претходне школске године.  

На четвртом класификационом периоду постигло је: 

• одличан успех  четири ученика 

• врло добрар једанаест ученика 

• добар успех три ученика 

 

Похвале 

Два ученика М.Ђ. и Н.Н. похваљени су за хигијену и уредност собе током школске 

године 

Педагошко веће је донело одлуку, да са једним наградним бодом награди шест ученика 

Карић Луку, Антонић Милоша, Росић Ненада, Павловић Немању, Матић Дејана, Нинковић 

Владана четири ученика са два наградна бода Матић Марко, Крстић Дарко, Несторовић 

Небојша, Иванчевић Милош, два ученика са три наградна бода Стевић Дијану и Бузански 

Мају. 

 

Васпитно-дисциплинске мере 

У првом полугодишту изречена је једна опомена А.М. због лакше повреде обавеза 

ученика из Правилника. 

У другом полугодишту изречена је такође једна опомена - лакша повреда обавезе 

ученика из Правилника ученику Ф.Н. 
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Васпитни рад 
Током школске године обраћено је 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. 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.  Примењиван је хибридни модел васпитног рада 

због поделе ученика по групама на редовну и наставу на даљину.  

Од 30.11.2020. услед погоршања епидемилошке ситуације и одлуке Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, да се прелази на  наставу на даљину, од децембра 

месеца васпитно образовни рад обављао се такође онлајн. План и програм прилагођени су 

према допуни упутства Министарства од 27.11.2020.  бр. 611-00-1346/4/2020-05. Овакав начин 

васпитног рада спроведен је до краја другог класификационог периода 18.12.2020. 

Планиране теме и исходи су реализовани путем google учионице и вибер групе. У оквиру 

сваке теме васпитног рада, обрађиване су теме у вези са епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

Шешић Мирјана, васпитач 

 

 

Четврта васпитна група 

 

 
Четврта васпитна група броји 19 ученика, од чега 12 ученика похађа Средњу пољопривредну 

школу са домом ученика Шабац, а 7 ученика похађа Средњу економску школу „Стана 

Милановић“. У дом су се накнадно током школске године уселила 2 ученика, М.М. и В.Ф, а ни 

један се није иселио.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четврта 

васпитна 

група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 8 42 11 58 

Четврта васпитна 

група 

Први разред Други разред 

 

Трећи разред Четврти 

разред 

 
 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 3 16 14 74 2 10 / / 
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Васпитни рад 

Годишњим планом и програмом васпитног рада предвиђено је да се током школске 

године обради 35 тема подељених у четири програмска подручја, и то – 4 из области 

адаптација на живот у дому, 12 из области учење и школска успешност, 11 из области животне 

вештине и 8 из области живот у заједници. У оквиру сваке теме васпитног рада, обрађиване су 

Четврта васпитна 

група 

Једна 

година 

Друга 

година 

 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка у 

дому 
4 21 13 68 2 11 / / 

Четврта васпитна група  

Село 

 

Град 
 бр. % бр. % 

Средина из које ученик 

долази 
16 84 3 16 

Четврта васпитна 

група 

 

Потпуна 

 

Непотпуна 

Осетљива 

група 

ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура  породице 

ученика 
12 63 7 37 3 16 

Успех/васпитна 

група 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Недовољан 

успех 

Неоцењени 

ученици  

Укупно 

(18) 

 бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Почетак школске 

године 

6 32 12 63 1 5 / / / / / / 19 100 

Прво полугодиште 2 11 9 47 3 16 / / 5 26 / / 19 100 

Друго полугодиште 3 16 12 63 3 16 / / 1 5 / / 19 100 

Крај школске 

године 

3 16 12 63 4 21 / / / / / / 19 100 

Структура  ученика према врсти 

школе и разреду 

 

Први 

разред 

 

Други 

разред 

 

Трећи 

разред 

 

Четврти 

разред 

 

Свега 

Средња пољопривредна школа са домом 

ученика - Шабац 

/ 11 1 / 12 

Средња  економска школа „Стана 

Милановић“ 

3 3 1 / 7 

Свега  3 14 2 / 19 



131  

теме у вези са епидемиолошком ситуацијом, мерама заштите и превенције ширења вируса 

ковид-19. Васпитни рад се изводио са групом ученика која је дате недеље на редовној настави 

у школи, док се васпитни рад са остатком васпитне групе одвијао путем вибер групе. Услед 

погоршања епидемиолошке ситуације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

донело је одлуку 30.11.2020. о преласку на онлајн наставу. Васпитни рад са ученицима одвијао 

се путем гугл учионице у коју је ученицима достављан материјал везан за тему предвиђену 

планом и програмом васпитног рада и путем вибер групе. До краја школске године теме 

васпитног рада обрађиване су непосредно и онлајн, у зависности од тренутне епидемиолошке 

ситуације и модела наставе који су ученици похађали. Планиране теме и исходи су 

реализовани. Одржано је двадесет пет састанака васпитне групе, што је евидентирано у 

дневник васпитног рада.  

Успех ученика на крају првог полугодишта лошији је од успеха ученика на крају 

претходне школске године. На крају првог полугодишта укупно 5 ученика имало је недовољан 

успех, док је на крају другог полугодишта само један ученик имао једну недовољну оцену коју 

је поправио полагањем поправног испита у августу. Успех ученика крају школске 2020/21 

године: 

- 3 ученика остварила су одличан успех 

- 12 ученика остварило је врло добар успех 

- 4 ученика остварила су добар успех. 

Похвале 

На педагошком већу дома похваљени су ученици А.М. и Н.С. за уредност и хигијену 

собе. Одлуком педагошког већа четири ученика награђена су са три наградна бода, три 

ученика награђена су са два наградна бода и пет ученика награђено је са по једним бодом.  

Васпитно-дисциплинске мере 

У првом полугодишту изречено је три опомене, а у другом полугодишту једна опомена 

и један укор због лакших повреда правилника.  

Татјана Јокић, васпитач 
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Пета васпитна група 

 

Укупан број ученика на почетку школске године у петој васпитној групи био је 17. Током 

школске године уселило се још два ученика, а ниједан се није иселио.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пета  

васпитна група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 10 52,63 9 47,36 

Пета  

васпитна 

група 

Једна 

година 

Друга 

година 

 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина 

боравка у дому 

19 100 / / / / / / 

Пета  

васпитна 

група 

Први  

разред 

Други 

разред 

 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 19 100 / / / / / / 

Пета  

васпитна група 

 

Потпуна 

 

Непотпуна 

 

Осетљива 

групаученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура породице 

ученика 

16 84,21 3 15,78 2 10,52 

Успех/ Пета  

васпитна група 

Одличан 

успех 

Врло добар 

успех 

Добар успех Довољан 

успех 

Недовољан 

успех 

Неоцењени 

ученици  

Укупно 

(19) 

 бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Почетак школске 

године 

4 21,05 6 31,57 8 42,10 1 5,26 / / / / 19 100 

Прво 

полугодиште 

1 5,26 12 63,15 3 15,78 / / 2 10,52 1 5,26 19 100 

Друго 

полугодиште 

1 5,26 15 78,94 2 10,52 / / 1 5,26 / / 19 100 

Крај школске 

године 

1 5,26 15 78,94 2 10,52 / / 1 5,26 / / 19 100 
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Планирано је да се са петом васпитном групом током школске године обради 35 тема и 

то 4 из области адаптација на живот у дому, 12 из области учење и успешност ученика, 11 из 

области животне вештине и 8 из области живот у заједници. План је реализован до 30.11.2020. 

када се прелази на онлајн наставу због погоршања епидемиолошке ситуације. Након тога 

васпитни рад се обављао путем гугл учионице и вибер групе. Након тога васпитне теме су 

усаглашаване са новонасталом ситуацијом и примерено тренутном стању о до краја школске 

године све вапитне теме су обрађене. Нарочита пажња кроз појачан васпитни рад посвећена је 

обради васпитних тема које су у вези са мерама заштите и понашањем ученика током 

епидемиолошке ситуације. Теме су евидентиране у Дневнику васпитног рада. Одржано је 35 

састанака васпитне групе. Састанци су евидентирани у Дневнику васпитног рада. 

Пету васпитну групу чини 19 ученика. У току школске године нико од ученика није напустио 

дом. 

На основу података из табеле можемо закључити да су ученици на крају школске године 

поправили успех у односу на полугодиште. На полугодишту један ученик је био неоцењен, а 

два ученика са недовољним успехом. 

Похвале 

Педагошко веће је донело одлуку, да са једним наградним бодом награди 6 ученика два 

Структура  ученика према врсти школе и 

разреду 

Први 

разред 

Други 

разред 

 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

 

Свега 

Средња пољопривредна школа са домом 

ученика - Шабац 

19 - - - 19 

Пета  

васпитна 

група 

 

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

Средина из које 

ученик долази 

17 89,47 2 10,52 
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наградна бода награди пет ученика и један ученик са три наградна бода. 

Васпитно-дисциплинске мере 

У првом полугодишту изречене су три опомене, а у другом једна. 

 
Групни васпитач - Данило Цветић 

 

 

 

Ђак генерације 

 

Ученик Петар Јанковић је проглашен за ђака генерације Средње пољопривредне школе 

са домом ученика-Шабац у школској 2020/2021.години. Ученик је похађао образовни 

профил: пољопривредни техничар. У дому је боравио четири године. 

Петар је рођен 19.фебруара 2003.године у Лозници. 

У Дому ученика, показао је креативност, послушност, одговорност према обавезама. 

Петар је добар и пожртвован друг, спреман да помогне другима, отворен за нове идеје. 

Током четири године, истицао се лепим васпитањем, радом, марљивошћу, културом. Са 

ђаком који је истрајан, праведан, хуман, искрен и поштен било је задовољство радити.



135  

5.Извештај о раду помоћника директора у установи 

ученичког стандарда 

 
У складу са планом рада управника дома реализација планираних задатака почела је у 

септембру 2020. 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 радa 

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, радна 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. Пажња је била посвећена раду у новонасталим околностима везаним за 

заштиту ученика и запослених од корона вируса. Са родитељима смо потписали и посебне 

потврде којима се они обавезују да ће у најкраћем могућем року доћи по своју децу уколико 

се успостави сумња на присуство ковида. Сви су испоштовали своју обавезу. 

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. 
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На једном од састанака актива директора и управника домова ученика региона Западна 

Србија изабрана сам за новог председника. Размена искустава између домова нашег региона 

текла је преко viber групе а повремено у складу са епидемиолошком ситуацијом, 

организовали смо и сусрете. 

Почетак године обележиле су бројне активности којима смо се трудили да дом буде 

безбедно место за живот наших ученика и све је било подређено адекватном спровођењу 

епиденијских мера. Ученици су наставу похађали једне недеље онлајн а једне недеље у 

школи. У дому нисмо прелазили 50% укупног капацитета. Васпитни рад се одвијао онлајн 

за ученике који нису у дому а редовно за ученике који су у дому. Појачана је контрола 

хигијене соба и свих просторија у дому у складу са упутствима кризног штаба и 

Министарства просвете, омладине и спорта. 

   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 и ученичким родитељима. Петком су 

прослеђивани извештаји за министарство са стањем у установи, број оболелих и број у 

изолацији, ученика и запослених. У току читаве школске године имали смо само пар 

случајева обољевања од корона вируса и ти ученици су прописно стављени у собу за 

изолацију до доласка родитеља. 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. 

Током јуна обављала сам разне активности око припреме Конкурса за упис ученика у 

дом. Конкурс је реализован у јулу месецу и попуњен је капацитет дома. Било је 

заинтересованих за смештај више од  капацитета који имамо. 

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. 

управник дома 

Тања Николић 
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6. Извештај о раду стручног сарадника - педагога 

 
На почетку школске године, педагог је израдио Годишњи план и Годишњи извештај о раду 

дома ученика и учествовао је у изради Годишњег плана и Извештаја о раду школе. Педагог је 

редовно уређивао потребну документацију: водио Књигу евиденције рада стручног сарадника, 

водио педагошке досијее, сређивао лични портфолио. Такође, водио је записнике Педагошког већа 

дома, Ученичког парламента, Стручног актива за развојно планирање и Стручног актива за развој 

школског програма, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

Од почетка школске године, учествовао је у раду Педагошког већа дома (члан), Ученичког 

парламента (координатор), Стручног актива за развојно планирање (координатор), Стручни актив 

за развој школског програма (координатор), Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

(члан), Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (члан), Педагошког 

колегијума (члан), Савета родитеља  (члан), Наставничког и одељењских већа (члан). 

Педагог је обављао разговоре са ученицима дома, који су евидентирани у Књизи евиденције 

рада стручног сарадника и/или педагошком досијеу ученика. Водио је разговоре о проблемима у 

понашању, адаптацији и свакодневним дешавањима, дигиталном насиљу и школском успеху, 

породичним односима и професионалној оријентацији. Такође, обављао је и разговоре са појединим 

ученицима школе на иницијативу одељењских старешина. 

Такође, сарађивао је свакодневно са васпитачима. Педагог је пружао помоћ васпитачима у 

сређивању портфолиа, изради годишњег и месечних планова рада, писању тематских припрема. 

Педагог је пружао помоћ новим колегама ради упознањава са радном обавезом и вођења 

документације у дому. Размењивао је информације у вези са понашањем појединих ученика и 

специфичним карактеристикама нових ученика. 

Постојала је редовна сарадња са помоћником директора установе за ученички стандард, 

помоћницима директора школе и директором школе. Педагог је сарађивао и са ПП службом школе 

због израде докумената и понашања ученика дома, као и са члановима стручних актива и тимова. 

У септембру месецу, радио је на изради Анекса школског програма и изради Развојног плана 

рада школе са домом. Учествовао је у изради протокола о поступању у случају сумње на вирус 

COVID-19. Педагог је увео нове јединствене обрасце месечног плана и извештаја васпитног рада и 

образац припреме за извођење васпитног рада. У овом месецу, дом су посетили инспектори 

Општинске просветне инспекције и инспекцијски надзор Министарства просвете због мера заштите 

и вођења документације. Педагог је обавештавао Завод за јавно здравље-Шабац о ученицима који 



138  

су имали симптоме вируса и ПИС Београд о бројном стању ученика и ученичким картицама. 

Педагог је иницирао пружање материјалне помоћи ученику првог разреда због тешког материјалног 

стања породице. 

У октобру месецу, у договору са Ученичким парламентом, израдио је текст у вези са 

вршњачким насиљем у складу са Правилником о протоколу у случају сумње, који је планиран за сва 

одељења у нашој школи ради упознавања ученика о основним облицима насиља и начину 

поступања у случају сазнања ученика о насиљу. Спровео је анкету на тему „Адаптација на живот у 

дому“ у периоду од 26.октобра до 1.новембра. Педагог је сарађивао и са ПП службом школе због 

израде Развојног плана установе, као и са члановима актива за развојно планирање ради евалуације 

претходног Развојног плана и ради размене мишљења у вези са радном верзијом Развојног плана за 

наредни период. У октобру месецу, одржан је састанак Стручног актива стручних сарадника 

средњих школа. Педагог као члан комисије, присуствовао је састанку са представницима 

Министарства просвете ради верификације категоризације новог крила дома. Педагог је изабран за 

ментора у учешћу на Фестивалу љубавне поезије у Сомбору. 

У новембру месецу, педагог је израдио текст у вези са обележавањем 1.децембра Светског дана 

борбе против сиде, који је планиран за сва одељења у нашој школи ради упознавања ученика о 

основним информацијама о наведеној болести. Такође, израдио је евалуциони лист за ученике, 

образце за праћење васпитног рада и за праћење рада васпитача. На Фестивалу љубавне поезије у 

Сомбору у финале је ушла ученица Дијана Ђорђевић са песмом „Волела бих“. Најављена је израда 

збирке песама финалиста фестивала.  

С обзиром на то да су ученици били на онлајн настави од 30.новембра до 18.децембра, а  

18.децембра је почео зимски распуст који је трајао до 18.јануара, педагог је у децембру и јануару 

месецу дежурао у дому према утврђеном распореду дежурства. Такође, педагог је сарађивао са 

наставницима који треба да доставе наставне програме одређених наставних предмета за израду 

Анекса школског програма. Педагог је одржао онлајн састанке Стручног актива за развој школског 

програма и Стручног актива за развојно планирање (координатор). 

У фебруару месецу, учествовао је у хуманитарној акцији Колач за друга (продаја), као и у 

пружању материјалне помоћи ученику пете васпитне групе од прикупљеног новца наведене акције. 

Такође, пружена је додатна подршка ученику првог разреда у читању, писању и у граматици српског 

језика и књижевности, због  предложеног преласка на ИОП у школи. Педагог је обављао дневно 

дежурство васпитача викендом и радним данима почетком фебруара месеца ради замене васпитача 

на боловању. 
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У марту месецу, учествовао је у Осмомартовској хуманитарној акцији. Планирана је седница 

Ученичког парламента за месец март, али је одложена због преласка ученика на онлајн наставу, од 

8.марта 2021.године. Прегледао је Дневнике васпитног рада, о чему је израђен извештај. Такође, 

пружао је помоћ у избору садржаја за васпитни рад, који је вођен електронским путем. У марту 

месецу је одржан Актив стручних сарадника средњих школа у Техничкој школи у Шапцу, на ком је 

донета одлука да се оснује Подружница Мачванског округа. Крајем месеца, започета је реализација 

снимања промотивног прилога о дому. 

У априлу месецу, делимично су реализовани планирани задаци из оперативног плана рада 

педагога, због преласка ученика на онлајн наставу која је трајала од 8.марта до 19.априла 2021., а 

након које је реализован комбиновани модел наставе. У априлу месецу педагог је сарађивао са 

стручним сарадницима средњих школа, ради организације прве седнице Подружнице Мачванског 

округа.  Почетком априла месеца, завршено је снимање прилога о дому, који је прослеђен основним 

школама ради промоције дома. Педагог је похађао онлајн обуке: Породично насиље и Стратегије у 

раду са ученицима који показују проблеме у понашању. Педагог је обављао дневно дежурство према 

утврђеном распореду у време онлајн наставе, што је евидентирано у Књизи евиденција о дневном 

дежурству.  

У мају месецу, педагог је присуствовао васпитном раду свим васпитним групама. Васпитачи 

су након одржаног васпитног рада добили усмену и писмену повратну информацију о извођењу 

истог од стране педагога. У мају месецу педагог је присуствовао првом састанку Подружнице ПДС 

Мачванског округа. У оквиру Ученичког парламента, педагог је осмислио онлајн упитик на тему 

Алкохолизам и наркоманија, који је прослеђен члановима парламента. Такође, пратио је предавања 

на онлајн конгресу  flow!summit 2021. – Хрватска.  Од 26. маја 2021. учествовао је на акредитованом 

онлајн семинару „Дигитална учионица“. 

У јуну месецу, педагог је израдио годишње планове Стручног актива за развојно планирање, 

Стручног актива за развој школског програма и Тима за заштиту ученика од насиља и годишње 

извештаје Стручног актива за развојно планирање, Стручног актива за развој школског програма, 

Тима за заштиту ученика и Ученичког парламента. Такође, израдио је нацрт садржаја за Годишњи 

план и Годишњи извештај о раду дома. У сарадњи са васпитачима, припремао је документацију за 

конкурс на пријем ученика у дом. Присуствовао је обележавању Дана школе. У јуну месецу педагог 

је учествовао у ТВ емисији ради промоције Дома ученика. Педагог се стручно усавршавао у 

установи, што је евидентирано у педагошкој документацији.  До 25.јуна 2021.године учествовао је 

на акредитованом онлајн семинару „Дигитална учионица“. 
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Педагог је на годишњем одмору био од 5.јула до 2.августа 2021.године. 

У јулу месецу, донето је решење о именовању комисије за пријем конкурсне документације и 

рангирање кандидата за смештај у ученичком дому за школску 2021/2022.годину, у ком је педагог 

именован као заменик члана комисије. 

У августу месецу, педагог је обављао дневно дежурство од 2.августа. Израђивао је потребну 

документацију за наредну школску годину, информисао је заинтересоване родитеље и ученике о 

упису у дом, учествовао је на конкурсу за пријем докумената у другој расподели, односно за 

осетљиве групе. 

Слађана Игњатовић, педагог 

 

 

7. САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
Поред редовне сарадње са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 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 Народним музејeм, 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. Међутим, у току школске 

2020/2021.године, сарадња са другим установама је сведена на минимум због епидемиолошке 

ситуације у Републици Србији изазваном коронавирусом. Међутим, васпитачи су организовали 

виртуелне посете, о чему постоје извештаји у даљем тексту документа. 
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Извештај о виртуелној посети позоришне представе Професионалац 

Звездара театра у режији Душана Ковачевића 

 

Услед превенције заражавања Ковидом, а у складу са мерама превенције кризног штаба и 

ограничавању броја окупљених људи на једном месту, као и скраћивања радног времена културних 

установа, одлучили смо да ученицима прикажемо позоришну представу Професионалац Звездара 

театра у режији Душана Ковачевића. Ова култна представа први пут је играна 10. јануара 1990. 

године 

са Данилом Батом Стојковићем у главној улози. За ову представу смо се одлучили првенствено 

из разлога што је ово дело написао наш суграђанин Душан Ковачевић. Као и многа друга дела нашег 

познатог писца и ова драма је са елементима комедије, цинизма и ироније. Након погледане 

представе ученици су изнели своје виђење овог комада. 

Део атмосфере може се видети на приложеним фотографијама. 

  

 

  Васпитачи 

Милена  Ђаковић 

Шешић Мирјана 
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Извештај о виртуелној посети изложбе Народног музеја Шабац „Антички 

пољопривредни алат Подриња“ 

 

У складу са мерама превенције Кризног штаба и ограничавању броја окупљених људи на 

једном месту, као и скраћења радног времена културних установа, одлучили смо да ученицима 

прикажемо виртуелну изложбу „Античкио пољоривредни алат Подриња“. На овај начин их 

можемо упознати са новом музејском поставком и наставити са подизањем културне свести 

ученика. 

Археолог и музејска саветница, Гордана Ковић која је и ауторка ове изложбе, у видео снимку 

на званичном Youtube канали Народног музеја Шабац, упознаје нас са чиме се обрађивала земља, 

како су то Римљани чинили, алат који се користио и како су га временом усавршавали, 

пољопривредне културе које су највише сејане, шта се највише јело. 

Део атмосфере са виртуелне изложбе може се видети на приложеним фотографијама. 

  

Васпитачи 

Милена  Ђаковић 

Шешић Мирјана 
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Извештај о посети изложби „ Шабац и култура“  

– Град изникао из пепела 

Ученици Дома средње пољопривредне школе – Шабац уз пратњу васпитача Татјане Јокић 

посетили су изложбу „Шабац и култура“ која је одржана на Градском тргу. Изложба је приређена 

поводом 2. новембра, Дана ослобођења Шапца у Првом светском рату. Тим поводом је на Тргу 

шабачких жртава изложено двадесет великих паноа на којима је представљен културни живот 

Шапца након Првог светског рата, са чиме су ученици имали прилику да се упознају.  

 

Васпитач Татјана Јокић 

 

 

 



144  

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. 

 

Извештај о хуманитарној акцији “ 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 а они 

продају компанијама које се баве рециклажом тврде пластике. За добијени новац купују особама са 

инвалидитетом нова или половна ортопедска помагала. 

Свој допринос по традицији, овој хуманитарној акцији дајемо сакупљајући чепове током 

године, чиме уједно подижемо и свест деце о пружању помоћи другима.  

Ове године ученици су направили од чепова натпис и тиме испољили поред своје хуманости и 

креативност. Такође су одабрани и представници свих пет васпитних група који су са васпитачима 

и управницом дома сакупљену количину однели у Удружење параплегичара у Шапцу. Сви моменти 

забележени су на приказаним фотографијама. 
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Васпитачи дома 

Извештај о хуманитарној акцији “ 8. март ” 

Ове године организована је још једна акција хуманитарног карактера за 8. март, како би 

ученици поред куповине поклона својим драгим особама женског пола (мајке, баке, другарице...) 

као знак пажње, уједно дали свој допринос у виду помоћи неком од другара из дома. Циљ је 

развијање хуманости код деце, као и развијање навике даривања. Због  епидемиолошке ситуације 

само је једна група ученика, која је те недеље боравила у дому, учествовала у изради колача. 
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На овај начин код деце се развија дух заједништва, жеља да се некоме помогне, осећај даривања 

другоме, стичу се нове вештине и показује хуманост на делу. 

          

   

Васпитачи  

Ђаковић Милена 

Шешић Мирјана 

Извештај о хуманитарној акцији “ Колач за друга” 

 

У оквиру акције  хуманитарног карактера, која се традиционално одржава дужи низ година, 

ове године је учешће ученика било веће него обично. Због  епидемиолошке ситуације само је једна 

група ученика, која је те недеље боравила у дому, учествовала у изради колача. 

 Новац који буде прикупљен продајом колача  намењен је једном од ученика дома, којем  је 

најнеопходнији.   

 На овај начин код деце се развија дух заједништва, жеља да се некоме помогне, стичу се нове 

вештине и показује хуманост на делу.  

Део радне атмосфере приказан је на фотографијама. 
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 Васпитачи 

            Јокић Татјана   

  Шешић Мирјана 

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. 
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Извештај о раду еколошке секције 

Током септембра формирана је секција која броји 11 чланова. Донет је план рада, ученици 

су упознати са циљевима и задацима секције. Рад секције одвијао се у групама направљеним у 

складу са боравком ученика у Дому, са групом ученика која је дате недеље била на редовној 

настави у школи. Чланови секције бавили су се негом саксијског биља и договорено је да се 

двориште Дома обогати садњом четинара.  

Уређење зелене површине око Дома завршено је у новембру, због временских прилика. 

Договорена је израда паноа о рециклажи и на састанку секције разматране су различите идеје о 

изгледу паноа. Извршена је подела дужности око израде паноа. Започета је израда еколошке 

јелке и еколошких новогодишњих украса, али због превременог завршетка првог полугодишта и 

ранијег одласка деце на распуст, замисао није спроведена до краја. Рад секције настављен је од 

јануара до марта. У овом периоду завршен је пано о загађењу и рециклажи, обележен је 

Међународни дан екологије, договорено постављање канти за одлагање пластике за рециклажу. 

Одлуком Министарства у марту поново је дошло до преласка на онлајн наставу услед погоршања 

епидемиолошке ситуације.  

Ученици су се у Дом вратили у априлу, када је обележен Светски дан планете земље, а 

током маја ученици су се бавили уређењем околине Дома, сађењем и одржавањем цвећа. 

Реализација активности секције одвијала се уз поштовање епидемиолошких мера, у складу са 

препорукама Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Евиденција 

реализације рада секције и присутва чланова секције налази се у дневнику васпитача четврте 

васпитне групе. 

                                                                                                                            Васпитач 

                                                                                                                            Татјана Јокић 

Извештај о раду рецитаторске секције 

 

У септембру је основана секција, за чије се похађање пријавила ученица Јована Марић, која 

је и претходне године била члан секције. Упозната је са планом рада, договорен је начин рада и 

термини у којима ће се одржавати секција, оним недељама када ученица редовно похађа наставу 

у школи и борави у Дому. У октобру је одабрано дело „Отаџбина“ Ђуре Јакшића које ће ученица 

спремати договореном динамиком. Крајем новембра се секцији придружио и ученик Марко 

Петровић који је упознат са радом секције, али због превременог завршетка првог полугодишта 
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услед тренутне епидемиолошке ситуације, није одабрано дело које ће ученик припремати. Рад 

секције настављен је од јануара до марта.  

Ученик Марко Петровић определио се за рецитацију песме „Наслеђе“ Милана Ракића. У 

овом периоду одржавани су састанци секције на којима су ученици увежбавали рецитације за 

учешће на Домијади и за промоцију секција која је планирана у Дому. Одлуком Министарства у 

марту поново је дошло до преласка на онлајн наставу услед погоршања епидемиолошке 

ситуације, па није дошло до одржавања Домијаде и промоције секција. Реализација активности 

секције одвијала се уз поштовање епидемиолошких мера, у складу са препорукама Кризног 

штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Евиденција реализације рада 

секције и присутва чланова секције налази се у дневнику васпитача четврте васпитне 

групе.                                                                                                           

                                                                                                                   Татјана Јокић, 

васпитач 

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. Поводом  дописа из Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, по којем смо у обавези да смањимо смештајни капацитет 

на половину, одн. да ученици који похађају онлајн наставу те недеље не могу боравити у дому и 

рад секције се одвијао по плану и програму који је био могућ у датом тренутку (због тренутне 

епидемиолошке ситуације).  

Секција се одвијала у просторији намењеној за секције, један дан у току недеље, у трајању 

од једног сата. Секција броји 10 чланова. Taкмичење  домова, у  оквиру  спортске  домијаде 

региона Западне  Србије није се одржало ове године због епидемиолошке ситуације.  Евиденција 

реализације рада секције, чланова, као и њихово присуство, редовно се водило и налази се у 

Дневнику васпитног рада васпитача прве васпитне групе. 

                                                                                          Васпитач: Ђаковић Милена 

Извештај о раду драмске секције 

Драмска секција је почела са радом у септембру. Ученици су припремали представу у 

терминима секције. Програм рада је реализован по плану који се мењао сходно тренутној 

епидемиолошкој ситуацији. Одлучено је да се за ову школску годину база рада веже за припрему 

и реализацију представе Мислим, дакле анксиозност Стефана Клецина.             

 Поводом  дописа из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, по којем смо у 

обавези да смањимо смештајни капацитет на половину, одн. да ученици који похађају онлајн 
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наставу те недеље не могу боравити у дому и рад секције се одвијао по плану и програму који је 

био могућ у датом тренутку ( због тренутне епидемиолошке ситуације). Секција се одвијала у 

просторији намењеној за секције, један дан у току недеље, у трајању од једног сата. Секција броји 

11 чланова. Taкмичење  домова, у  оквиру културно-уметничке  домијаде региона 

Западне  Србије није се одржало ове године због епидемиолошке ситуације. 

Драмска секција  у оквиру делатности реализованих у дому је реализовала 18 

састанака.              Евиденција реализације рада секције, чланова, као и њихово присуство, 

редовно се водило и налази се у Дневнику васпитног рада васпитача прве васпитне групе, као и 

у Књизи евиденције о дневном дежурству. 

 Васпитачи: Милена Ђаковић 

                                                                                                                     Ања Ризнић 

 

Извештај о раду музичке секције  

У оквиру плана и програма током школске године реализовно је следеће: 

• Током септембра  месеца конституисана је секција, чланови су упознати са планом и 

радом музичке секције. Начин рада секције прилагођен је новонасталим условима услед 

епидемиолошке ситације.  

•  У октобру су чланови подељени по мањим групама када су присутни у дому, чак се 

преферира индивидуални рад. Договорен је избор композиција и начин извођења истих. 

• Новембар је месец реализације ранијих договора и увежбавања одабраних тачака. 

• Од јануара до маја са одабраним ученицима који су остали активни чланови секције, 

обављане су индивидуалне пробе одабраних композиција у времену које не ремети њихове 

школске обавезе и активности. 

 

Због новонастале епидемиолошке ситуације реализација музичке секције била је 

неповољна, па дружење и групна извођења нису била могућа. Рад са члановима одн. пробе 

одржаване су  индивидуално. Реализован је  део планираних активности за школску годину у 

складу са препорукама Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Шешић Мирјана, васпитач 
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Извештај о раду ликовне секције 

 
У оквиру плана и програма током школске године реализовно је следеће: 

• Током септембра  месеца конституисана је секција, чланови су упознати са планом 

и радом ликовне секције, договрен је начин рада секције у мањим групама када су присутни у 

дому, чак и индивидуални рад. 

•  У октобру су чланови подељени по групама у зависности за коју су се област 

определили и разматрана је израда  радова који ће бити излагани на Домијади. 

• Новембар је месец реализације ранијих договора, а због ранијег завршетка првог 

полугодишта, новогодишњи накит је раније прављен, а дом раније украшен. Спроведена је и 

акција „Тајни Деда Мраз“, где су чланови секције направили папирне колачиће судбине са 

именима све деце из дома који су извлачени у овој игри. 

• Од фебруара до маја планиране су припреме за Домијаду. Због поделе на групе и 

смањеног броја деце у дому, само део планираних експоната је направљен. Део ученика је 

налазио да га учешће у секцији релаксира, док други чланови ни на који начин  нису могли бити 

мотивисани на учешће. Пошто је Министарство наложило да се све активности спроводе што 

релаксираније, ове године је број активних чланова био мањи него претходних (пре епидемије 

Корона вируса). 

• Март месец – учешће чланова ликовне секције у изради украсних фишека за 

хуманитарну акцију реализовану у том месецу. Све врсте регионалних смотри домова су 

отказане, па самим тим и учешће није реализовано. 

• Април-мај завршетак започетих експоната, договор за следећу. 

Иако је ситуација због новонастале епидемиолошке ситације, била неповољна за дружење 

и групно учешће у изради радова, некако смо успели да се прилагодимо и реализујемо део 

планираних активности за ову школску годину. 

 

                                                                         Шешић Мирјана, васпитач 

Извештај о раду литерарне секције 

Литерарна секција је почела са активностима крајем месеца септембра и одржавала се у 

терминима предвиђеим за секцију. Поводом  дописа из Министарства просвете, науке и 
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технолошког развоја, по којем смо били у обавези да смањимо смештајни капацитет на половину, 

односно да ученици који похађају онлајн наставу те недеље не могу боравити у дому и рад 

секције се одвијао по плану и програму који је био могућ у датом тренутку (због тренутне 

епидемиолошке ситуације).  

Предвиђене теме за децембар – Књижевно вече у дому, за март - Литерарни конкурси- 

одабирање радова, Разговори о књижевним делима и Обележавање Светског Дана поезије (21. 

март), за април - Сарадња са библиотекомнису реализоване, јер се, према одлуци 

Министарствапросвете, науке и технолошког развоја у тим месециманастава одвијала онлајн, 

због погоршања епидемиолошке ситације, и самим тим деца нису ни боравила у дому.  

Taкмичење  домова, у  оквиру  културно-уметничке  домијаде региона Западне  Србије није 

се одржало ове године због епидемиолошке ситуације.   

Секција се одвијала у просторији намењеној за секције, један дан у току недеље, у трајању 

од 45 минута. Секција је бројала три члана. Евиденција реализације рада секције, чланова, као и 

њихово присуство, редовно се водило и налази се у Дневнику васпитног рада васпитача друге 

васпитне групе. 

Васпитач  

Ања Ризнић 

 

Извештај о раду стонотениске секције 

 У оквиру плана и програма током школске године реализовно је следеће: 

 Током септембра  месеца конституисана је секција, чланови су упознати са планом и радом 

стонотениске  секције, договрен је начин рада секције у мањим групама када су присутни у дому. 

Велики број деце се пријавио за секцију, те је настава спровеђена у два термина недељно 

за децу која тад бораве у дому. Ученици су показали велику жељу и заинтересованост за учешће 

у домијади али због новонастале ситуације домско такмичење је отказано. 

Настава је одржавана у просторијама школе предвиђеним за стони тенис.  

Обрађене су све активности предвиђене планом и програмом али мање времена је уложено 

за увежбавање елемената због скраћеног времена која су деца провели у дому. 

Иако је ситуација због новонастале епидемиолошке ситације била неповољна за 

организацију спортских секција, све активности су реализоване уз велики ентузијазам ученика. 

Данило Цветић, васпитач 
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10.ИЗВЕШТАЈИ О УЧЕШЋУ НА ДОМИЈАДАМА 

 
Школске 2020/2021.године Домијаде нису организоване због епидемиолошке ситуацицје. 

 

11.СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Извештај о акцији “Тајни Деда Мраз” 

Ове године по први пут је организована акција под називома “Тајни Деда Мраз”. Ученици 

су желели да улепшају своје слободно време и при том приреде изненађење свим станарима дома. 

Направили су мале папирне колачиће среће са именима свих корисника. Пошто су због 

новонастале ситуације подељени по групама, тако је и сама акција спроведена. Сви су извлачили 

„колачиће среће“ и тиме постали тајни Деда Мраз неком од другара из дома. Поклони који се 

уручују биће симболични, али вредни као знак пажње према другом. Због преласка свих ученика 

на онлајн наставу ова акција ће трајати и у другом полугодишту, по повратку ученика у дом. 

Део атмосфере и понеки уручен поклон приказан је на фотографијама. 

 

 
Васпитачи  

Ђаковић Милена 

Шешић Мирјана  
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Извештај о предавању на тему „Заразне болести“ 

У оквиру четврте васпитне групе, ученици су присуствовали предавању на тему „Заразне 

болести“, које је одржано у Дому ученика Средње пољопривредне школе - Шабац. Ученици су 

на предавању имали прилику да сазнају шта су заразне болести и који су симптоми, како се 

преносе, као и мере спречавања ширења заразних болести. У 

Услед тренутне епидемиолошке ситуације и пандемије вирусом ковид-19, о чему је такоће 

било речи на предавању, већина ученика је добро информисана о мерама превенције ширења 

заразних болести. Ученицима је наглашена важност одржавања личне хигијене и хигијене 

простора, као основних предуслова за спречавање ширења инфекције.  

                                

                                                                                                                  Татјана Јокић, васпитач 

 
Извештај о обележавању Светског дана борбе против сиде (AIDS) 

 

Oве школске године 1. децембар - Светски дан борбе против сиде, ученици Дома Средње 

пољопривредне школе Шабац, обележили су онлајн у оквиру својих васпитних група, због преласка 

ученика на онлајн наставу због епидемиолошке ситуације. 

Ученицима свих васпитних група прослеђен је филм „Дечко који се стидео“. 

Циљ обележавања јесте превентива, упознавање ученика са начинима преношења, начином 

заштите и могућностима тестирања на ову болест.  

Слађана Игњатовић, педагог 

 

Извештај о активностима треће васпитне групе 

 

Током школске 2020/2021.године, ученици треће васпитне групе учествовали су у следећим 

активностима: 

- Онлајн активност: посећивање сајта Фестивала науке (Кликни на науку); 

- Обележен је 15.март: Прогрон Срба на Косову; 

- Обележен је Светски дан вода, 22. март; 

- Онлајн активност „Покрени се за планету - ова земља те зове, угаси светло“; 

- Обележен је Светски дан здравља, 7.април. 

Мирјана Шешић, васпитач 
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XII Фестивал љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору 

Ученице нашег дома Данијела Петровић и Дијана Ђорђевић конкурисале су за Фестивал 

љубавне поезије који се одржава у Дому ученика у Сомбору. Ученица другог разреда Дијана 

Ђорђевић својом песмом „Волела бих“ ушла је у ужи избор финалиста. 

Учесници су се на конкурс пријављивали најкасније до 6. новембра 2020. године 

електронским путем на мејл адресу Дома ученика у Сомбору. Учесници су слали 2 рада која до 

тада нису објављена, потписана псеудонимом или шифром. Након што су послати радови, стручни 

жири је прегледао радове и одабрао оне које су одштампани у Зборнику радова.  

Због тренутне епидемиолошке ситуације, завршна свечаност није била организована 

ове године. Циљ организовања фестивала је да се у овим тешким околностима не забораве 

лепе ствари и да се подстичу ученици да пишу и говоре о љубави. 

Одштампана је Збирка радова, која је послата поштом сваком ученику који је ушао у ужи 

избор финалиста, као и дому у ком бораве.  

 

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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Извештај о промоцији Дома ученика 

 

Промоција дома је реализована 22.марта и 1.априла 2021.године у Дому ученика. На састанку 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, договорено је се сними прилог о школи и дому.  

Од 17.марта 2021.године, домски педагог је организовао и припремио ученике за снимање 

прилога за 22.март. Пет ученика се одазвало учешћу. У сарадњи са проф.српског језика и 

књижевности анализиран је снимљени прилог и договорено је да је потребно да се допуни.  

1.априла 2021.године, реализовано је поновно снимање. На том снимању учествовало је 15 

ученика. Снимљене су сцене из свакодневног домског живота: предавање, коришћење слободног 

времена, обедовање, сала за теретану, собе ученика и сл. Ученици, управница дома и домски 

педагог дали су изјаву у прилогу. 

Прилог у трајању око 6 минута са разноврсним кратким сценама, монтиран је 7.априла и 

постављен на фејсбук страници и сајту школе 10.априла 2021.године. 

Циљ наведене активности је промоција Дома ради информисања ученика свих средњих 

школа у Шапцу и ученика осмог разреда основне школе о животу у дому и могућностима  

конкурисања за упис у дом  у јулу месецу. 

Слађана Игњатовић, педагог 

 

Извештај о обележавању Мартовског погрома 

 
Дана 15.марта 2021.године, у оквиру васпитних група, а путем вибер групе, обележен је 

Мартовски погрон. Васпитачи су ученике информисали о Мартовском погрому који је био 2004., 

а означава погром српског цивилног становништва на Косову и Метохији марта 2004. године, 

који су организовали ОВК и албански екстремисти. 

Повод за реализацију погрома је било објављивање вести о дављењу тројице албанских 

дечака у реци Ибар, у селу Чабра, у српској општини Зубин Поток, за чију су смрт албански и 

светски медији најпре окривили Србе из суседног села Зупче. 

Васпитачи су информисали ученике о порушеним црквама и манастирима. Сав материјал је 

прослеђен ученицима у виду постера.  

Васпитачи дома 

 

 

 

12. Извештај о реализацији програма о заштити ученика  
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од насиља у дому 

 

 
Планиране активности Носиоци Начин реализације активности 

Упознати ученике са 
Правилником о протоколу 
поступања 

Васпитачи На почетку школске године васпитачи су 
у оквиру васпитних група, упознали 
ученике о Протоколу поступања заједно 
са Правилником о кућном реду дома. 

Ученике упознати са последицама 

кршења правила 

Васпитачи У септембру месеццу, васпитачи су у 
оквиру васпитних група, упознали 
ученике о последицама кршења правила. 

Извршити анкетирање ученика о 

присутности насиља у дому и 

приказати резултате на Педагошком 

већу дома 

 

 

Васпитачи 

 

У децембру месецу, у оквиру прве и треће 

васпитне групе спроведене су анкете на теме 

„Дигитално насиље“ и „Насиље у школи“. 

 
Недеља лепих порука Васпитачи, 

ученици 
Није реализована активност због 
епидемиолошке ситуације. 

Обележавање Дана толеранције 
16.11.уређивањем 
паноа 

Васпитачи, 
ученици 

У оквиру васпитног рада обрађене су теме 
о толеранцији током године. Дан 
толеранције није обележен на начин који 
је планиран због епидемиолошке 
ситуације. 

Радионице на тему Насиље у 
оквиру васпитног рада 

Васпитачи, 
ученици 

Током године у оквиру васпитног рада 
обрађена је тема „Насиље“ у оквиру 
мањих група или онлајн због присутне 
епидемиолошке ситуације. 

Обезбеђивање простора у 
коме бораве ученици 

Радници 
обезбеђења 

Простор је обезбеђен ангажовањем 
ноћних чувара. 

Стручно усавршавање 
запослених 

Васпитачи, 
стручни 
сарадник, 
управница 

Васпитачи, стручни сарадник и 
управница дома су похађали онлајн 
Обуке за запослене „Породично насиље“ 
и „Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању“. 

Писање годишњег извештаја о 
спроведеним активностима у 
дому 

Васпитачи, 
стручни 
сарадник 

Годишњи извештај је израђен у августу 
месецу. 
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13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 
Ове школске године управница дома, васпитачи и стручни сарадник у дому похађали су 

следеће програме стручног усавршавања: 
 

Запослени Назив програма Датум 

реализације 

Број 

бодова 

Тања Николић, 

управник дома 

Конференција: Васпитни рад у 

домовима ученика средњих школа 

Републике Србије 9 

22. и 23. април 

2021. 

2 

 Програм обуке за запослене у 

образовању/ Дигитална учионица/ 

Дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

 

26. мај 2021. 

 

 

19,5 

 Мала школа великог здравља - вежбе 5.и 6.јун 2021. 16 

Слађана 

Игњатовић, педагог 

дома 

Програм обуке за запослене у 

образовању/ Дигитална учионица/ 

Дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

 

26. мај 2021. 

 

 

19,5 

Милена Ђаковић Виртуелна конференција: Сарадња 

Србије и ЕУ – Стварање могућности за 

унапређење образовања кроз Еразмус+ 

програм 

 

13. и 14. 

октобар 2020. 

 

4 

 Aкредитован семинар – Како до 

успешне сарадње са родитељима 

12. јун 2021. 8 

Програм обуке за запослене у 

образовању/ Дигитална учионица/ 

Дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

 

26. мај 2021. 

 

 

19,5 

Мирјана Шешић Конференција: Васпитни рад у 

домовима ученика средњих школа 

Републике Србије 9 

22. и 23. април 

2021. 

2 

 Програм обуке за запослене у 

образовању/ Дигитална учионица/ 

Дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

 

26. мај 2021. 

 

 

19,5 

 Мала школа великог здравља - вежбе 5.и 6.јун 2021. 16 

Ања Ризнић Програм обуке за запослене у 

образовању/ Дигитална учионица/ 

Дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

 

26. мај 2021. 

 

 

19,5 
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Данило Цветић Конференција: Васпитни рад у 

домовима ученика средњих школа 

Републике Србије 9 

22. и 23. април 

2021. 

2 

 Програм обуке за запослене у 

образовању/ Дигитална учионица/ 

Дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

 

26. мај 2021. 

 

 

19,5 

 Мала школа великог здравља - вежбе 5.и 6.јун 2021. 16 

Татјана Јокић Програм обуке за запослене у 

образовању/ Дигитална учионица/ 

Дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

 

26. мај 2021. 

 

 

19,5 

 Мала школа великог здравља - вежбе 5.и 6.јун 2021. 16 

 Aкредитован семинар – Како до 

успешне сарадње са родитељима 

12. јун 2021. 8 

 

14.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Вођење евиденције и документације (Књига евиденције о дневном дежурству, Дневници 

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 у складу са епидемиолошком ситуацијом и према стручном 

упутству Министарства. Поред обавезних делатности дома, реализоване су активности које су 

усклађене са жељама и интересовањима ученика, корисника услуга дома. У овој школској години, 

у дому је боравило 50% капацитета. Групе ученика су се смењивале на недељном нивоу. У складу 

са тим, васпитни рад и остале активности су реализоване редовно и онлајн. 

Основни задаци установе реализовани су у складу са програмом рада дома. 

Васпитачи:  Управница дома: 

Милена Ђаковић   Тања Николић 

Мирјана Шешић  

Ања Ризнић 

Данило Цветић 

Татјана Јокић 

 

Стручни сарадник-педагог: 

Слађана Игњатовић  


