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1. УВОД 

1. 1. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

При изради Годишњег извештаја рада школе, полазило се од следећих законских основа: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-

др.закон,10/19 и 6/20) 

2. Закон о средњем образовању и васпитању(„Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/17, 27/18-

др.закон и 6/2020) 

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

4. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у  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. 31/21 и 46/21); 

9. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („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 2021/2022 

годину. („Просветни гласник“ бр. 5/21); 

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 и 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 9/18-1( др. правилник), 9/18-285 (др. правилник); 

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

(„Просветни гласник“, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 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, 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 и 15/20) 

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, 5/91,1/92, 

21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 

9/13, 6/24, 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, 
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производња и прерада хране („Просветни гласник“, бр. 9/91, 16/15,10/16, 11/17, 4/18, 13/18, 2/20, 

14/20); 

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, 115/20). 

25. Инструкције Министарства просвете,науке и технолошког развоја у вези са поступањем 

средњих школа поводом отварања објеката за пријем ученика у току нормализације услова за 

време епидемије COVID 19 

26. План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести 

27. Стручно упутство за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи 

у школској 2021/2022. години. 
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1.2.Образовни профили у школској 2021/2022. години 

 

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

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

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

 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

 

I разред:  

 Пољопривредни техничар - 1 одељење 

 Техничар хортикултуре - 1 одељење  

 Ветеринарски техничар - 1 одељење  

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

 Прехрамбени техничар - 1 одељењe  

 Пекар – Месар - 1 одељење 

 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју - 2 одељење 

II разред:  

 Пољопривредни техничар - 1 одељење 

 Зоотехничар - 1 одељење  

 Ветеринарски техничар - 1 одељење  

 Узгајивачи спортских коња –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 

 Техничар хортикултуре - 1 одељење  

 Ветеринарски техничар - 1 одељења 

 Руковалац-механичар пољопривредне технике –прерађивач млека - 1 одељење 

 Прехрамбени техничар -1 одељење 

 Пекар - месар - 1 одељење 

IV разред:  

 Пољопривредни техничар - 1 одељење 

 Зоотехничар - 1 одељење  

 Ветеринарски техничар - 1 одељење 

 Прехрамбени техничар- 1 одељење 
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1. УСЛОВИ РАДА 

1.1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

1.1.1. 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. 

 

1.1.1.1. Простори услови у школи 

ПРОСТОР Број Пов-

м2 

Опремљеност 

 

% 

КЛАСИЧНА УЧИОНИЦА     

учионица 15 700 Врло добра 90 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ     

инфоматика 2 111 добра 70 

Православни катехизис 1 36 Врло добра 90 

Грађанско васпитање 1 50 Врло добра 90 

медијатека 1 52 одлична 100 

Физичко васпитање 1 54 неусловно  

Терени на отвореном: рукомет, мали фудбал 1 46x25 Врло добро 90 

 одбојка  21x12 Врло добро 90 

КАБИНЕТИ     

физика 1 53 Врло добра 90 
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ветеринарски 1 64 Врло добра 90 

Лабораторија -  педолошка 1 53 одлична 100 

Лабораторија за прехрамбену струку 1 28 одлична 100 

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ 

ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 
    

Радионица за пекаре 1 73 одлична 100 

Прерада млека 1 107 Врло добра 80 

ОСТАЛИ ПРОСТОР 1    

Свечана сала 1 148 одлична 100 

Библиотека са читаоницом 1 53 одлична 90 

Разглас 1 16 одлична 100 

Ученички ресторан 1 54 одлична 100 

КАНЦЕЛАРИЈЕ     

Наставничка канцеларија     

Директор 1 36 одлична 100 

Секретар 1 26 одлична 100 

Помоћник директора 1 24 одлична 100 

Рачуноводство 1 11 одлична 100 

Психолог 1  одлична 100 

Педагог 1 10 одлична 100 

За израду пројеката 1 11 одлична 100 

За састанке 1 18 одлична 100 

Матична служба 1  Врло добра 80 

 

 

1.1.1.2.  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 Опремљеност % 

     

стакленик 1 175 Врло добра  90 

пластеник 1 600 одлична 95 

Мали пластеник 2 70 добра 70 

     

Радионица : механичари 1 70 Врло добра 80 

Радионица: браварска 1 32 врло добра 80 

Канцеларија за професоре 1 15 Врло добра 90 

Канцеларија управника економије 1 15 врло добра 80 

Кабинет за хортикултуру 1 67 врло добра 80 

Кабинет за пољопривредну струку 1 49 врло добра 80 

Вински подрум 1 48 одлична 100 

Магацини  2 76 Врло добра 80 

Метална гаража 1 36 одлична 100 

Стара штала 1 410 одлична 100 

Нова штала 1 370 одлична 100 

Мешаона сточне хране 1 170 одлична 100 

трифолин 1 86 одлична 100 

Ветеринарска амбуланта 1 70 Врло добра 80 

сењак 1 480 одлична 100 

Отворено товилиште за бикове 1 125 одлична 100 

свињац 1 190 одлична 100 

Хала за јахање 1 871 одлична 100 

шупе 2 254 старе  
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1.1.2. Наставна средства и опрема 

Наставна средства 

Школска економија пружа добре услове за извођење практичне наставе за пољопривредну 

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

располаже са 60 % опреме и машина.  

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

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

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

punto, Fiat siciento, Dacia duster. 

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

у селу Мајур, на 6 километара удаљености од школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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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1.2. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

1.2.1. Руководство школе 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

 

 

РАДНО МЕСТО 

 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 

 
ЛИЦЕНЦА 

 

 

% У ШКОЛИ 

 

Предраг Савић директор 19 да 100% 

Ђорђе Алексић 

пом. директора 

( проф. физичке 

културе) 18 да 

 

100% 

Драгана Гератовић 

пом. директора за 

наставу (проф. 
стручних 

предмета) 21 да 

 

100% 

 

Тања Николић 

пом.директора у 

установи 

ученичког 

стандарда 25 не 100% 

 

 

2.2.2. Послови образовно-васпитног рада 

 

Име и презиме 
Наставни 
предмет 

Године 

радног 
 стажа Лиценца % у школи 

Весна 

Игњатовић-

Обреновић 
Српски језик и 

књижевност 29 да 100 

АнаСимић-

Ризнић  
Српски језик и 

књижевност          17 да 100 

Драгица 
Станковић 

Српски језик и 
књижевост 21 да 

100%  

(60% настава, 40% 
библиотека) 

Љиљана 

Ђукановић 
Српски језик и 

књижевност 13 да 

100 %  

(96% настава 

4% библиотека) 

Марија 

Ђуковић Руски језик 2 не 45 

Татјана Томић 

Енглески језик 

 14 да 100 

Инес 
Радовановић Енглески језик 16 да 

100 

 (10% библиотека, 
90% настава) 

Јелена Вујанић Енглески језик 16 да 30 
Зоран 

Стојиновић Географија 18 да 50 

Сања Берић географија 16 да 10 

Адриана Машић 

Соц.са правима, 
соц.,устав и права 

грађана, 

грађан.васпитање 15 да 100 
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Јованка 

Ковачевић 

Филозофија, 

грађ.васпитање, логика, 

логика са етиком) 28 да 50 
Mилан 

Живковић Историја 3  80 
Наташа 

Јовановић Латински језик 28 да 21,27 

Жељко Елор 
Биологија, 

практ.настава 15 да 80 

Владимир Панић Биологија, екологија,  30 да 30 
Славољуб 

Јовановић Физ. васпитање 25 да 100 
Мирослав 

Пановић 
Физ. васпитање, 

изабрани спорт 23 да 100 

Ђорђе Алексић 
Физ.васпитање, 

изабрани спорт 19 да 

100 (50% настава, 
25% помоћник 

директора, 25% 

библиотека) 

Весна 

Степановић Физика 19 да 80 
Зоран 

Богдановић 
Математика, 

информатика 30 да 100 

Немања Томић 
Математика, 

информатика 14 да 100 
Душан Ђорђевић 

Срнић 
Математика и 

информатика 8 не 80 
Јована 

Милутиновић Математика 5 не 100 
Невена 

Ђуришић 
Хемија, физичка 

х.,аналитичка х. 14 да 100 

Јелена Петровић Хемија, техн.рада 14 да 90 
Марија 

Мирковић Хемија 8 не 100 

Тамара Томић Вет. предмети 6 да 100 

Светлана Ђурић Вет. предмети 32 да 100 

Раде Милчић Вет. предмети 33 да 100 

Зоран Петковић Вет. предмети 17 да 100 

Душанка Ђукић Струч. предмети 32 да 100 

Драгана 
Гератовић Струч. предмети 22 да 

100 ( 50% настава, 

25% библиотека, 25% 
помоћник директора) 

Драган 

Јовановић Струч. предмети 10 не 100 
Бранка 
Шубашић Струч. предмети 20 да 100 
Сузана 

Ристановић Струч. предмети 18 да 100 
Катарина 

Секуловић Струч. предмети 24 да 100 

Радета Струч. предмети 29 да 100 
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Радановић 

Биљана Поповић Струч. предмети 26 да 100 

Мира Баћановић Струч. предмети 26 да 100 

Александар 
Поповић Струч. предмети 27 да 100 

Душан 
Мајсторовић Струч. предмети 27 да 100 
Милена 

Стаменић Струч. предмети 29 да 100 
Слађана 
Мирковић Струч. предмети 22 да 100 

Иван Петровић Струч. предмети 2 не 100 
Весна 

Живановић Струч.предмети 6 не 100 

Жељко Јокић Струч. предмети 25 да 100 
Мирјана 
Љубинковић Струч. предмети 26 да 100 

Марија Гајић Струч. предмети 7 не 100 

Славка 

Тодоровић Струч. предмети 29 да 100 

Снежана Васић Струч. предмети 22 да 100 
Миланка 
Живановић Струч. предмети 25 не 100 
Предраг 

Лазаревић Струч. предмети 28 да 100 
Јованка 

Максимовић Струч. предмети 11 да 100 
Александра С. 

Марковић Струч. предмети 12 да 100 
Александра  Н. 

Марковић Струч. предмети 12 да 100 

Ђурђа Лукић Струч. предмети 8  не 100 

Валентина 
Арсеновић Верска настава 11 не 90 
Драгољуб 

Поповић Предузетништво 31 да 50 

Бојана 

Абазовић Музичка уметност 7 не 5 

Мирјана 

Ристивојевић Ликовна  уметност 3 не 5 

Милош Макевић пом. наставник 8 -  100 

Далибор Двокић пом. наставник 23 -  100 

Драгутин Гранић пом. наставник 36 -  100 
Мирослава 

Рогуља 
Тривановић пом. наставник 2 -  100 

Вера Мићић пом. наставник 35 -  100 

Мирослав Божић 
пом.наставник и 
магационер 5 - 100 

Никола Савић 
Организатор  прак.  
наставе 18  да 100 

Милица Јевтић Педагог 13 да 100 
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Слађана 
Игњатовић Педагог 6 да 100 
Јелена 

Костадиновић психолог 9 не 50 

Милена Ђаковић Васпитач у дому 12 не 100 

Мирјана Шешић Васпитач у дому 17 не 100 

Ања Ризнић Васпитач у дому 11 не 100 
Данило Цветић 

 Васпитач у дому 3 не 100 

Татјана Јокић Васпитач у дому 2 не 100 

 

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

послови и послови јавних набавки 

 

Име и презиме Радно место 
Године 

радног стажа Лиценца % у школ. 

Ивана Вилотић 

 Секретар 10 да 100 

Аница Ралић 

Реф.за правно-кадровске и 

админитративне послове 18 - 100 

Душица 

Марјановић Магационер /Економ 17 - 100 

Данка Тешић 

Дипломирани економиста за 

финансијско 

рачуноводствене послове 16 - 100 

Драгана Срнић-

Ђорђевић Благајник 34 - 100 

Мирела 

Ђурђевић Службеник за јавне набавке 3 - 100 

 

2.2.4.Специјализовани  и помоћно – технички послови 

Име и презиме Радно место 

Године 

радног 

стажа % у школ. 

Весна  Ђурђевић Чистачица 23 100 

Тања Ивановић Чистачица 3 100 

Милена Новаковић Чистачица 25 100 

Стојанка Петровић Чистачица 22 100 

Мирјана Ђурић Чистачица 2 100 

Весна Петровић Чистачица 7 100 

Милан Радосављевић Возач 29 100 
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Светислав Томасовић 

Домар/мајстор 

одржавања 3 100 

Миломир Тодоровић 

Домар, мајстор 

одржавања 39 100 

Живка Вуковић Чистачица  35 100 

Милован Тешић Помоћни радник  27 100 

Милан Ђурђевић Помоћни радник 9 100 

Драгослав Павловић Помоћни радник 10 100 

Мирјана Гајић 

Техничар одржавања 

одеће  100 

Драган Лукић Помоћни радник 4 100 

Дејан Гаврић  Чистач 33 100 

Александар Ђурић Помоћни радник 14 100 

Милан Радоњић Помоћни радник 7 100 

Александар Достанић Помоћни радник 3 100 

Дијана Гератовић Спремачица 1 100 

Владанка Симић Спремачица 1 100 

Биљана Кузмановић Помоћни кувар 14 100 

Вера Адамовић кувар 1 100 

Светлана Гавриловић Кувар/посластичар 24 100 

Јованка Карић Помоћни кувар 1 100 

Светлана Ловчевић куварица 1 100 

Синиша Цветковић Возач 27 100 

Зорица Тодоровић Продавац 23 100 

Живан Поповић Техничар одржавања 30 100 

Љубица Гајић Магационер/економија 1 100 

Љиљана Гератовић 

Техничар одржавања 

информационих 

система и технологија 1 50 
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2. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

2.1. Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Ванредни ученици   

 

Редни бр. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ СТАТУС Бр.ученика 

1. Пољопривредни техничар Ванредан – промена 

статуса  

3 

2. Зоотехничар Ванредан – промена 

статуса 

2 

3. Зоотехничар Преквалификација 1 

4. Прехрамбени техничар Ванредан – промена 

статуса  

2 

5. Техничар хортикултуре Ванредан – промена 

статуса 

1 

6. Ветеринарски техничар Преквалификација 1 

7. Ветеринарски техничар Ванредан – промена 

статуса 

1 

8. Прерађивач млека Ванредан – промена 

статуса 

2 

9. Пекар Ванредан – промена 

статуса 

2 

Образовни профил Разред 

I 

(бр. 

ученика) 

Разред 

 II 

(бр. 

ученика) 

Разред 

III 

(бр. 

ученика) 

Разред 

IV 

(бр. 

ученика) 

 

 

Укупно 

Пољопривредни техничар 25 24 28 22 99 

Техничар хортикултуре 12  14  26 

Зоотехничар  10  19 29 

Ветеринарски техничар 27 23 27 25 102 

Прехрамбени техничар 22 18 24 25 89 

Прерађивач млека - - 8 - 8 

Руковалац механичар 

пољопривредне технике 

12 12 14 - 38 

Пекар 13 9       6 - 28 

Месар 10 8 14 - 32 

Узгајивач спортских коња 6 8   14 

Цвећар-вртлар са 

сметњама у развоју 

7+7 7 - - 21 

Свега 

 

141 119 135 91 486 
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10. Цвећар - вртлар Ванредан 1 

11. Узгајивач спортских коња Упоредно школовање 1 

  Укупно 17 

 

2.3. Ученици по индивидуалном образовном плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Кретање броја ученика 

Разред 
ИОП - 1 ИОП – 2 Укупно 

I разред 0 19 19 

II разред 0 12 12 

III разред 1 5 6 

IV разред  2 2 

Укупно 1 38 39 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

 

2003/04. 638 

2004/05. 651 

2005/06. 675 

2006/07. 688 

2007/08. 687 

2008/09. 672 

2009/10. 627 

2010/11. 609 

2011/12. 557 

2012/13. 515 

2013/2014. 521 

2014/2015. 476 

2015/2016. 555 

2016/2017. 536 

2017/2018. 597 

2018/2019. 596 

2019/2020. 562 

2020/2021. 531 
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3. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Школски календар 

 

У школској 2021/2022.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, 18/20 и 19/21). У школи се радило према Школском 

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

2021/2022. 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 2021/2022.годину. 

 

Класификациони периоди:  
 

I : 30. октобар 

II:  30. децембар 

III:    2. април 

IV:од 31. маја до 21.јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022. 486 

Час Преподневна (прва) 

смена 

Поподневна (друга) 

смена 

1. 7.30 - 8.15 13.30 - 14.15 

2. 8.20 - 9.05 14.20 - 15.05 

3. 9.20 – 10.05 15.20 –16.05 

4. 10.15 – 11.00 16.15 – 17.00 

5. 11.05 - 11.50 17.05 - 17.50 

6. 11.55 - 12.40 17.55 - 18.40 

7. 12.45 - 13.25 18.45 - 19.20 
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4.3. Подела одељењских старешинстава 

 

РАЗРЕД ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

 

I1 Пољопривредни техничар Слађана Мирковић 

I2 Техничар хортикултуре Милена Стаменић 

I3 Ветеринарски техничар Душанка Ђукић 

I4 Узгајивачи спортских коња и руковалац-

механичар пољопривредне технике 

Душан Срнић 

I5 Прехрамбени техничар Невена Ђуришић 

I6 Пекар, месар Жељко Јокић 

I7 Цвећар-вртлар – одељење деце са 

сметњама у развоју 

Биљана Поповић 

I8 Цвећар-вртлар – одељење деце са 

сметњама у развоју 

Миланка Живановић 

   

II1 Пољопривредни техничар Татјана Томић 

II2 Зоотехничари  Јелена Петровић 

II3 Ветеринарски техничар Сузана Ристановић 

II4 Узгајивачи спортских коња и руковалац-

механичар пољопривредне технике 

Јована Милутиновић 

II5 Прехрамбени техничар Марија Гајић ( замена Снежана 

Ђурић) 

II6 Пекар.месар Александра Н.Марковић 

II8  Цвећар-вртлар  - одељење деце са 

сметњама у развоју 

Живановић Весна  

   

III1 Пољопривредни техничар Душан Мајсторовић 

III2 Техничар хортикултуре  Жељко Елор 

III3  Ветеринарски техничар   Тамара Томић 

III4 Прерађивач млека – руковалац-

механичар пољопривредне технике 

Адриана Машић 

III5  Прехрамбени техничар Александра С.Марковић 

III6 Пекар, месар Славка Тодоровић 

   

IV1 Пољопривредни техничар Мирослав Пановић 

IV2 Зоотехничар Драгана Гератовић 

IV3 Ветеринарски техничар   Весна Игњатовић-Обреновић 

IV5 Прехрамбени техничар Драгица Станковић 

У току школске 2021/22.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; 
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- Сарадња са родитељима и информисање о оценама и владању њихове деце; 

- Вођење педагошке документације; 

- Организизовање и учествовање у хуманитарним активностим. 

 

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 2021/2022.години 

 

Разред 
Изборни предмети 

Грађанско васпитање   /  Верcka настава 

 

Укупно 

I – 1 9 16 25 

I – 2 4 8 12 

I – 3 11 16 27 

I – 4 8 10 18 

I – 5 10 12 22 

I – 6 13 10 23 

I – 7 0 7 7 

I – 8 0 7 7 

Укупно 54 86 140 

II – 1 9 15 24 

II – 2 4 6 10 

II – 3 9 14 23 

II – 4 9 11 20 

II – 5 9 9 18 

II – 6 7 10 17 

II – 8 0 7 7 
Укупно 47 72 119 
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Наставу веронауке реализовала је вероучитељ Валентина Арсеновић, док су наставу 

грађанског васпитања реализовале Јованка Ковачевић и  Адриана Машић. 

 
 

  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ 

1. Патологија пчела   2     

2. Козарство   2     

3. Патологија риба     2   

4. Спортско коњарство     2   

5. Патологија егзотичних животиња     2   

6. Добробит животиња     2   

7. Хигијена намирница животињског порекла       2 

8. Кинологија       2 

9. Аграрни туризам     2 2 

Општеобразовни предмети 

1. Други страни језик   2 2 2 

2. Изабрани спорт   2 2 2 

3. Историја (одабране теме)   2 2 2 

4. Филозофија     2 

5. Логика са етиком    2  

6. Општа и неорганска хемија    2  

7. Органска хемија     2 

8. Физика    2 2 

9. Биологија    2  

10. Ликовна култура   2 2 2 

11. Музичка култура   2 2 2 

12. Географија у пољопривреди   2 2  

 
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. 

 

 

 

III – 1 15 13 28 

III – 2 7 7 14 

III – 3 11 16 27 

III – 4 14 8 22 

III – 5 11 13 24 

III – 6 11 9 20 

Укупно 69 66 135 

IV – 1 0 22 22 

IV – 2  14 5 19 

IV – 3 7 18 25 

IV – 5 2 23 25 

Укупно 23 68 91 

Свега 193 292 485 
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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. 

Допунска настава је реализована из следећих предмета : 

Предмет Професор I 

разред 

 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

Укупно 

одржано 

Хемија J. Петровић 8 6 4 - 18 

Хемија М. Мирковић 1 3 - 5 9 

Хемија Н. Ђуришић 41 5 - - 46 

Српски језик и 

књижевност 

В. Игњатовић Обреновић 13 - - - 13 

 Математика  Ј. Милутиновић - - 4 - 4 

Математика З. Богдановић 3 - - - 3 

Физика Весна Степановић 9 - - - 9 

Исхрана људи Жељко Јокић 7 - - - 7 

Енглески језик Ј. Вујанић 6 - - -   6 

Енглески језик Т. Томић - - 4 - 4 

Биологија Ж. Елор 16 - - - 16 

Прехрамбена група 
предмета 

А. С Марковић - - 6 - 6 

Пољопривредна 

техника 

Р. Радановић 6 - - - 6 

Пољопривредна 
техника 

Д. Мајсторовић - - 4 - 4 

Агрохемија са 

физиологијом биља 

М. Стаменић 5 - - - 5 

Цвећарство  М. Стаменић - - 1 - 1 

Декоративна 

дендрологија 

М. Стаменић - - 5 - 5 

Паркарство М. Стаменић - - 5 - 5 

Педологија М. Стаменић 5 - - - 5 

Мотори и трактори Р. Радановић 2 - - - 2 

Мотори и трактори Д. Мајсторовић - 6 - - 6 

Организација са 

менаџментом 

Бранка Шубашић - - - 6 6 
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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 2021/2022. 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. 

 

6. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 Школа има школу 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 
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0150 – мешовита пољопривредна производња 

0162 – помоћне делатности у узгоју  

 

7. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА 

 

Наставничка већа за школску 2021/2022.годину успешно и благовремено су одржана. 

У школској 2021/2022.години одржано је укупно 8 седница. 

 

Прва седница Наставничког већа одржана је 3.11.2021.године у 17 часова. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Успех ученика на првом тромесечју 

3.Дисциплинске мере 

4.Разно 

 

 

Друга седница Наставничког већа одржана је 28.12.2021.године са почетком у 20 часова. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Верификација оцена са одељенских већа 

3.Превенција насиља 

4.Разно 

 

Трећа седница Наставничког већа одржана је 1.4.2022.године са почетком у 18 часова. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Доношење одлука о укору Наставничког већа за три ученика одељења III 6(Раде 

Јанковић,Немања Митровић и Немања Марковић). 

3.Разно 

 

Четврта  заједничка седница Наставничког и Педагошког већа одржана 25.5.2022.године у 

19:20 часова. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице 
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2.Предлог Наставничког и Педагошког већа чланова Школског одбора из реда запослених 

3.Избор чланова из реда наставника за конкурсну комисију за избор директора 

4.Избор чланова комисије заспровођење тајног гласања за избор директора из реда чланова 

Наставничког већа 

5.Дисциплинске мере 

6.Разно 

 

Пета седница Наставничког већа одржана је 3.6.2022. године у 18 часова. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Верификација оцена са одељенских већа 

3.Избор ђака генерације 

4.Дан школе 

5.Разно 

 

Посебна седница Наставничког и Педагошког  већа одржана је 13.6.2022.године са почетком у 

19 часова. 

1.Представљање кандидата за избор директора Школе 

2.Тајно изјашњавање запослених о кандидатима за избор директора Школе 

3.Прибављање мишљења Наставничког и Педагошког  већа о кандидатима за избор директора 

Школе 

 

Седма седница Наставничког већа одржана је 15.8.2022. године са почетком у 10:30 часова. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Верификација оцена са одељенских већа 

3.Разно 

 

Осма седница Наставничког већа одржана је 31.8.2022.године у 9 часова. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Допис министра Бранка Ружића школи 

3.Екстерна контрола 

4. Разно 

 

       Записнике водила Љиљана Ђукановић 
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7.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

У току школске 2021/2022.године, у оквиру Педагошког колегијума реализовани су следећи 

задаци: договорен је начин рада у току трајања епидемије у првом полугодишту; анализиран је 

рад годишњег плана рада колегијума; разговарано је о распореду блок наставе; колегијум је 

упућен у план стручног усавршавања и у предлоге семинара од стране ЦСР Шабац; утврђени су 

термини класификационих периода; колегијум је упућен у план педагошко-инструктивног рада 

ПП службе; дат је предлог колегијуму од стране Тима за инклузивно образовање за утврђивање 

права на ИОП за ученике; чланови колегијума су одобрили коришћење ИОП-а са измењеним 

програмом за ученике првог разреда; разговарано је набавци материјала, наставних средстава и 

опреме у овој школској години; договорен је начин посете институцијама и установама у 

локалној заједници. 

 

Драгана Гератовић, помоћник директора 

 

7.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

 

Реализоване активности 

 

Носиоци Време 

  -Разматрање и усвајање предлога Програма 

Одељењског већа 

 -Разматрање предлога плана и програма рада 

одељењског старешине 

-Утврђивање бројног стања ученика 

-Снабдевеност ученика уџбеницима 

-Усвајање распореда писмених задатака 

-Усвајање програма активности у борби против 

насиља и дроге 

-Анализа социјалног,материјалног и здравственог 

стања ученика и чланова породице 

-Доношење одлуке о извођењу допунског и 

додатног образовно-васпитног рада 

--Текућа питања 

Чланови већа Септембар 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог  класификационог периода 

-Изрицање васпитно-дисиплинских мера 

-Уједначавање критеријума оцењивања 

-Извештај о реализацији програма активности у 

борби против насиља и дроге 

-Текућа питања 

Директор 

Чланови већа 

Стручна служба 

Новембар 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта 

Чланови већа Јануар 
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-Изрицање васпитно - дисциплинских мера 

-Реализација наставних планова и програма 

остварених наставних и ваннаставних активности на 

крају првог полугодишта 

-Текућа питања 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог периода 

-Изрицање васпитно дисциплинских мера 

-Мере за побољшање успеха 

-Текућа питања 

Чланови већа Април 

-Анализа успеха и дисциплине 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 

-Текућа питања 

Чланови већа Мај-јун 

-Анализа успеха на крају школске године 

-Извештај о успеху ученика на испитима 

-Текућа питања 

Чланови већа Август 

 

7.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор: 

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

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

остваривању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике; 

4) доноси финансијски план школе; 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 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. 

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

пунолетна ученика које бира Ученички парламент школе. 
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Састав Школског одбора: 

1.   Предраг Вујковић -представник локалне самоуправе 

2.   Александар Лазић -представник локалне самоуправе 

3.   Марко Петронић- представник локалне самоуправе 

4.  Арсеновић Мирјана – представник родитеља 

5.   Дејан Петровић- представник родитеља 

6.   Дарко Јанковић - представник родитеља 

7.   Драгица Станковић - представник запослених 

8.   Жељко Елор, представник запослених 

9.   Милена Стаменић, представник запослених. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 

 Усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2020/2021.год. 

 Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 

2021/2022.год. 

 Кадровска питања 

 Разматрање Извештаја о раду директора школе за 

школску 2020/2021 

. 

 Усвајање Допуне Правилника о кућном реду у дому 

ученика Средње пољопривредне школе са домом 

ученика Шабац 

 Именовање чланова Стручног актива за развојно 

планирање 

 Верификација мандата нових члановаШколског 

одбора 

 

 Измене и допуне правилника школе 

 Измене и допуне Статута школе 

 

 

 

 

 Усвајање Финансијског плана – ребаланс I зa 2022. 

годину 

Директор, 

председник Школског 

одбора 

 

Септембар, 

јун 

 Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

класификационог периода  

Директор, 

председник Школског 
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 Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

полугодишта 

 

 Доношење Одлуке о спровођењу годишњег пописа за 

2021. годину и именовању чланова Централне 

пописне комисије 

 Усвајање Ценовника за ванредне ученике Средње 

пољопривредне школе са домом ученика- Шабац 

 План уписа за школску 2022/2023. годину 

 Доношење решења о именовању комисије за 

технолошке вишкове у Средњој пољопривредној 

школи са домом ученика Шабац 

одбора 

 Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

полугодишта 

 Доношење Финансијског плана за 2022. годину 

 Усвајање Анализе финансијског извештаја о 

пословању за 2021. годину 

 Извештај о реализацији матурске екскурзије 

 Доношење Плана јавних набавки за 2022. годину 

 Усвајање Извештаја о извршеном годишњем попису 

за 2021. годину 

 Спровођење процедуре за избор директора Школе 

 Доношење одлуке о жалби на Решење о изрицању 

мере удаљења са рада запосленом школе Владимиру 

Панићу, бр.02-504 од 20.04.2022. године. 

 

 Разно 

Директор, 

председник Школског 

одбора, 

шеф рачуноводства 
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7.5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНА ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.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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7.5.1. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Стручно веће срспког језика за школску 2021/2022. 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) 

 

Председник Стручног већа српског језика за шк. 2021/2022. је проф. Ана Симић Ризнић 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Састанак 

стручног већа:  

подела 

послова у 

оквиру 

стручног 

већаАнализа 

понуде 

семинара за 

стручно 

усавршавање 

и избор 

садржаја; 

Планирање 

стручних 

посета  

 

 

7. 9.2021. 

 

План рада већа 

(код педагога), 

записник са 

већa у е-

дневнику 

Посете установама 

културе нису 

реализоване због 

епидемије корона вируса 

 

Састанак 

стручног већа 

: реализација 

плана рада за 

прво 

тромесечје, 

анализа 

постигнућа 

ученика на 

првом 

тромесечју, 

23.11.2021. Записник са 

већа у 

едневнику 
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Усаглашавање 

критеријума 

за оцењивање 

; 

 

Припремање 

програма за 

Светог Саву 

Током 

децембра  

Због пандемије 

корона вируса 

овогодишњи 

програм 

поводом 

обележавања 

школске славе 

Св.Сава није 

реализован 

Светосавски дани који 

су планирани нису 

реализовани јер је 

Министарство 

продужило распуст због 

пандемије корона вируса 

 

Реализација 

програма за 

прославу 

Светог Саве 

27.1.2022. Извештај о 

активности, 

видео – 

материјал,  сајт 

школе ,ФБ 

страница школе 

  

Одржавање и 

ажурирање 

ФБ странице 

школе 

Током 

полугодиш

та 

ФБ страница 

школе 
  

Учешће у 

хуманитарним 

активностима 

„Школарца“ 

Током  

полугодиш

та 

Извештаји о 

акцијама 
  

Припрема  

новог броја 

школског 

листа „Клас“ 

(прикупљање 

материјала) 

Током 

полугодиш

та 

Школски лист 

“Клас” ове 

године изашао 

је у 

електронском 

издању. 

  

Састанак 

стручног већа: 

реализација 

наставних 

садржаја за 

прво 

полугодиште, 

могућност 

употребе 

резултата 

пробне матуре 

у праћењу 

напредовања и 

оцењивања, 

план 

активности за 

друго 

полугодиште 

 

 

 

 

 

22.2.2022. 

 

 

 

 

 

Извештај у 

едневнику 
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Састанак 

стурчног већа: 

анализа 

успеха на 

крају трећег 

тромесечја; 

припрема за 

полагање 

матурског 

испита 

17.5. 2022. Извештај у 

едневнику 
  

Састанак 

стручног 

већа:1. 

Анализа 

успеха на 

крају школске 

године 

2. анализа 

успеха на 

матурском 

испиту 

3. припремна 

настава за 

полагање 

поправног 

испита 

4. подела 

часова за 

наредну 

школску 

годину 

28.06.2022. Извештај у 

едневнику 
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7.5.2.ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Стручно веће Физичког васпитања за школску 2021/2022. 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. 2021/2022. је проф. Славољуб 

Јовановић 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин 

праћења/докази 
Садржаји који 

нису реализовани 
Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

- Усвојен план рада 

стручног већа 

 

Август 2021 Записник 

стручног већа 
  

Обављен договор око 

реализације наставе  

 

Август 2021 Записник 

стручног већа 
  

Крос РТС-а (такмичење 

на нивоу града) 
Октобар 2021  Није реализовано 

због забране 

окупљања (корона 

вирус) 

 

Стони тенис (такмичење 

на нивоу града) 

Октобар 2021 Записник 

стручног већа 

(треће место 

ученици) 

  

Пливање (такмичење на 

нивоу града) 

Новембар 2021 Записник 

стручног већа 

(једно друго и 
једно треће 

место)  

  

Рукомет (такмичење на 

нивоу града) 
Март 2022 Записник 

стручног већа 
(прво коло) 

  

Мали фудбал (такмичење 

на нивоу града) 

 

Април 2022 Записник 

стручног већа 
(ученици и 

ученице четврто 

место) 

  

Кошарка (такмичење на 

нивоу града) 
 

Aприл 2022 Записник 

стручног већа 

(прво коло) 

  

Одбојка (такмичење на 

нивоу града) 
Април 2022 Записник 

стручног већа 

(прво коло) 
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Атлетика (такмичење на 

нивоу града) 
Април 2022 Записник 

стручног већа 
  

Школски турнир у малом 
фудбалу 

Мај 2022  Није реализовано 
због близине 

градилишта нове 

хале 

 

Пролећни школски крос Мај 2022 Записник 
стручног већа 

  

Извештај о раду стручног 

већа 
Јул 2022 Записник 

стручног већа 
  

 

 

7.5.3. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ  ЈЕЗИКА 

 

 

Стручно веће страних језика за школску 2021/2022. 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 

 

 ( 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. 2021/2022. је проф.Татјана Томић 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начинпраћења

/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Анализауспех

аученикапораз

редима 

Обележавање 

Дана језика 

Септембар Записник / / 

Утврђивањест

епеназнањауч

еникакоји 

доносеизоснов

нешколе(одно

сисенаученике

првогразреда). 

Усаглашавање

критеријумаоц

Октобар Записник / / 



 

36 

 

ењивања. 

- Разматрање 

могућности 

одласка на 

семинаре 

стручног 

усавршавања. 

Разговор о 

најпогоднијим 

терминима за 

одржавање 

допунске и 

додатне 

наставе. 

- Ангажовање 

ученика у 

раду 

школских 

новина “Клас” 

Новембар Записник / / 

Сумирање 

успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Критеријуми 

оцењивања 

(формулисање

) 

Децембар Записник / / 

Почетак 

другог 

полугодишта, 

разматрање 

предлога 

колега из 

актива о 

унапређењу 

наставе 

страних језика. 

Јануар Записник / / 

Ангажованост

учениканачасо

вимастранихје

зика. 

Фебруар Записник / / 

Заступљеност

матерњегјезик

а у 

наставистрани

хјезика(предн

ости и мане). 

Март Записник / / 

Разматрањепр

едлогаупотреб

еновихуџбени

казаследећушк

Април Записник / / 
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олскугодину(а

копостојипотр

еба). 

Сумирањеусп

ехаученикапо

одељењимана

крајушколскег

одине. 

Мај Записник / / 

 

 

 

 

 

 

7.5.4. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Стручно веће природних наука  за школску 2021/2022. године, чине следећи професори: 

 Весна Степановић, професор физике, 

 Жељко Елор, професор биологије, 

 Владимир Панић, професор биологије, 

 Јелена Петровић, професор хемије, 

 Марија Мирковић, професор хемије, 

 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. 2021/2022. је проф Невена Ђуришић 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

 

- Избор новог 

председника 

актива 

- 

Конституисањ

е већа 

-Усвајање 

плана рада 

већа 

 

 

Август 

2021. 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

 

 

- Дискусија о 

настави на 

даљину 

 

-Организација     
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допунске и 

додатне 

наставе 

-План 

консултативне 

наставе за 

ванредне 

ученике 

-Усавршавање 

наставника 

-Утврђивање 

посебних 

захтева 

везаних за 

природу 

предмета 

-Израда 

планова за 

ученике по 

ИОП-у 

 

   

 

Септембар 

2021.   

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

 

-

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

-Одређивање 

календара 

писмених 

задатака и 

писмених 

вежби 

-Процена 

могућности и 

утврђивања 

учешћа 

ученика на 

такмичењима 

-Усвајање 

оквирног 

распореда 

одржавања 

угледних 

часова 

 

 

Октобар 

2021. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

  

- Анализа 

успеха на 

првом 

класификацио

ном периоду 

-Предлог мера 

за постизање 

бољег успеха 

ученика 

 

 

Новембар 

2021. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

 Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања. 

- Стручно  - Записник са   
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усавршавање 

професора  

- Критеријуми 

оцењивања 

Децембар 

2021. 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

  

 

-  Анализа 

успеха 

ученика у 

првом 

полугодишту 

- Предлагање 

мера за 

постизање 

бољег успеха 

ученика 

- Одређивање 

календара 

писмених 

вежби  

 

 

 

Фебруар  

2022. 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

  

  

-  
Усавршавање 

професора 

 

Март 2022. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

  

-  Анализа 

успеха 

ученика на 

трећем 

тромесечју 

 

 

Април 

2022. 

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

 Професор Жељко 

Елор мења 

професора 

Владимира Панића 

који је суспендован 

са посла.  

- Праћење 

процеса 

самовреднов

ања 

- Избор 

уџбеника и 

друге 

литературе 

- Активности 

у вези још 

боље 

опремљенос

ти по 

предметима 

 

 

Мај 2022. 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

стручног већа 

Наведени 

чланови 

  

- Анализа 

успеха 

ученика на 

крају 

 

Јун 2022.  

 

- Записник са 

седнице 

стручног већа 

- Свеска рада 

 - Критеријуми 

оцењивања на 

нивоу школе, 

бодовање тестова. 
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школске 

године  

- Извештај о 

раду 

стручног 

већа  

- Организациј

а припремне 

наставе за 

полагање 

поправних 

испита 

- Предлог 

професора за 

новог 

председника 

актива. 

- Усавршавањ

е професора 

-  

стручног већа 

Наведени 

чланови 

Присуствовали  

помоћник 

директора, 

Драгана 

Гератовић и 

педагог Милица 

Јевтић. 

- Предат списак 

потребних  

средстава. 

 

 

 

7.5.5. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Стручно веће друштвених наука за школску 2021/2022. године ,чине следећи професори:  

 Јованка Ковачевић,  

 Милан Живковић, 

  Зоран Стојиновић, 

 Сања Берић(у првом полугодишту), 

 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) 
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Председник Стручног већа за шк. 2021/2022.  је професор Адриана Машић. 

 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начинпраћења

/докази 

Носиоци 

активнос

ти 

Садржајик

ојинисуреал

изовани 

Реализованисадрж

ајикојинисуобухваћ

енипланом 

Конституисањ

евећазашколск

у 

2021/2022.год

ину и 

изборпредседн

ика 

Август Записник са 

седница већа - 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Усвајањегоди

шњегпланарад

авећа 

 

Август Записник са 

седница већа - 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Усаглашавање

уџбеника и 

осталелитерат

уре 

Август Записник са 

седница већа - 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Посетацркви - 

учешће 

улитургијском

животуцркве 

Септембар Извештај  ЧланвећаВ

алентинаА

рсеновић 

  

Организација 

допунске 

наставе и 

секција 

Октобар Записник са 

седница већа -

eсДневник , 

листа 

изабраних 

семинара 

Чланови 

већа 

  

Изборсеминар

а – 

програмаструч

ногусавршава

њаизпонуде 

ЦСУ Шабац 

Октобар Записник са 

седница већа -

eсДневник , 

листа 

изабраних 

семинара 

Чланови 

већа 

  

Обележавање 

Дечије недеље 

Октобар Извештај Члан већа 

Адриана 

Машић у 

сарадњи са 

Ученички

м 

парламент

ом 

 Садржај није 

планиран, али је 

реализован кроз 

сарадњу са 

Ученичким 

парламентом. 

Анализауспех

аученикана 

првом 

Новембар Записник са 

седница већа- 

eсДневник  

Чланови 

већа 
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тромесечју и 

предлогмера 

Обележавање 

16.новембра – 

Међународни

дантолеранциј

е 

Новембар Извештај Члан већа 

Адриана 

Машић у 

сарадњи 

са 

Ученички

м 

парламент

ом 

  

Усаглашавање

критеријумаоц

ењивања 

Новембар Записник са 

седница већа–

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Усвајање 

критеријума 

оцењивања 

Децембар Записник са 

седница већа–

eсДневник 

Чланови 

већа 
  

Припремепрос

лавеСветогСа

ве – 

школскихор 

Новембар, 

децембар, 

јануар 

 Чланови 

већа 

Бојана 

Абазовић, 

Валентина 

Арсеновић

, Милан 

Живковић 

Није 

реализовано 

због 

тренутне 

епидемиоло

шке 

ситуације. 

 

Анализа  

успеха 

ученика из 

наставних 

предмета у 

првом 

полугодишту 

Фебруар Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Посетацркви - 

учешће 

улитургијском

животуцркве 

Март Извештај  ЧланвећаВ

алентинаА

рсеновић 

  

Анализа рада 

стручног већа 

у првом 

полугодишту 

Април Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа  

успеха 

ученика из 

наставних 

предмета у 

трећем 

тромесечју и 

предлог мера 

Април Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа  

реализације 

наставних 

садржаја 

предмета и 

Јун  Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 
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осталих 

активности  у 

другом 

полугодишту 

Анализа  

успеха 

ученика из 

наставних 

предмета у 

другом 

полугодишту 

и предлог 

мера 

Јун Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 
  

Припрема 

Извештаја о 

раду стручног 

већа 

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 

  

Усаглашавање

критеријумаоц

ењивања на 

нивоу школе 

Јун Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 
  

Извештај о 

раду 

ученичког 

парламент 

Август 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 

2021/2022.год

ини 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 

  

Анализа рада 

секција у 

школској 

2021/2022. 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 
  



 

44 

 

години 

Усвајање 

Извештаја о 

раду стручног 

већа 

Август Записник са 

седница већа- 

eсДневник 

Чланови 

већа 
  

 

 

7.5.6. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

 

Стручно веће Прехрамбене струке за школску 2021/2022. године, чине следећи 

професори: 

 Јокић Жељко,  

 Тодоровић Славка,  

 Лазаревић Предраг,  

 Васић Снежана,  

 Максимовић Јованка,  

 Љубинковић Мирјана,  

 Александра С Марковић,  

 Марија Гајић и  

 замене Снежана Ђурић и Милица Миливојевић 

 

 ( 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 школску 2021/2022. годину је професор 

Александра С.Марковић. 

 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начинпраћења

/докази 

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 

30.08.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 
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задужења 

наставника;Дог

овор о раду 
секција 

(израдапрограм

арадасекција); 
 Договор о 

методологији 

израде 

месечних 

планова и 

припреме за 

часове. 
Планирање 

реализације 
извођења 

практичне 

наставе;  
Договор о 

начинуреализа

цијидодатне и 

допунскенаста

ве; 

30.08.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Реализација 

блок наставе- 

домска кухиња 
( организација 

рада) 
Санитарни 
преглед 

15.10.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Успех ученика 

на првом 

класификацион
ом периоду; 
Уједначавање 

критеријума 
оцењивања 

24.11.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

 Похађање семинара 

„Обуказареализациј

уновенаставеорјенти

санекаисходима“ 

Избор ментора 

за завршне и 

матурски испит; 
Избор ментора 

и ученика за 

Републичкотакм
ичење 

08.12.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

. Израда критеријума 

оцењивања 

Усвајање тема 

за завршни и 

матурски испит; 

02.02.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Формирањеко

мисијазазаврш

ни и 

матурскииспи

т у 

смеровимаПек

ар,Месар, 

Прерађивачмл

ека и 

30.03.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 
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Прехрамбенит

ехничар 

Извештај са 

Републичког 

такмичења 

Анализа 

успеха на 

крају трећег 

класификацио

ног перида; 

Разно 

13.04.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Договор о 

реализацијима

турских и 

завршинихисп

ита; 

Организацијао

букезачланова

комисијезазав

ршни и 

матурскииспи

т ; Разно  

18.05.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

Рекапитулациј

а полагања 

матурских и 

завршних 

испита; Успех 

ученика на 

крају школске 

године ; 

Организација 

и реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

поправних 

испита;Израда 

извештаја о 

раду секције и 

актива; 

Извештај са 

заједнице 

Разно 

29.06.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 
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7.5.7. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ВЕТЕРИНАРСКЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 

 

Стручно веће ветеринарске групе предмета за школску 2021/2022. године, чине следећи 

професори: 

 Јовица Живковић,  

 Светлана Ђурић,  

 Раде Милчић,  

 Олга Џиновић, 

  Милан Мијатовић,  

 Зоран Петковић,  

 Тамара Томић  

 Драган Јовановић 

 Бошко Нешковић 

 Милош Рељић 

 

 

 ( 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 школску 2021/2022. је  професор Тамара Томић. 

 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начинпраћења

/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

- Извештај 

стручног већа 

са 

пољопривредн

е заједнице-

М.Мијатовић 

Распоред 

часова 

-  Блок настава 

-  

Организација 

практичне 

наставе 

-Организација 

ветеринарске 

амбуланте 

Август/ 

Септембар 

Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-Распоред 

извођења блок 

наставе 

Октобар Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 
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Правилник о 

оцењивању-

критеријуми 

Реновирање 

амбуланте за 

смештај нове 

опреме 

-Одлазак 

колегинице 

Олге у пензију 

Новембар Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 
/ 

-Стручно 

усавршавање 

Децембар Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани 

/ 

-Анализа 

успеха 

ученика 

-Извештај са 

Иновација на 

Факултету 

ветеринарске 

медицине 

-Распоред 

извођења блок 

наставе  у II 

полугодишту 

Фебруар Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани он лајн 

/ 

-Матурски 

испит  

-Такмичење 

ветеринарских 

техничара 

Договор око 

одласка колеге 

Милана 

Мијатовића у 

пензију 

Долазак 

колеге Бошка 

Нешковића у 

актив. 

 

Март Записници са 

актива и 

извештаји 

Сви садржаји су 

реализовани он лајн 

/ 

-

Професионалн

а пракса 

Распоред 

часова-замена 

-Губитак и 

преран 

одлазак нашег 

драгог колеге 

Јована 

Април/мај Записници са 

актива и 

извештаји 

-Извештај о реализацији 

блок наставе у II 

полугодишту 

-Рангирање ученика на 

основу теста знања за 

такмичење 

Такмичење се одржало у 

априлу. 

/ 
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Живковића 

-Долазак 

Милоша 

Рељића у 

актив 

-Извештај са 

Републичког 

такмичења 

ветеринарских 

техничара 

Подела 

стручне летње 

праксе- 

професионалн

а пракса 

Ученик није постигао 

значајне резултате. 

-Организација 

матуре 

-Резултати 

матурских 

испита  

Критеријуми 

за оцењивање-

кориговање 

Практична 

настава-

кориговање 

Извештаји са 

заједница 

пољопривредн

их школа 

Уписивање 

два одељења 

ветеринарских 

техничара 

Одлазак у 

пензију Радета 

Милчића 

следеће 

године 

 

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 

самовреднова

ња 

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 2021/2022. године, чине следећи 

професори: 

 Мирјана Баћановић,  

 Биљана Поповић,  

 Милена Стаменић,  

 Катарина Секуловић,  

 Драгана Гератовић,  

 Душанка Ђукић,  

 Сузана Ристановић,  

 Бранка Шубашић,  

 Весна Живановић,  

 Ђурђа Лукић,  

 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 школску 2021/2022. је Слађана 

Мирковић. 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начин 

праћења/доказ

и 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

-Усвојен план 

рада стручног 

већа, подела 

предмета 

31. 08 2021. 

-током 

школске 

године 

Записник 

стручног већа 

  

-Извештај са 

заједнице 

пољопривредн

их  школа 

-План 

стручног 

усавршавања 

-Школска 

08. 09.2021. 

 

Записник 

стручног већа 
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лабораторија 

-Блок пракса 

-Анализа 

успеха 

ученика на I 

полугодишту 

-Извештај о 

раду и 

предлог 

сетвеног 

плана 

економије 

-

Усаглашавање 

критеријума 

за оцењивање 

-током целе 

школске 

године 

24.11.2021. 

-сетва 2021, 

током целе 

школске 

године 

   

- 

Усаглашавање 

критеријума 

за оцењивање 

08.12.2021.    

-Избор 

ментора за 

такмичења 

-Избор 

ментора за 

матуру 

27.12.2021. 

 

Записник 

стручног веће 
  

-Анализа 

успеха на 

крају II 

полугодишта 

фебруар Наставничко 

веће 

Стручно веће 

  

-Утврђивање 

датума 

полагања 

матурских 

испита 

-

Професионалн

а пракса-

распоред 

30.05. 2022. Стручно веће   

-Извештај са 

заједнице 

пољ. Школа-

Пролом Бања 

-Критеријуми 

за оцењивање 

-Проблеми у 

настави и на 

практичној 

настави 

28.06.2022. Записник 

стручног већа 
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7.5.9. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ,РАЧУНАРСТВА И 

ИНФОРМАТИКЕ 
Стручно веће математике и рачунарства и информатике за школску 2021/2022. 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 школску 2021/2022. је 

професор Богдановић Зоран. 

 

 

Активности Динамика 

реализациј

е 

активност

и 

 

Начинпраћења

/докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

1. Усвајање 

плана и 

прогама 

актива за 

школску 

2021/22 

годину и 

распореда 

часова 

2. Израда 

списка 

потребних 

наставних 

средстава и 

литературе 

3. Договор о 

методологији 

израде 

месечних 

планова и 

припреме за 

час 

4. Разно 

8.09.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

 

1.Анализа 

понуде 

семинара за 

13.10.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 
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стручно 

усавршавање 

и избор 

садржаја 

1.Усаглашава

ње 

критеријума 

оцењивања 

2. Анализа 

успеха 

ученика на 

првом 

класификацио

ном периоду 

17.11.2021 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

1.Успех 

ученика у току 

првог 

полугодишта 

2.Могућност 

употребе 

резултата 

пробне матуре 

у праћењу 

напредовања и 

оцењивања 

ученика 

завршних 

разреда 

3. Разно 

16.02.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

  

1.Анализа 

успеха 

ученика на 

трећем 

класификацио

ном периоду. 

2.Републичко 

такмичење 

3. Разно 

20.04.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 

Одустало се од 

Републичког такмичења 

ученика средњих школа у 

подручју рада 

пољопривреда, 

производња и прерада 

хране из математике. 

 

1.Анализа 

успеха 

ученика и 

предлог мера 

на крају 

другог 

полугодишта 

2.Анализа 

реализације 

наставних 

садржаја 

предмета и 

осталих 

активности у 

другом 

30.06.2022 Евиденција: 

записник у е-

дневнику 
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полугодишту 

3.Припрема 

Извештаја о 

раду стручног 

већа 

4.Разредни и 

поправни 

испити 

5. Разно 

 

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: 

 

1. Слађана Игњатовић, педагог -координатор тима 

2. Инес Радовановић, професор енглеског језика 

3. Слађана Мирковић, професор стручних предмета 

4. Сузана Ристановић, професор стручних предмета 

5. Александра Н.Марковић, професор стручних предмета 

6. Милица Јевтић, педагог 

7. Јелена Костадиновић, психолог 

8. Зорица Глигорић, представник Савета родитеља 

9. Марко Петронић, представник локалне самоуправе 

  

Реализоване активности су: 

 

Активности Носиоци 

активнос

ти – 

одговорно 

лице 

Динамик

а 

реализац

ије 

активно

сти 

Начин реализације 

Формирање стручног актива 

 

Директор, 

Наставнич

ко веће 

Септемба

р  

Формирање актива. Решење. 

Усвајање  годишњег плана и 

извештаја рада стручног актива 

Чланови 

стручног 

актива 

Септемба

р  

Анализа и усвајање активности 

годишњег плана и извештаја о раду 

стручног актива. Записник. 
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Израда Акционог развојног плана 

у складу са Развојним планом 

Чланови 

стручног 

актива 

Септемба

р  

Анализа активности и израда 

Акционог развојног плана. 

Договорен је начин праћења 

реализације активности, као и 

покретање иницијативе за 

реализацију одређених активности. 

Записник. 

Договор о раду Стручног актива Чланови 

стручног 

актива 

Септемба

р 

Договорен је начин рада. 

Закључено је да се одређене 

активности могу реализовати путем 

онлајн комуникације. Записник. 

Предузимање активности у 

складу са Акционим развојним 

планом 

Чланови 

стручног 

актива 

Март  Разговор, размена информација, 

анализа активности које могу бити 

предузете у другом полугодишту. 

Достављање предлога активности 

пом.директора, које могу бити 

реализоване ради  побољшања 

квалитета рада установе. Записник. 

 

Анализа реализације активности у 

складу са Акционим развојним 

планом 

Чланови 

стручног 

актива 

Март Анализа досадашњих реализованих 

активности. Констатовано је да се 

планиране активности углавном 

реализују. Записник. 

 

Сарадња са Тимом за 

самовредновање 

 

Координат

ор  

Јун Сарадња са координатором за 

самовредновање (извештај о 

самовредновању рада школе - 

selfie). Анализа резултата ради 

планирања активности за наредну 

школску годину у оквиру Акционог 

развојног плана. Записник. 

Анализа реализације активности у 

складу са Акционим развојним 

планом 

 

Координат

ор, 

чланови 

стручног 

актива 

Јул Анализа активности у оквиру 

Акционог плана. Констатовано је 

да су све активности реализоване. 

Евидентирано је и које активности 

је потребно унапредити следеће 

школске године. Записник. 

 

Прикупљање ставова и мишљења 

стручних већа о активностима из 

Развојног плана школе за наредну 

школску годину 

Чланови 

стручног 

актива 

Јул Предлагање активности ради 

унапређивања рада установе. 

Евидентирање активности 

предложене од стручних већа, које 

могу бити планиране за наредну 

школску годину. Записник. 

 

Израда годишњег извештаја и 

нацрта годишњег плана Стручног 

актива за развојно планирање 

Координат

ор, 

чланови 

стручног 

актива 

 

Јул Израда, анализа, састанак. 

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

 

                                                                            Руководилац : Слађана Игњатовић 
  

 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

 

 Слађана Игњатовић,педагог -координатор тима 

 Милица Јевтић, педагог 

 Јелена Костадиновић, психолог 

 Инес Радовановић, професор енглеског језика 

 Слађана Мирковић, председник стручног већа пољопривредне групе предмета 

 Сузана Ристановић, професор стручних предмета 

 Александра Н.Марковић,  професор стручних предмета  

 

 

     Реализоване активности су: 

 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно 

лице 

Динами

ка 

реализа

ције 

активн

ости 

Начин реализације 

Формирање стручног 

актива 

 

Директор Септемб

ар 

Формирање. Решење. 

Усвајање годишњег 

плана рада и годишњег 

извештаја о раду 

стручног актива 

 

Чланови 

стручног 

актива 

Септемб

ар 

Анализа и усвајање активности 

годишњег плана и извештаја о раду 

стручног актива. Записник. 

 

Израда наставних 

програма  

Наставници, 

чланови 

актива, 

координатор 

Септемб

ар 

Израда, прикупљање и разврставање 

програма према образовним програмима 

и разредима ради израде Анекса и 

усвајања истог на Школском одбору. 

 

Усвајање Анекса 

школског програма 

Чланови 

стручног 

актива 

Септемб

ар 

Анализа Анекса и договор о изради 

наставних програма изборних предмета 

у овој школској години. Записник. 

 

Анализа уписа у 1.разред Школски 

педагог, 

чланови актива 

Септемб

ар 

Анализирање уписа ученика у 1.разред. 

Записник. 

 

Праћење реализације 

Школског програма у 

Чланови 

стручног 

Октобар 

- март 

Праћење реализације Школског 

програма и предлагање критеријума за 
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оквиру стручних већа 

 

актива оцењивање у оквиру стручних већа. 

Записник. 

Праћење педагошке 

документације 

 

ПП служба Током 

године 

Разговарано је о начину праћења 

педагошке документације. Записник. 

Праћење допунске и 

додатне наставе 

 

ПП служба Март 

месец 

Педагози школе са домом су 

евидентирали број часова допунске и 

додатне наставе. Закључено је да се 

одржава недовољан број часова истих. 

Записник. 

Анализа рада Стручног 

актива и праћење 

педагошке документације 

 

Чланови 

стручног 

актива 

Јул Анализа реализације наставних 

програма, разговор у вези са радом 

наредне школске године, дискусија о 

раду ове школске године. Констатовано 

је да је потребно појачати рад на вођењу 

педагошке документације следеће 

школске године. Записник. 

Давање предлога за 

унапређивање  рада 

актива 

 

Чланови 

стручног 

актива 

Јул Договорене су одређене активности  

које ће бити спроведене наредне 

школске године. Записник. 

 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

стручног актива и нацрта 

годишњег плана 

 

Координатор у 

сарадњи са 

члановима 

актива 

Јул Израда годишњег извештаја о раду 

стручног актива и нацрта годишњег 

плана и усвајање истих.  

 

 

Израда годишњег плана  Координатор у 

сарадњи са 

члановима 

актива 

 

Август Израда годишњег плана рада Стручног 

актива и усвајање истог.  
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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:  

 Предраг Савић, директор,  

 Слађана Игњатовић,педагог,   

 Милица Јевтић, педагог,   

 Јелена Костадиновић,психолог,   

 Ивана Вилотић,секретар ,  

 Анђела Симић, Анђела Бркић, Александра Симић, ученице 

 

Активности Носиоци 

активнос

ти – 

одговорно 

лице 

Динамика 

реализације 

активности 

Начин реализације 

Формирање Тима Директор 

школе 

Септембар Састанак Тима - записник 

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  

Одељењске 

старешине 
Током године Упознавање ученика са облицима, 

врстама насиља и облицима 

реаговања у одређеним ситуацијама у 

оквиру ЧОС-а. 

Активности на тему 

толеранције и 

дискриминације у 

оквиру Ученичког 

парламента 

Координато
ри 

Ученичког 

парламента 

Октобар - 

новембар 

Реализоване су активности у виду 

предавања и радионице током 

обележавања Дечје недеље и 

Међународног дана толеранције. 

Записник парламента. 

Предузиммање мера у 

циљу заштите и 

безбедности ученика 

Чланови 

Тима 

Децембар  На састанку Тима, договорено је да 

се појача надзор у школи. Ревидиран 

је план дежурства, тако што ће на 

одморима наставници дежурати у 

наставничким канцеларијама и имати 

увид у видео надзор. Записник. 

Поступање установе на 

основу пријављивања 

догађаја у случају 

насиља 

Чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине 

27.10.2021., 3.11.2021., 
26.11.2021., 9.12.2021., 
15.12.2021., 8.3.2022., 
19.04.2022., 9.6.2022., 
29.6.2022. 

Прикупљање информација, 

разговори, евиденције, извештаји, 

записник. 

Рад на међуљудским 

односима наставника 

Чланови 

Тима, 

Јун, јул Разговори, евиденције, записник 
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наставниц

и 

Активности у оквиру 

Вршњачког тима у дому  

Чланови 

вршњачко

г тима, 

педагог 

дома 

Током године Реализоване су неке од планираних 

активности у оквиру Вршњачког 

тима. Разговарано је о решавању 

конфликтних ситуација, толеранцији, 

дискриминацији.  

Израда Годишњег 

извештаја Тима 

Записнича

р Тима 

Јул Извештај о раду Тима 

Израда Годишњег плана 

рада Тима 

Чланови 

Тима 

Август Годишњи план рада Тима 

 

 

 

 

8.4. Извештај о раду:  Тим за професионални развој наставника 

 

                                                                                         Руководилац : Душанка Ђукић 

 
Чланови тима:  

 Адриана Машић, професор,  

 Снежана Васић, професор,   

 Татјана Томић, професор,   

 Александар Поповић,професор. 

 

 

Активности Носиоци 

активности 

– одговорно 

лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Израда плана рада 

ТЗПР 

Тим и 

координатор 

септембар  

Извештај о стручном 

усавршавању 

наставника у установи 

и ван установе за 

2021/22. 

Координатор 

на основу 

евиденције 

коју води 

септембар Извештај 

Објављени понуђени 

семинари од стране 

ЦСУ-Шабац за шк.год. 

2022/23. 

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 



 

60 

 

Организован он лајн 

семинар Прогрм буке 

наставика за 

реализацу настав 

оријентисане ка 

исходима ушења у 

сарадњи са 

Министарством 

просвете за све 

запослене наставнике 

Управа школе 

и ПП служба 

новембар Он лајн обука 

Тим организовао он 

лајн семинар ОКЦ Бор 

Хумана школа-школа 

као животна 

заједница -

заинтерсеовани 

наставници сами 

финансиралли семинар 

ТЗПР Фебруар-март Он лајн обука 

 

 

 

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

преузетништво 

 

                                                                               Руководилац : Драгица Станковић 

 
Чланови тима : 

 Зоран Богдановић, професор,  

 Марија Гладовић, професор (замена Снежана Ђурић),  

 Јелена Петровић, професор,  

 Биљана Поповић, професор,  

 Милан Живковић, професор. 

 

 
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 2021. 

Састанак чланова Тима, 

Записник са састанка чланова  

тима 

Подела задужења Чланови тима јул/август 2021. Састанак тима, промењен 

записничар (боловање), Тим 

радио у скраћеном саставу 

(пензија и боловања), није 

допуњен новим људима 
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Обележавање Дана 

језика (корелација 

српски и енглески језик) 

Професори 

енглсеког 

језика и 

библиотекар 

21. септембар 

2022. 

Радионице, панои  

Сарадња са ДЗ „Драга 

Љочић“ 

-организовање 

предавања о 

наркоманији у циљу 

развијања компетенције 

за одговорно учешће у 

демократском друштву и 

одговоран однос према 

здрављу код ученика 

- органозовање 

предавања о 

здравственој култури и 

репродуктивном 

здрављу са циљем 

развоја компетенције 

одговоран однос према 

здрављу и одговорно 

учешће у демократском 

друштву код ученика 

Др психијатар 

Јасмина 

Лазаревић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Мира 

Неговановић 

25. новембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. децембар 2021. 

Предавања за по два ученика 

свих одељења у циљу развоја 

компетенција за одговорно 

учешће у демократском 

друштву, одговоран однос 

према здрављу и вршњачке 

едукације на ЧОС-у 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предавања за по два ученика 

свих одељења у циљу развоја 

компетенција за одговорно 

учешће у демократском 

друштву, одговоран однос 

према здрављу и вршњачке 

едукације на ЧОС-у 

Oрганизација обуке за 

запослене у циљу 

унапређења дигиталних 

компетенција 

Чланови 

тима, 

наставници 

информатике 

Друго 

полугодиште 

Обука планирана у три  нивоа 

у зависности од нивоа 

развијености дигиталних 

компетенција  запослених 

Размена искустава и 

примера добре праксе, 

предности, тешкоће, 

недоумице;  планирање 

и реализација угледних 

часова, пројеката и тема 

Наставници, 

ПП служба, 

чланови тима 

Током школске 

године 

Угледни час Дан бундеве. 

Јавни час Исхраном и 

активношћу до здравља и Дан 

воде. Трибине поводом Дана 

писмености и Дана дечјих 

права и толеранције. Од 

пројеката реализована 

хуманитарна акција 

„Школарца“. 

Евалуација рада Тима Чланови тима Крај другог 

полугодишта 

Састанак чланова Тима 

Подношење извештаја о 

раду Тима са 

предлозима за 

унапређење рада 

Координатор 

тима 

Јун 2022. Извештај ПП служби 
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8.6. Извештај о раду: Тима за пројекте  

 

                                                                                          Руководилац : Тамара Томић 

Чланови тима:  

 Жељко Елор, професор ,  

 Драгана Гератовић, професор ,  

 Милена Ђаковић, васпитач. 

 

Активности Носиоци активности 

– одговорно лице 

Динамика 

реализације

активности 
 

Начин реализације 

Усвајање плана рада за 

2021./2022. 
ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

ДраганаГератовић 

ЖељкоЕлор 

Септембар Састанак, записник 

Пројекат  ,,Таур“ – 

аплицирање за буџетска 

средства 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Данка Тешић 

 

Септембар Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног 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 

Competitive agrosystems in 
Europe ?“ 

 

 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

ДраганаГератовић 

ЖељкоЕлор 

Данка Тешић 

Предраг Савић 

17.10.до 

24.10.2022. 

Организација и припрема за долазак 
ученика и професора из Ла рош, 

Француска.  

Пројекат се одвијао у оквиру школе, 
Високе пољопривредне школе и на 

различитим културолошким 

локацијама у нашем граду. записник 

Ерасмус пројекат са 

Средњом пољопривредном 

школом у Нитри, Словачка 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

ДраганаГератовић 

ЖељкоЕлор 

Данка Тешић 

Предраг Савић 

 

17.10.2021. 

до 

31.10.2021. 

Октобар  

Организација и припрема за долазак 

ученика и професора из Нитре, 

Словачка. Одигравање пројекта је у 

школи, школској економији и 
локланим фирмама. Порјекат је трајао 

14.дана. 

записник 

Јавни конкурс-

Опортунитет-

Министарство правде 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Данка Тешић 

децембар Извештај везан за реализацију 

пројекта, место канцеларија пројектног 
тима, записник 

Пројекат  ,,Таур“ – коначан 
извештај о трошковима и 

расподели буџетских 

средстава 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Данка Тешић 

 

Јануар Састанци су реализовани у 
канцеларији пројектног тима. 

Канцеларија садржи сву неопходну 

техничку подршку која олакшава рад 
тима. Пројекат је предат на 

јединствени шалтер општине; записник  

Координативни састанак-

Фондација Темпус 
ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Данка Тешић 

 

25.01.и 

26.01.2022. 

Састанци су реализовани у 

канцеларији пројектног тима. 
Сасатанак се одржао на даљину, преко 

апликације зум. 
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Канцеларијасадржисвунеопходнутехни

чкуподршкукојаолакшаварадтима. 

записник 

Јавни конкурс-

Опортунитет-

Министарство правде 

Инклузија кроз 

практичну наставу-Цвет 

за све 

МиленаЂаковић 

 

Фебруар  Састанцисуреализовани у 

канцеларијипројектногтима . Написан 

је пројекат и послат 

Министарству.Канцеларијасадржисвун
еопходнутехничкуподршкукојаолакша

варадтима. 

Овајпројекатјепослатпутемпоште;, 
записник 

Ерасмус пројекат „ Знање 

на длану, искуство за сва 

времена“. 

ТамараТомић 

МиленаЂаковић 

Данка Тешић 

Предраг Савић 

 

Април и 

Мај 

 Одабир ученика за одлазак на 

практичну наставу Солун, језичка 

припрема и одлазак. Пројекат је трајао 
14 дана и пракса се одвијала у Солуну 

на различитим местима. Ишло је 12 

ученика и 2 наставника. 
записник 

Размена ученика са 

Биотехничком школом у 

Марибору 

Милена Ђаковић 

Предраг Савић 

Драгана Гератовић 

Мај Одабир ученика, организација одласка 

наших ученика и дочека  ученика и 

професора из Словеније. 

Припрема за наредну 

годину везана за Еразмус 

пројекте 

Контактирање 

потенцијалних партнера 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Јун/Јул Састанцисуреализовани у 
канцеларијипројектногтима .Разговор 

са потенцијалним партнерима у вези 

аплицирања за КА1 и КА2 

пројекте.Канцеларијасадржисвунеопхо
днутехничкуподршкукојаолакшаварадт

има. записник 
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8.7. Извештај о раду: Стручног тима за инклузивно образовање 

 

                                                                                         Руководилац : Милица Јевтић 

 
Чланови тима:  

 Весна Живановић,   

 Милена Ђаковић,  

 Тамара Томић. 
 

Активности Носиоци 

активности 

– одговорно 

лице 

Динамика 

реализације 

активност

и 

 

Начин реализације 

Формирање Тима за инклузивно 

образовање  

директор Август, 

2021. 

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 

 

 

Август, 

2022. 

године 

Евиденција са 

састанка, извештај 

Израда годишњег плана рада ТИО, подела 

обавеза и задужења за текућу школску 

годину 

ТИО Август, 

2021. 

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, 

Руководиоц

и стручних 

већа 

 

Септембар, 

октобар 

2021.  

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 

-Организован састанак са родитељима, 

будућим ученицима и педагогом из 

ОШ,, Свети Сава» у  

у циљу размене информација о 

будућим ученицима и упознавања са 

школом. 

Педагог, 

психолог 

Август, 

прва 

недеља у 

септембру, 

2021. год. 

 

 

 

Јун, 2022. 

године 

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 подршка (индивидуализација, 

ИОП- прилагођени, измењени) или 

Одељенске 

старешине, 

ТИ

О 

Септембар, 

октобар 

2021. 

године 

Идентификациони 

списак ученика, ИПП 

ИРК, Усвојени ИОП 

од стране 

Педагошког 
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ученика код којих је престала потреба за 

додатном подршком 

колегијума, 

   записник 

Успостављање сарадње са родитељима / 

старатељима ученика којима је потребна 

додатна подршка, обавештавање родитеља 

и прибављање њихове сагласности 

Одељенске 

старешине, 

ТИО, стручни 

сарадници 

Од 

септембра  

2021. до 

јуна 2022. 

Писмена сагласност 

родитеља, евиденција 

са састанка, записник 

о сарадњи 

- Пружање помоћи наставницима и 

учешће у изради педагошког профила 

ученика и плана индивидуализације 

Стручни 

сарадници,  

ТИ

О 

Септембар, 

октобар 

2021. 

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 , иоп 2- 13 ученика , 

3. година, иоп 2-5,  иоп 1-1 ученик 

4. година иоп 2-2 ученика 

 

ТИО, 

одељењске 

старешине 

Од 

септембра 

2021. до 

маја 2022. 

године 

Евиденција, мишљења 

ИРК 

Информисање Педагошког колегијума о 

акционом плану ТИО, и ученицима 

којима је потребна додатна подршка  

Чланови 

ТИО, 

Педагошки 

колегијум 

Током 

школске 

године 

Евиденција, извештај, 

усвојени ИОП 

Иницирање и организовање 

антидискриминаторних активности, 

јачање толеранције и поштовање 

различитости  

( ЧОС,индивидуални разговори стручних 

сарадника и одељењских старешина са 

ученицима) 

Тим за 

заштиту, 

Ђачки 

парламент 

Од 

септембра 

2021. до 

јуна 2022. 

године 

Евиденција са 

састанка, извештај, 

план активности, ЧОС 

Радионица – Израда новогодишњих 

аранжмана од цвећа са члановима 

еколошке секције 

Чланови 

ТИО и 

еколошке 

секције, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

професори 

 

Децембар, 

2021. 

године  

Слике, записници 

ТИО 

Обележавање Међународног дана особа 

са инвалидитетом, подела новогодишњих 

пакетића 

Чланови 

удружења ,, 

Да будемо 

сви 

једнаки», 

одељењске 

старешине 

Децембар, 

2021. 

године 

Слике, записници 

ТИО 

Радионица – Израда честитки мамама за 

8. март 

Чланови 

ТИО и 

еколошке 

секције, 

одељењске 

Март, 2022. 

године 

Слике, записници 

ТИО 
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старешине 

 

Радионица – шарање ускршњих јаја  Чланови 

ТИО и 

одељењске 

старешине, 

предметни 

професори 

 

Април, 

2022. 

године  

Слике, записници 

ТИО 

Радионица - Израда огрлица и привезака Чланови 

ТИО и 

еколошке 

секције, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

професори 

 

Мај, 2022. 

године  

Слике, записници 

ТИО 

Праћење и вредновање реализације ИОП-

а и осварености постављених циљева и 

стандарда ИОП-а 

Наставници 

који 

реализују 

ИОП, ТИО 

Од 

септембра 

2021. до 

јуна 2022. 

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 

2021. до 

јуна 2022. 

године 

Дневник рада 

стручних сарадника 

Вођење евиденције и документације , 

опис образовне ситуације ученика, 

претходно примењивани планови 

прилагођавања и / или ИОП-а и њихово 

вредновање, портфолио ученика 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

Од 

септембра 

2020. до 

јуна 2021. 

Педагошка евиденција 

о ученику / ци 
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8.8. Извештај рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Чланови тима: Александра С. Марковић, професор , Ђорђе Алексић,професор, Слађана 

Игњатовић,професор, Драгица Станковић,професор,  

Душанка Ђукић, професор 

Координатор тима : Драгана Гератовић, професор 

 

 

Активности Носиоци 

активности 

– одговорно 

лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Усвајање извештаја и 

плана рада Тима 

Чланови тима Септембар Записник са састанка Тима 

Праћење израде 

глобалних и 

оперативних планова 

наставника 

Координатор 

тима и 

председници 

стручних већа 

Током године Увид у предате планове 

Праћење остваривања 

ГПРШ и ШП 

Чланови тима 

у сарадњи са 

члановима 

тима за 

израду ГПРШ 

и ШП 

На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Записници са састанка тима и 

стручних већа 

Састанци са стручним 

већима и  тимовима, 

предлози за 

побољшање 

реализације наставе 

Координатор 

тима и 

председници 

стручних већа  

и тимова 

Током године Записници 

Праћење реализације 

израде ИОП-2 планова 

и рад са ученицима 

Координатор 

тима и 

стручни 

сарадници 

Током године Извештаји и евалуација за ИОП-2  

Избор ученика за 

учешће у пројектима 

 Чланови тима 

и тима за 

пројекте 

У време 

мобилности 

Извештаји о избору ученика 

Набавка нових 

наставних средстава 

Чланови 

тима, 

директор 

Април - мај Нови кабинет за 

микробиологију,беле табле за све 

учионице  

Праћење примене  

прописа који су  

значајни за  

обезбеђивање  

квалитета и развој  

установе 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници, 

секретар 

Током године Редовна комуникација са 

руководством школе и стручним 

сарадницима 

Договор о побољшању 

стратегије промоције 

школе и образовних 

профила 

Чланови 

тима, 

директор, 

помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници, 

Током године Израда плаката за упис 
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наставници 

Сарадња са 

Саветодавном 

стручном службом 

Координатор 

тима, стручно 

веће 

пољопривред

не струке 

Јун - август Обука за рад у педолошкој 

лабораторији 

Евалуација рада Тима Чланови тима Август Састанак Тима 



9. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

9.1. Извештај рада педагога 

Програмски садржаји Време реализације 

 

 

Планирање и 

програмирање образовно-

васпитног рада 

Израда Глобалног и оперативних 

планова  рада педагога 

 

Август2022. године, током 

године 

Израда Годишњег плана рада школе  за 

школску 2022/2023. годину 

Септембар, 2022. године 

Израда  извештаја ( стручног 

сараданика, Тима за инклузивно 

образовање, Савета родитеља) за 

Извештај о раду школе за школску 

2022/2023. годину 

Aвгуст, 2022. године 

Праћење и вредновање 

образовно-васпитног рада 

 

 

 

 

 

Систематско праћење и вредновање 

наставног процеса(протоколи за 

посматрање часа, педагошки досије 

ученика) 

Током године 

Праћење и вредновање угледних часова 

и часова 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, 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, 

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,  као и у 

организацији завршног и матурског 

испита за ученике који су наставу 

похађали по иоп-у 2. 

Током године 

Пружање помоћи наставницима и Током године 
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одељењским старешинама у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом. 

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, час у одељењу IV2) 

 

 Током године 

 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу, 

понашању. 

Током године 

Праћење  адаптације  ученика прве 

године и ученика који су се у току 

школске године преместили из других 

школа. 

Септембар-децембар, 

Током године 

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 

 

Организована предавања у следећим 

одељењима: 

I1- Tема: Адаптација ученика и 

актуелни проблеми 

I2 – Тема:Насиље  у школи 

II6 -  Тема:Насиље у школи 

Присуство на чос-у у одељењима  I6 и 

III2 због актуелних проблема. 

 

 

Током године 

 

Помоћ у изради матурског рада ученику 

који је наставу похађао по иоп-у2. 

Мај, 2022. 

Помоћ и подршка ученицима који су 

наставу похађали по иоп-у 2 у току 

спровођења завршног испита и пробне 

Април, мај 2022. 
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Државне матуре. 

Изјашњавање ученика за матурски  рад Фебруар, март 2022. 

Рад са родитељима Обављање  разговора са родитељима 

који су долазили самоиницијативно или 

по позиву педагога (породични 

проблеми, проблеми у учењу, понашању 

ученика...) 

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. 

 

Обављен разговор са родитељима 

ученика прве године који су наставу 

похађали по иоп-у 2 у циљу 

прикупљања података и упознавања. 

Током године 

 

 

 

Септембар, 2022. године 

Координирање радом Савета родитеља, 

вођење записника 

Током године 

Састанак са родитељима, ученицима и 

стручним сарадником из ОШ ,, Свети 

Сава“ у циљу размене информација о 

будућим ученицима и упознавања са 

школом. 

Јун, 2022. године 

Рад са директором, 

заменицима директора и 

стручним сарадницима 

Рад на истраживању постојеће о.в. 

праксе и специфичних проблема и 

потреба установе и предлагање мера за 

унапређење 

Током године 

Редовна размнена информација у 

оквиру рада стручних тимова, органа  

Током године 

Сарадња по питању васпитно-

дисциплинских поступака 

Током године 

Рад у стручним органима, 

тимовима и комисијама 

 

 

 Учествовање у раду Наставничког и 

Одељењских већа 

Током године 

Координатор Тима за инклузивно 

образовање  
Током године 

Члан Тима за заштиту 

 ученика од насиља,  

злостављања и занемаривања 

(разговори са ученицима, родитељима и 

одељењским старешинама,вођење 

досијеа ученикаи потребне 

документације) 

 

Током године 

Члан  Актива за развојно  

планирање 
Током године 

ЧланАктива за развој 

 школског програма 
Током године 

Тим за израду Извештаја о раду школе- 

израда појединачних извештаја 

Септембар, 2022. године 
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Савет родитеља-координатор и 

записничар на састанцима 
Током године 

 

Члан Подружнице Мачванског округа Током године 

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 

-ИРК 

 

Током године 

 Вођење документације, 

 припрема за рад и стручно  

усавршавање 

Вођење документације на дневном,  

месечном и годишњем нивоу –  

план и извештај о раду педагога, 

 вођење дневника рада педагога 

Током године 

Прикупљање података о ученицима и 

чувањематеријала који садржи податке 

о ученицима у складу са етичким 

кодексом – педагошки досије ученика 

 

Током године 

Писање извештаја и попуњавање 

протокола посете часовима 

 

Током године 

Писање извештаја о стручном 

усавршавању у установи (хуманитарне 

акције, посете, такмичења, угледни 

часови) 

Током године 

Портфолио педагога Током године 

Вођење записника на састанцима 

Савета родитеља 

Током године 

Вођење евиденције о ученицима који 

наставу похађају по  ИОП-у( израда 

педагошких профила у сарадњи са 

колегама и родитељима, прикупљање 

иоп-а од наставника) 

Током године 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.11.2021.  

Трибина: ,,Сарадња образовно-

васпитних и васпитно-образовних 

установа и центара за социјални рад у 

оквиру спољашње мреже заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања“ 

24.12.2021. 

Вебинар ,,Инклузија у образовању“ 

(предавачи Љиљана Симићиз 

Министарства образовања и проф. др 

Бранислав Бројчин, са Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију 

6.4.2022. 
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       Милица Јевтић, педагог 

 

у Београду) 

Конференција Дигитално образовање 

2022. године 

8-9. април, 2022. год.  

Обележавање Међународног дана 

писмености (присуство) 

8.9.2021. 

Обележавање Међународног дана 

страних језика ( присуство) 

24.9.2021. 

Одговаран однос према здрављу- јавни 

час( присуство) 

30.9.2021. 

Дечја права-предавање ( присуство) 6.10.2021. 

Онлајн трибина: ,, Промоција 

приручника: Водич за превенцију 

ризичне употребе друштвених мрежа 

код адолесцената“ 

18.10.2021. 

Дан бундеве – угледни час ( присуство) 26.10.2021. 

Млади и медији – учествовање у  

истраживању 

Октобар, 2021. 

Излагање са стручног усавршавања 

,, Електронски портфолио“ 

3.11.2021. 

Трибина о репродуктивном здрављу 

(присуство) 

6.12.2021. 

Реализација предавања – Насиље у 

школи  

Одељење 2-6 

1-2 

 

25.1.2022. 

7.2.2022. 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља  

-обука преко платформе ,,Чувам те“ 

8.2.2022. 

Улога установа образовања и васпитања 

у борби против трговине људима - 

обука преко платформе ,,Чувам те“ 

8.2.2022. 

Актив стручних сарадника средњих 

школа 

-Приказ књиге Психотерапијски 

ролеркостер 

10.3.2022. 

 

 

Kњижевна радионица : Шта ми се (не) 

свиђа у песми ,,In corpore sano“  

( присуство) 

21.3.2022. 

Самовредновање ,, Selfie2021-2022, 

session 3“ у оквиру Селфи инструмента 

6.5.2022. 

Безбедно коришћење дигиталне 

технологије-превенција дигиталног 

насиља  

17.5.2022. 

Подружница мачванског округа  19.5.2022. 

Праћење стручне литературе Током године 
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9.2.Извештај рада психолога 

Програмски садржаји Време реализације 

 

 

Планирање и програмирање 

образовно-васпитног рада 

Израда Глобалног и оперативних 

планова  рада психолога 

 

Август2022. године, током 

године 

Израда Годишњег извештаја рада школе  

за школску 2021/2022. годину 

Септембар, 2022. године 

Израда  извештаја  стручног сараданика 

за Извештај о раду школе за школску 

2021/2022. годину 

Aвгуст, 2022. године 

Праћење и вредновање 

образовно-васпитног рада 

 

 

 

 

 

Систематско праћење и вредновање 

наставног процеса(протоколи за 

посматрање часа, педагошки досије 

ученика) 

Током године 

Праћење и вредновање угледних часова 

и часова 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, 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 
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Анализирање реализације праћених 

часова редовне наставе и давање 

предлога за унапређивање (протоколи, 

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,  као и у 

организацији завршног и матурског 

испита за ученике који су наставу 

похађали по иоп-у 2. 

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 – појачан васпитни рад са 

ученицима 

 Током године 

Професионална оријентација 

(индивидуални разговори, тестирање  

ТПИ -ом) 

 

 Током године 

 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу, 

Током године 
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понашању. 

Праћење  адаптације  ученика првог 

разреда и ученика петог разреда. 

Септембар-децембар, 

Током године 

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 

Помоћ и подршка ученицима који су 

наставу похађали по иоп-у 2 у току 

спровођења завршног испита. 

Април, мај 2022. 

Рад са родитељима Обављање  разговора са родитељима 

који су долазили самоиницијативно или 

по позиву психолога (породични 

проблеми, проблеми у учењу, понашању 

ученика...) 

Током године 

Координирање радом Савета родитеља, 

вођење записника 

Током године 

Рад са директором, 

заменицима директора и 

стручним сарадницима 

Рад на истраживању постојеће о.в. 

праксе и специфичних проблема и 

потреба установе и предлагање мера за 

унапређење 

Током године 

Редовна размнена информација у 

оквиру рада стручних тимова, органа  

Током године 

Сарадња по питању васпитно-

дисциплинских поступака 

Током године 

Рад у стручним органима, 

тимовима и комисијама 

 

 

 Учествовање у раду Наставничког и 

Одељењских већа 

Током године 

Координатор Тима за инклузивно 

образовање  

Током године 

Члан Тима за заштиту 

 ученика од насиља,  

Током године 
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злостављања и занемаривања 

 

Члан  Актива за развојно  

планирање 

Током године 

Координатор Актива за развој 

 школског програма 

Током године 

Сарадња са надлежним  

установама, организацијама,  

удружењима и локалном  

самоуправом 

Члан Подружнице Мачванског округа Током године 

Активно учествовање на Активу 

стручних сарадника  

Током године 

У току школске године сарадња  са 

многобројним установама у граду и 

даље: 

-основним и средњим школама 

-ИРК 

 

Током године 

 Вођење документације, 

 припрема за рад и стручно  

усавршавање 

Вођење документације на дневном,  

месечном и годишњем нивоу –  

план и извештај о раду психолога, 

 вођење дневника рада психолога 

Током године 

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) 

 

Током године 

Портфолио психолога Током године 

Вођење евиденције о ученицима који 

наставу похађају по  ИОП-у( израда 

педагошких профила у сарадњи са 

колегама и родитељима, прикупљање 

иоп-а од наставника) 

Током године 

Одговаран однос према здрављу- јавни 

час(реализатор) 

30.9.2021. 

Дан бундеве – угледни час ( присуство) 26.10.2021. 

Научници који су се бавили здрављем 23.5.2022. 
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људи – угледни час (присуство) 

Узроци настанка електричне струје и ел. 

моторне силе – угледни час (присуство) 

18.3.2022. 

Свечани пријем првака- угледни час 

(присуство) 

17.6.2022. 

Вулкани- угледни час (присуство) 22.12.2021. 

Придеви- угледни час (присуство) 26.1.2022. 

Излагање са стручног усавршавања 

,, Електронски портфолио“ 

3.11.2021. 

Дежурство на завршном испиту- 

сертификована обука 

22.6.2022. 

Обука запослених у основним и 

средњим школама за примену 

инструмента за самовредновање и 

процену дигиталних компетенција 

школе- селфи- сертификована обука 

15.12.2021. 

Оцењивање у функцији развоја и учења- 

сертификована обука 

28.5.2022. 

„Сарадња образовно-васпитних и 

васпитно-образовних установа и 

центара за социјални рад у оквиру 

спољашње мреже заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања“ -трибина 

27.12.2021. 

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља  

-обука преко платформе ,,Чувам те“ 

8.2.2022. 

Улога установа образовања и васпитања 

у борби против трговине људима - 

обука преко платформе ,,Чувам те“ 

8.2.2022. 

Актив стручних сарадника средњих 

школа 

-Приказ књиге Психотерапијски 

ролеркостер 

 

10.3.2022. 
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Јелена Костадиновић, психолог 

 

 

 

 

9.3. Извештај о раду библиотекара 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Време реализације 

Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике 

Јун – август 2021. 

Израда годишњег, месечних планова рада 

библиотекара 

Август, током године, у текућем за 

наредни месец 

Планирање и програмирање рада са ученицима у 

школској библиотеци 

Август, током школске године, у текућем 

за наредни месец 

Израда програма рада библиотечке секције Септембар 2021, по формирању секције 

Планирање развоја школске библиотеке и 

набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно–васпитног рада 

Јун – август 2021. 

Систематско информисање ученика и 

запослених о новим књигама, листовима, 

часописима 

Током школске године по доспећу нових 

наслова из приватних донација 

Припремање паноа и тематских изложби о 

појединим издањима,ауторима, акцијама, 

јубилејима, важним данима и догађајима и 

слично 

Током школске године: Европски дан 

језика -септембар 2021, Дани Доситеја 

Обрадовића-април 2022, Дан жена-март 

2022. 

Планирање пилотирања Државне матуре Март 2022. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Учешће у изради годишњег плана рада и 

самовредновања рада установе 

Током школске године 2021/22. 

Вођење аутоматизованог библиотечког 

пословања, са увидом у наставне планове и 

програме рада школе 

Септембар-јун школске 2021/22. 

Одабирање и припремање литературе и друге 

грађе за разне образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунски и 

Током школске године 2021/22, по 

потреби наставника. Избор адекватне 

литературе врло оскудан. 

Самовредновање ,, Selfie2021-2022, 

session 3“ у оквиру Селфи инструмента 

6.5.2022. 

Безбедно коришћење дигиталне 

технологије-превенција дигиталног 

насиља  

17.5.2022. 

Подружница мачванског округа  19.5.2022. 

Праћење стручне литературе Током године 
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додатни рад, ваннаставне активности ученика и 

др.) 

 

Коришћење сазнања и достигнућа савремене 

науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада 

 

Током школске године 2021/22. у раду са 

настваницима и ученицима 

Побољшање информационе, медијске и 

информатичке писмености корисника 

развијањем  критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности. 

 

Током школске године на часовима 

библиотечке секције и реализованим 

радионицама и трибинама, у 

свакодневном раду са корисницима 

библиотеке 

Евалуација процеса пилотирања Државне матуре Април 2022. 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

 

 

Сарадњаса наставницима на промоцији читања 

ради задовољства кроз све облике образовно-

васпитног рада 

Септембар – јун школске 2021/22. 

Сарадња са наставницима у припремању 

ученика за самостално коришћење разних извора 

информација 

Индивидуалне консултације током 

школске године 

Организовање наставних часова из појединих 

предмета у школској библиотеци 

Током школске године: српски и енглески 

језик, допунска и припремна настава из 

хемије и биологије 

Тимски рад са наставницима у изради 

оперативних планова и проналажењу 

информација за реализацију наставног плана 

ипрограма 

Током школске године на  индивидуални 

захтев 

Сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко-сарадничког дела школске 

библиотеке 

Август 2021– актив професора српског 

језика и књижевности 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу 

наставе 

Током школске године 

Набавка и коришћење књижно-библиотечке 

грађе за наставнике 

Јун – август (набавка није реализована) 

Радионице, предавања и трибине за ученике и 

наставнике у везиса развијањем социјалних 

вештина и емоционалном интелигенцијом 

(Комуникација, Толеранција, Људска и 

дечјаправа, Подршка, сарадња и поштовање…) 

Светски дан писмености, Европски дан 

језика, Светски дан толеранције, Дечја 

недеља 

Рад на припреми и реализацији пилотирања 

Државне матуре 

Март-април 2022. 

Припрема и реализација пројекта Државне 

матуре 

Март-април 2022. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

 

Планирање активности у раду са ученицима 

 

Август и током школске године 2021/22. 

Сређивање књига на полицама и естетско 

уређење библиотеке 

Током школске године 

Упис ђака првака у библиотеку, упознавање Септембар 2021. 
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ученика са радом библиотеке 

Упознавање ученика са врстама библиотечке 

грађе и оспособљавање за самостално 

коришћење књига, часописа, енциклопедија... 

 

Септембар и по потреби за заинтересоване 

ученике и чланове библиотечке секције 

Помоћ ученицима са тешкоћама у учењу, читању 

и писању 

Током школске године 2021/22.  

Пружање помоћи ученицима у припреми и 

обради задате теме 

 

Током школске године 2021/22. 

Развијање позитивног односа према читању и 

важности разумевања текста и упућивање 

ученика на истраживачке методе рада (употреба 

лексикона, енциклопедија, речника и др) као и 

омогућавање претраживања и употребе свих 

извора за самостално коришћење 

Током школске године/ од октобра 2021. 

Навикавање ученика да пажљиво користе и 

чувају библиотечку грађу, да развијају навику 

долажења у школску и јавну библиотеку и да 

узимају учешћа у њеним културно-просветним 

активностима у складу са својим 

интересовањима и потребама (часови 

библиотекарства и упознавање са радом 

школских секција, читање, беседништво, 

стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним 

књигама, развијање комуникације код ученика и 

сл.), 

 

Током школске године 2021/22. 

Тематске трибине за заинтересоване 

ученике и наставнике 

8.9.2021. 

26.9.2021. 

4-10.10.2021. 

26-29.10.2021. 

24.11.2021. 

1.12.2021. 

20-30.12.2021. 

27.1.2022. 

21.3.2022. 

 

Пружање помоћи ученицама при избору 

литературе и некњижне грађе, 

 

Током школске године, по потреби и 

стално 

Подстицање интересовања за читање књига и 

коришћење библиотечке грађе, 

 

Током школске године 2021/22. 

Подстицање побољшања информационе, 

медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког 

односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске 

вредности, 

 

Током школске године 2021/22, на 

састанцима библиотечке секције уторком 

12-13 

Подстицање код ученика развоја способност и 

проналажења,анализирања, примене и 

саопштавања информација, уз вешто и ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих 

технологија, Подстицање развоја мотивације за 

учење, оспособљавање за самостално учење, 

учење и образовање током целог живота 

(препоручивање текстова за читање и разговор о 

прочитаним текстовима), 

 

 

Током школске године на састанцима 

библиотечке секције: уторком 12-13 
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Обележавање важних дана, догађаја, годишњица 

(Месец књига, Месец школских библиотека, Дан 

писмености, Дан хране...), 

 

Током школске године 2021/22. 

Предавања за ученике и рад у радионицама 

(Здрав живот,Толеранција, Дечја права, 

Комуникација, Писање писма...). 

 

Током школске године 2021/22. 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Сарадња у планирању културних садржаја за 

школску годину 

Август и током школске године 2021/22. 

Сарадња на одржавању сајта школе, 

представљање наше школе ученицима других 

школа, 

Током школске године 2021/22. 

Сарадња са школама у општини и Градском 

библиотеком у вези са организовањем 

књижевних сусрета, сарадња са школским 

библиотекарима других школа и 

Градскомбиблиотеком у обележавању важних 

дана, годишњица, догађаја 

Током школске године 2021/22. 

15.5.2022. 

Промоција рада школске библиотеке и школског 

библиотекара. Стручно усавршавање и остали 

послови 

 

Током школске године 

Праћење педагошке литературе, периодике, 

стручних рецензија иприказа, 

Праћење стручне литературе и периодике из 

областибиблиотекарства, 

Учествовање у семинарима и стручним 

саветовањима за школскебиблиотекаре. 

 

Током школске године 

 

 

 

6.12.2021. Библиотека шабачка 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 

 

Учествовање у припремању годишњег и 

развојног плана школе 

Август и по потреби 

Сарадња са стручним већима наставника, 

педагогом, психологом и директором школе у 

вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе 

Јун – август 

Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних догађаја, 

као и еколошких пројеката и садржаја у којима 

се апострофира борба против свих облика 

зависности, 

 

Током школске године, у сусрет 

активностима реализованим 

30.9.2021. 

24.11.2021. 

1.12.2021. 

Припремање и организовање културних 

активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, акције прикупљања књига и завичајне 

Током школске године 2021/22. 
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књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајних јубилеја везаних за 

школу и просвету: „Месец књиге”, „Светски дан 

књиге”, „Дечја недеља”, „Дан писмености”, „Дан 

матерњег језика”, Јубилеј школских библиотека 

и школских библиотекара и др.), 

 

Учешће у припремању прилога за сајт школе 

 

Током школске године 2021/22. 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 

 

 

Рад у школским тимовима на изради годишњег и 

развојног плана школе и школског програма 

Током школске године 2021/22. 

Рад у стручним тимовима у складу са решењем 

директора 

Током школске године 2021/22. 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања 

школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда 

Током школске године 2021/22.  

Присуство седницама стручних већа у школи Током школске године 2021/22. 

Присуствоседницаманаставничкогвећа Током школске године 2021/22. 

Рад у ШМК Март-април 2022. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

Сарадња са другим школама, школском, 

народном и другим библиотекама на територији 

локалне самоуправе, управног округа и 

Републике Србије по питањуразмене и 

међубиблиотечке позајмице, 

 

Током школске године 

Сарадња са просветним, научним, културним и 

другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, радио-телевизијским центрима, 

филмским и позоришним кућама, домовима 

културе и културно просветним заједницама и 

организацијама које се баве радом и слободним  

временом омладине и другим образовним 

установама), 

 

Током школске године 2021/22. 

 Учешће у раду  Друштва школских 

библиотекара Србије и других стручних 

друштава у локалној самоуправи и Републици 

Србији 

Током школске године 2021/22. онлајн 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

 

Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци 

Стално 

Вођење документације о раду школске Стално  
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библиотеке и школског библиотекара – анализа 

и вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће и школски библиотекари 

6.12.2021. 

Израдастатистикекоришћењафонда Август 2022. 

Израда извештаја о раду школске библиотеке и 

библиотекара, анализа и (само)вредновање рада 

Јул 2022. 

 

Школски библиотекари у школској 2021/22.  

Драгица Станковић, 

Драгана Гератовић, 

Ђорђе Алексић, 

Инес Радовановић/Марија Којић 
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10.РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

10.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

У току септембра месеца 2021. 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. 

У септембру месецу школа је почела са нормалним радом.Настава је почел 

нормално,примљена је нова генерација ученика,и рађено је на њиховом прилагођавању на нашу 

школу.У току септембра трајали су и радови на изградњи сале за физичко,а директор је активно 

пратио извођење тих радова и радио на обезбеђиванју средстава за даљи наставак. Обезбеђено је 

гориво за грејање школе као и огрев за грејање економије.  

У октобру месецу смо кроз Ерасмус+ пројекат били домаћини ученицима из Француске и 

Словачке.Директор је учествовао у припреми њихове посете,као и у припреми свих посета које 

су биле организоване за њих.Гости су отишли јако задовољни свим што су видели током своје 

посете и понели су јако лепе утиске из Србије. 

У току новембра и децембра рађено је на редовним пословима везаним за функционисање 

школе,међународну сарадњу,изградњу спортске сале,учествовање у Радној подгрупи везаној за 

технолошке вишкове. Урађена је и репарација великог пластеника за коју су обезбеђена средства 

из пројекта Министарства правде. 

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.  

 У току пролећа обављена је пролећна сетва,обезбеђен је репро материјал који је био 

потребан за ове послове.Настављена је и изградња спортске сале,која је тренутно близу завршних 

радова.Наши ученици су узвратили посету Француској у оквиру Ерасмус пројекта,а друга група 

ученика је отишла у Грчку у оквиру истог пројекта.Директор је радио на припреми ових 

одлазака. У нашој школи,у овом периоду је одржано и PISA тестирање.Организована је и 

прослава Дана школе. 

Школска година је успешно завршена. 
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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 и 

остале послове који му припадају.. 

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 

                                                                                                                   Предраг Савић 

 

10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Током школске 2021/22. године послове помоћника директора за наставу је обављала 

Драгана Гератовић са радним ангажовањем од 25%. 

Послови помоћника директора за наставу обухватају све активности који се односе на 

организовање и несметану реализацију наставе током школске године. Димнамика релизације 

активности зависи од потреба током године.  

Посао помоћника директора за наставу, у  школској 2021/22. години, реализован је кроз 

следеће активности: 

 израда Структуре 40-часовне радне недеље, 

 учешће у изради Извештаја о раду школе  и Годишњег плана рада школе, 

 стручна помоћ у попуњавању ЈИСП-а, 

 припрема и организовање свих облика наставе, 

 прикупљање и анализа израде годишњих и оперативних планова наставника, 

 организовање комбиноване наставе током трајања пандемије COVID-19, 

 праћење реализовања наставе, 

 обезбеђивање адекватних замена током одсуства запослених наставника, 

 планирање и реализација одељењских и Наставничког већа током године, 

 усклађивање критеријума оцењивања, 

 сарадња са стручним већима и школским тимовима, 

 разговори са родитељима и старатељима, 
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 разговори са ученицима који су показали слабе резултате и испољили лоше 

понашање, 

 разговори са професорима и помоћним наставницима, 

 сарадња са одељенским старешинама и превазилажење проблема у одељењу, 

 праћење реализације свих облика васпитно . образовног рада, 

 сарадња са стручним сарадницима, 

 планирање и реализација пилотирања државне матуре, 

 пружање помоћи наставницима ради организовања слободних активности, 

 израда плана активности током године, 

 планирање реализације професионалне праксе, 

 координисање посета ученика и колега из других школа, 

 сарадња са другим организацијама. 

помоћник директора 

Драгана Гератовић 

 

 

У школској 2021/2022.години, обављање посла заменика директора је са радним 

ангажовањем од 25% и професора физичког васпитања са 50% и библиотекара са 25%. Као 

помоћник директора, реализовани су следећи послови у школској 2021/2022.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 репроматеријала;  

 - 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;  
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 - Учествовање у раду школске библиотеке, вођење евиденције издатих и враћених 

књига. 

ЂорђеАлексић, помоћник директора 

11. ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 

 

11.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 

 

 

Назив секције Предметни наставник 

 
Секција из енглеског језика Татјана Томић 

Прехрамбена секција Професори прехрамбене групе 

предмета 

Новинарска секција 

Драмска секција  

Рецитаторска секција 

Библиотечка секција 

 

Професорке српског језика 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 
- Eнглески језик - 

 

Активно

сти 

Времереали

зације 

активности 

Начинпраћења/

докази 
Садржајикојинисуре

ализовани 
Реализованисадржајикојинисуобу

хваћенипланом 

1.

 Disc

ussing 

topics 

for essay 

writing 

(for 

school  

newspap

ers) 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

 / 

2.

 Givi

ng 

instructi

ons 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

 / 

3.

 Writi

ng 

essays 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

/ / 
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“Клас” 

4.

 Writi

ng 

essays 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

/ / 

5.

 Read

ing and 

discussin

g 

newspap

er 

articles 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

/ / 

6.

 Read

ing and 

discussin

g 

newspap

er 

articles 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

/ / 

7.

 Tran

slation 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

/ / 

8.

 Tran

slation 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

/ / 

9.

 Read

ing the 

Internet 

articles 

1-2 пута 

месечно 

Ученички 

радови су 

објављени у 

школским 

новинама 

“Клас” 

/ / 

10.

 Maki

ng 

posters 

1-2 пута 

месечно 

Урађен пано 

за Светски дан 

језика. Налази 

се у школској 

библиотеци 

/ / 

 

Руководилац секције 

Татјана Томић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈE 

-Библиотечка секција- 

Време 

реализ

ације 

Садржај/ Активност 
Начин остваривања 

активности 

Носиоци 

активности 
Реализација 

се
п

т
ем

б
а
р

 

-Заинтересованост 

ученика за рад у 

библиотечкој секцији, 

-Планирање рада секције 

-Обележавање Дана 

писмености – трибина 

„Писменост у 21. веку“ 

-Обележавање Дана 

европских језика  

Анкета 

Разговор, 

Писање плана, 

Израда паноа 

ppt презентација, 

Изложба 

 

библиотекар 

ученици 

Реализовано у 

потпуности; 

фото материјал, 

фб страница, 

извештај 

о
к

т
о
б
а
р

 -Активности поводом 

Сајма књига  (књижевне 

радионице)                                              

-Активности поводом 

Дечије недеље 

Планирање, израда 

паноа и плаката, 

читалачки часови 
библиотекар, 

ученици 

присуство 

заинтересовани

х ПП службе, 

израђени 

материјал 

н
о
в

ем
б
а
р

 

-Упознавање са начином 

рада у библиотеци (за 

чланове секције) 

-трибина о наркоманији 

-књижевна радионица: 

Наркоманија као тема  

књижевности 

Чланови библиотечке 

секције, ученици, 

наставници 

 

библиотекар, 

ученици  

Др Јасмина 

Лазаревић 

Библиотека и 

свечана сала, 

присуство 

заинтересовани

х 

д
ец

ем
б
а
р

 

-Обрада и стручна 

класификација књига 

-Упознавање са врстом 

библиотечке грађе 

-Сређивање полица са 

књигама 

-трибина о 

репродуктивном здрављу 

-Нова година и Божић 

Сређивање књига, 

Израда новогодишње 

јелке и кићење 

поводом Нове године 

и Божића 

библиотекар, 

ученици, 

др Мира 

Неговановић 

Чланови 

библиотечке 

секције, 

ученици, 

наставници 

 

ја
н

у
а
р

 -промоција и учешће у 

реализацији тематских 

дана поводом 

обележавања Светог Саве 

Трибина Ко (шта) је 

мени Свети Сава? 

Библиотекар, 

наставници 

српског, 

историје, верске 

наставе, 

музичког, 

ликовног 

Присуство 

заинтересовани

х активностима, 

фото материјал, 

извештаји 
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Руководилац секције  

Драгица Станковић 
 
 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ 

-Прехрамбена секција- 

 

Активности Динамика 

реализације 

активности 

 

Начинпраћења/

докази 

Садржаји који нису 

реализовани 

Реализовани 

садржаји који нису 

обухваћени планом 

Израда 

куваног 

парадајза 

09-11.2021 Извештај, слике   

Светски дан 

чистих руку 

15.10.2021 Извештај   

Стручна 02.12.2021 Извештај   

ф
еб

р
у
а
р

 

-јавни час љубавне 

поезије 
Јавни час 

Бибиотекар, 

ученици 

Присуство 

заинтересовани

х активности, 

учешће у 

хуманитарној 

активности 

м
а
р

т
 

-промоција хуманитарне 

акције поводом 8. марта 

-активности поводом 8. 

марта  

-обележавање Светског 

дана поезије 

Пано о 8. марту, 

представљање 

знаменитих Српкиња 

– улице, књижевна 

радионица на тему 

песме „In corpore 

sano“ 

Библиотекар, 

професори 

српског и 

социологије, 

ученици, чланови 

библиотечке 

секције 

Присуство 

заинтересовани

х активностима, 

фото материјал, 

извештај 

а
п

р
и

л
 

-угледни час веронауке, 

изложба о обичајима у 

вези са верским 

празницима (због 

пилотирања државне 

матуре отказано) 

-Дани Доситеја 

Обрадовића 

 

Пано 

Професори 

српског и 

ученици Дома 

Пано у холу 

школе 

м
а
ј 

-представљање школских 

новина „Клас“ 

-анализа рада библиотелке 

секције 

трибина 

Библиотекар, 

професори 

српског, 

одељењске 

старешине, 

ученици 

Извештај  

Ј
у
н

-

а
в

г
у
ст

 

-Извештај о раду 

библиотекара 

-анализа рада 

библиотекара 

 

извештај библиотекар 
ПП служба, 

директор 
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посета МКР 

Мачванка 

Израда сапуна 28.01-

31.01.2022 

Извештај   

Израда 

прехрамбеног 

пластелина за 

ученике I7 и I8 

03.02.2022 Извештај   

Обележавање 

дана вода са 

хемичарима 

22.03.2022 Извештај   

Производња 

воћних 

јогурта, сира, 

дегустација и 

презентација. 

04.04.2022 Извештај   

 
 

Руководилац секције 

Александра С. Марковић 
 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ 

-Новинарска секција- 
 

 

Време 

реализ

ације 

Садржај/ Активност 
Начин остваривања 

активности 

Носиоци 

активности 
Реализација 

се
п

т
ем

б
а
р

 

-Заинтересованост 

ученика за рад у 

новинарској секцији 

-формирање секције 

-Планирање рада секције 

(избор редакције) 

 

  

Анкета 

Разговор, 

Писање плана, 

 
 

Д.Станковић 

ученици 

Реализовано у 

потпуности;  

О
к

т
о
б
а
р

-

д
ец

ем
б
а
р

 

-праћење важних 

активности школе 

-прикупљање материјала 

за електронски часопис 1. 

део 

-објављивање е-новина 

 

Планирање тема, 

прикупљање 

материјала, одабир 

материјала  редакција 

Током првог 

полугодишта, 

децембар 2021. 

Ф
еб

р
у
а
р

-ј
у
н

 - праћење важних 

активности школе 

-прикупљање материјала 

за електронски часопис 2. 

део 

-објављивање е-новина 

 

Планирање тема, 

прикупљање 

материјала, одабир 

материјала 

редакција 

Током другог 

полугодишта, 

Јун 2022. 
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Ј
у
н

  

-анализа рада секције Евалуација 
Чланови 

секције 
Јун 2022. 

А
в

г
у
ст

 

2
0
2
2
. -Извештај о раду секције 

 

 

извештај Д.Станковић Август 2022. 

 
Руководилац секције 

Драгица Станковић 

 

 

 

11.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Програм културних активности школе обухватао је активности које доприносе проширењу 

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

културне активности са установама и организацијама ради обогаћивања културног живота 

ученика.  

Кроз културне активности подстичемо бољу информисаност ученика, развијамо спремност за 

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

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

 

Реализоване посете у школској 2021/2022.години 

МЕСЕЦ ПОСЕТА 

12.3.2022. Позориште Мадленианум 

„Велики Гетсби“ 

16.4.2022. Звездара театар, Књига о 

Милутину 

27.5.2022.  Шабачка библиотека: „Право 

ја, лажно ја, анксиозност“ 

22.9. 1.10.2021 Снимање филма „Шампиони 

моје школе“ 
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11.3. ИЗВЕШТАЈ О ХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА 

 

 

         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.  Акција се спроводи и у 

оквиру дома и приватно када су ученици код куће. 

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. 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

95 

 

11.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Руководиоци :Адриана Машић 

Слађана Игњатовић 

 Александра С.Марковић 

 

Реализоване активности су: 

Активности Носиоци 

активности – 

одговорно 

лице 

Динамика 

реализације 

активности 

 

Начин реализације 

Формирање Ученичког 

парламента, избор 

председника, заменика 

председника, 

записничара 

 

Координатори 

Ученичког 

парламента 

Септембар Седница, избор већином 

гласова, информисање, 

дискусија, записник. 

Избор ученика за учешће 

у Школском одбору, 

Тиму за заштиту ученика 

од насиља, Тиму за 

самовредновање 

 

Координатори 

Ученичког 

парламента 

Септембар Седница, избор већином 

гласова, информисање, 

дискусија, записник. 

Упознавање чланова 

Ученичког парламента са 

Пословником о раду 

парламента  

 

Координатори 

и председник 

Ученичког 

парламента 

Септембар Седница, информисање, 

дискусија, записник. 

Предавање поводом 

обележавања Дечје 

недеље 

Координатори 

Ученичког 

парламента, 

ученици 

Октобар  Већином гласова, ученици 

су се определили за 

предавање на седници у 

виду презентације и рада у 

групи поводом 

обележавања Дечје 

недеље. Записник. 

 

Договор о реализацији 

хуманитарне акције „Чеп 

за хендикеп“ 

 

Координатори 

Ученичког 

парламента, 

ученици 

Новембар И ове школске године, 

договорено је да се 

реализује хуманитарна 

акција „Чеп за хендикеп“. 

Записник. 

 

Договор о реализацији 

Новогодишње 

хуманитарне акције 

Координатори 

и председник 

Ученичког 

парламента, 

Фондација 

„Хумано срце“ 

Новембар - 

децембар 

На седници је договорено 

да се организује 

хуманитарна акција у 

оквиру Фондације 

„Хумано срце“ у виду 

прикупљања слаткиша и 

сланиша за материјално 

угрожену децу. Записник. 

Обележавање 

Међународног дана 

толеранције 

Координатори 

Ученичког 

парламента, 

Новембар На седници, ученици су се 

изјаснили да се обележи  

Међународни дан 
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ученици толеранције у виду 

кратког предавања и 

радионице. Записник. 

 

Организација екскурзија; 

Припреме за матуру и 

матурско вече; 

Одлазак на Новосадски 

сајам пољопривреде. 

 

Директор 

школе 

Април Договор, анализа, 

дискусија, предлагање, 

подстицање, записник. 

Договор о обележавању 

21.априла – Дана планете 

Земље 

Координатори 

Ученичког 

парламента, 

ученици 

Април Договорен је начин 

обележавања Дана 

планете Земље. Ученици 

су се изјаснили за 

обележавање истог путем 

постављања  плаката у 

школи. 

Мишљење Ученичког 

парламента о правима 

понашања у школи и 

мерама безбедности 

ученика 

 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Мај Анализа Правилника о 

правилима понашања у 

школи и мерама 

безбедности ученика. 

Усвајање истог са 

предложеним изменама. 

Записник. 

Израда годишњег 

извештаја и нацрта 

годишњег плана рада 

Ученичког парламента 

 

Координатори 

Ученичког 

парламента 

Јул Израда годишњег 

извештаја и нацрта 

годишњег плана рада. 

Материјално-техничке 

потребе 

Чланови 

Ученичког   

парламента,дир

ектор, 

координатори 

Ученичког 

парламента 

Током 

године 

Предлагање, 

информисање, решавање, 

записник.  

 

 

11.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 

 

 

Матурска екскурзија реализована је на релацији Шабац-Требиње-Шабац, преко агенције 

„Grand tours“ doo Novi Sad, у периоду од 15. до 17.05.2022. године. Полазак је био у 6,00 часова у 

јутарњим часовима, из дворишта школе, преко Таре, до Вишеграда, где су ученици имали 

прилику да виде мост из дела Иве Адрића „На Дрини ћуприја“, а затим су посетили Андрић град, 

где су се задржали око два сата. У вечерњим сатима стигли су у хотел, који се налази у самом 

центру Требиња, где су имали вечеру, па слободне време. Сутрадан су ишли у обилазак Требиња 

и све је текло по плану. Након тога ученици су после вечере ишли у дискотеку у склопу хотела. 
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Трећи дан су ученици имали слободно време, а негде око 10,00 часова кренули су назад. 

Направљена је једна дужа пауза на Романији, где су имали ручак и задржали се нека 2 -2,5 сата. У 

повратку није било проблема и у Шабац су стигли у вечерњим часовима, око 22,00 сата. 

                Екскурзија је протекла у најбољем реду, али је напорна, јер се до Требиња дуго путује и 

пуно времена се изгуби у путу. Али је била жеља да ове године матуранти оду на екскурзију, а 

екскурзије су биле дозвољене само у Србију и Републику Српску. У међувремену Министарство 

је дозволило и екскурзије у иностранство. Идеја је да Требиње остане за ученике трећег разреда, а 

да завршни разреди иду у иностранство. Раније су екскурзије организоване у октобру месецу, јер 

су тада и мање гужве. Није сигурно како ће бити у будуће. Вероватно ће завршни разреди ићи у 

мају, а остали у октобру, али то још није сигурно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

 

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

2021/2022. години пратила  је реализацију он лајн наставе у току првог полугодишта и посетила 

47 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. 
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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. Начин оцењивања се прилагођавао различитим 

способностима ученика.Већина наставника подучава ученике да у процесу учења повезују 

наставне садржаје са садржајима из свакодневног живота, да повезују садржаје из различитих 

области и постављају циљеве у учењу у складу са узрастом и способностима. Наставници  у 

мањој 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 2021/2022. 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 
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13. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

13.1.Извештај о сарадњи са родитељима/хранитељима 

 

Милица Јевтић, педагог 

 

САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Конституисан Савет родитеља за 
школску2021/22.годину 
 

- Изабран председник и заменик председника Савета 

родитеља: Зорица Глигорић, председник, 

Милан Поповић, заменик  

 

- Изабран представник за Општински савет 

родитеља-Предраг Нешковић 

 

- Усвојен План рада Савета родитеља зашколску 
2021/2022.год. 

-  Анализиран успех и владање ученика на 
крајушколске2020/2021.године 

- Усвојен Годишњи план рада школе за школску 
2021/2022. годину 

- Усвојен Годишњи извештај о раду школе зашколску 

2020/2021. годину  

 

- Организација рада школе у току пандемије 
 

 

 

 

 

 

13.09. 2021. 

 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

заменик директора 

за наставу 

- Предлог о извођењу екскурзија за ученике 

завршних разреда 

 

5.10.2021. 

 

Педагог, чланови 

Савета родитеља 

- Мере за заштиту и безбедност деце и ученика у 

школи и дому 

- Доношење одлуке о дневници за одељењске 

старешине и вођу пута на екскурзијама  

      12.4.2022. Педагог, чланови 

Савета родитеља 

 
-Предлог о учешћу родитеља за тзв. ,, родитељски 
динар“ за школску 2022/2023. годину 
 - Предлог чланова Школског одбора из реда родитеља 
ученика школе  

    -Информација о организацији матурске вечери 
    -Дисциплина и успех ученика 

 -Усклађивање Пословника о раду Савета родитеља са  
изменама Закона о основама система образовања и 
васпитања 

 
      - 

30.5.2022. Педагог, 

чланови 

Савета 

родитеља 
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13.2. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ  СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

И ове школске године, школа је успешно сарађивала са бројним институцијама друштвене 

средине округа: 

-Сарадња са припадницима Министарства унутрашњих послова  

 

-Сарадња са Заводом за јавно здравље 

-Локална самоуправа 

- Спортски савез општине 

     - Национална служба за запошљавање 

- Сарадња са Центром за социјални рад 

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

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

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

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

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

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

-Сарадња са Развојним саветовалиштем 

 Сарадња са Развојним саветовалиштем  и одељењем неуропсихијатрије Опште болнице је 

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

саветовалишта. 

 

  Наставници и ученици Средње пољопривредне школе организују стручне посете 

фирмама, установама, како би унапредили образовно-васпитни рад.  
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14. УЧЕШЋЕ И УСПЕСИ УЧЕНИКА  И НАСТАВНИКА НА 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Средња пољопривредна школи у Тополи била је домаћин  Републичког такмичење 

ученика образовних профила пољопривредни техничар и техничар хортикултуре, у организацији 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ и УДРУЖЕЊА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПОДРУЧЈА РАДА 

ПОЉОПРИВРЕДА , ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ. Нашу школу на такмичењу 

техничара хортикултуре представљала је Николић Александра, ученица III2. Првог дана 

такмичења ученици су радили тест провере теоријских знања из свих стручних предмета, док су 

се други дан такмичили у практичном раду, односно у изради аранжмана. У укупном пласману 

Александра Николић је заузела 3. место. С обзиром да је такмичење предвиђено за ученике 

четвртог разреда, а наша Александра је трећи разред, њен пласман је веома успешан. Ученицу за 

такмичење је припремила и водила Милена Стаменић, професор стручних предмета у 

области хортикултуре. У оквиру ових припрема је одржано укупно 15 часова на којима је 

професор дао сва потребна објашњења за решавање тестова и проналажење решења за израду 

аранжмана. 

Када је у питању смер руковалац- механичар пољопривредне технике , на истом 

такмичењу нашу школу је представљао ученик I4 одељења Ненад Степанић, са ментором 

Радетом Радановићем. Друго место припало је ученику наше школе. 

 

Велики број медаља и то оних најсјајнијих нашој школи донео је КК Таур. 

- Први дан Септембарског турнира донео је 3 златне медаље за Огњена Јанковића, Јовану 

Арсеновић и Касијану Марковић. 

- Други дан Септембарског турнира донео је још 2 златне медаље за Огњена и Касијану.  

- Првог и трећег дана Првенства Србије које се одржало у Новом Саду у октобру, Огњен и 

Кинг су у уводним утакмицама освојили две златне медаље. 

- Други пролећни турнир у прескакању препона, у месецу априлу, донео је Огњену 

бронзану медаљу. 

- Мај је донео 2 злата на отвореном првенству Београда. 

- На Ride and Shine Tour Јована и Касијана су освојиле златне медаље. 
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- Први дан Српске лиге у прескакању препона донео је још једно злато за Таур, док је други 

дан обрадовао са три златне медаље за наше ученике. 

- Два дана првенства Србије у прескакању препона донела су још 5 златних медаља. 

- На Ride and Shine Tour у августу, првог дана,  само једно злато, док је у другом дану 

Касијана Марковић забележила велики успех и освојила друго место у међународној 

утакмици Vip tour. 

 

 

 

15.ИЗВЕШТАЈ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА 

 

Полагању  матурског  испита  из матерњег језика у јунском року школске 2021/2022.године 

приступило је 83 ученика завршног разреда. Испит су положили сви ученици, а просечна оцена 

на испиту је била  добар ( 2,76 ) .  Испит је одржан 10.јуна 2022.године у 8 часова у амфитеатру 

Високе пољопривредне школе. На испиту су дежурали професори : Иван Петровић, Зоран 

Петковић, Марија Мирковић, валентина Арсеновић и Милош Рељић. Испит је трајао четири 

школска часа, а задате теме су биле:  

1.  Андрићева визија света у роману “ Проклета авија “ 

2. Сукоб оца и синова у Ћосићевом роману „Корени“ 

3. Корачам у будућност, стрепим и надам се 

4. “ Сваки је човек звезда за себе, све се догађа увек и никад...” ( Данило Киш ) 

 

Комисију за прегледање радова чинила су три професора српског језика и књижевности: 

Весна ИгњатовићОбреновић, председник комисије и чланови комисије Ана Симић Ризнић и 

Драгица Станковић, оцена се изводила заједничка на крају рада. 
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У школској 2021/2022 године у оквиру прехрамбене струке на завршни и матурски испит је 

изашло ученика из четири смера и сви су положили. 

Прерађивач млека : на завршни испит је изашло 7 ученика и 1 вандредни кандидат. 

Месар: на завршни испит је изашло 10 ученика. 

Пекар : на завршни испит је изашло 6 ученика. 

Прехрамбени техничар на матурски испит је изашло 23 ученика. 

            
Полагање матурских испита обавило се у периоду од 13-16. јуна.Најпре су ученици полагали 

практичне маатурке испите уз присуство екстерних чланова, а тест   знања  обављен је у 

заказаном термину 16. јуна у 10 часова. 

   -Одељење IV1  смера пољопривредни техничар укупно приступио 21 ученик и сви положили. 

-Одељење IV2 смера зоотехничар приступило полагању 15 ученика и сви положили. 

-Одељење III4 смера руковалац- механичар пољопривредне технике  полагању завршног испита 

приступило 12 ученика и сви положили. 

-Одељење II8 смера цвећар-вртлар ученика са сметњама у развоју приступило укупно 5 ученика 

и положило. 

 
 

 

 

Завршни испит је пријавило шест ученика ,сви су изашли и положили испит са успехом који 

се види из табеле.Ученик који је наставу слушао  по ИОП-2 , завршни испит је полагао уз помоћ 

ментора а оцењивање је изведено према прилагођеним листама за оцењивање,листе је 

припремила ПП служба. 
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Име и презиме 

ученика 

Шифре 

радних 

задатака 

Назив комбинације 

Број бодова Оцена 

Урош Бојичић 
ПЕК – А-02 

ПЕК – Б-02 

Производња мешаног 

раженог хлеба и коктел 

пецива од лиснатог теста  

138 добар(3) 

Вукашин 

Здравковић 

ПЕК – А-05 

ПЕК – Б-02  

Производња кифли и 

коктел пецива од 

лиснатог теста 

151 врло добар(4) 

Јован Гајић 
ПЕК – А-06 

ПЕК – Б-01 

Производња 

четвороструке плетенице 

и паштета  

188 одличан(5) 

Николина 

Деспић 

ПЕК – А-07 

ПЕК – Б-02  

Производња ђеврека и 

коктел пецива од 

лиснатог теста  

189 одличан(5) 

Михаило 

Марковић 

ПЕК – А-07 

ПЕК – Б-06  

Производња ђеврека и 

ванилица  

106 добар(3) 

Александра 

Пајић 

ПЕК – А-11 

ПЕК – Б-02  

Производња штрудле и 

коктел пецива од 

лиснатог теста  

194 одличан(5) 
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15.1. Извештај о реализацији пилот државне матуре 
 

У периоду од 05. – 08. 04. 2022. године, на нивоу Републике Србије одржано је 

пилотирање државне матуре за средње школе. У склопу овог пројекта и наша школа је 

реализовала пилотирање. Испит се састојао од четири теста: српски језик и књижевност, 

математика, изборни предмет за образовне профиле који су имали математику две године и 

стручног теста за образовне профиле који нису реформисани. 

У пилотирању државне матуре, у нашој школи, учествовали су следећи образовни 

профили: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар и 

зоотехничар. Зоотехничар је једини образовни профил који није реформисан и наставу похађа по 

старом Наставном плану и програму. 

Организацију и реализацију целокупног процеса је урадила ШМК (школска матурска 

комисија) у саставу:  

- Предраг Савић, председник 

- Драгана Гератовић, заменик председника 

- Драгица Станковић, секретар 

- Александра С. Марковић, члан 

- Слађана Мирковић, члан 

Динамика полагања: 

- 05. 04. 2022. године ученици свих образовних профила су полагали тест из српског језика 

и књижевности  и решавању теста је приступило 74 ученика. 

- 06. 04. 2022. године одржано је полагање из математике за све образовне профиле осим 

зоотехничара. Ученици образовног профила зоотехничар су, иако су математику учили 

две године, могли да изаберу да полажу овај тест тако да је полагању приступило 65 

ученика. 

- 07. 04. 2022. године полагао се тест из општеобразовног наставног предмета који су 

изабрали ученици образовног профила зоотехничар, који нису полагали математику. Сви 

ученици су изабрали да полажу биологију па је тесту приступило 10 ученика.  

- 08. 04. 2022. године одржан је тест  стручних теоријских знања само за образовни профил 

зоотехничар и тест је решавало 12 ученика. 

Пратећи динамику полагања, у пилотирању су учествовала и два ученика који наставу 

похађају по ИОП-2 наставном плану и програму (1 пољопривредни техничар и 1 зоотехничар). За 

њих су стручне комисије у школи направиле посебне тестове, а тестове су решавали уз стручну 

помоћ и асистенцију педагога и психолога. 
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Након решавања тестова, изабране школске комисије за преглед су прегледале тестове и 

проследиле резултате према Стручном упутству за спровођење пилотирања државне матуре. 

Пилотирање државне матуре је одрађено у складу са Стручним упутством за спровођење 

пилотирања државне матуре и протекло је без већих проблема, а у тестирању су учествовали сви 

ученици четвртог разреда, осим оправдано одсутних ученика. 

      Драгана Гератовић, пом. директора за наставу 

 

16.ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ  

2021/2022. ГОДИНИ 

 

На почетку школске 2021/2022. године уписано је 509 ученика. Н акрају другог полугодишта 

је 479 ученика, односно 30 ученика мање. Највише ученика се исписало из прве године, 25. 

Позитивно је оцењено 472 ученика, недовољно 7. Одличних је 64, врлодобрих 159, добрих 

208, довољних 41.  Највећи број ученика са одличним успехом је у одељењима II3(5),III1 (7), 

III3 (6), III5 (6), IV1 (9) И IV3 (6) . 

Ученици су у току школске године неоправдано изостали са 3964 часа, а оправдано са 70948 

часова. Укупно су изостали са 74912 часова. Укупан број изостанака по ученику износи 156. 

Најмањи број изостанака имају ученици одељења I1(108), I2(86), I3(113), I5 (93), I6 (124), II3 

(104), II8 (105), III1 (114), IV1(97). 

Kада су у питању васпитне и васпитно-дисциплинске мере, у току школске године изречено 

је 103 укора разредног старешине, 100 укора одељењског већа, 34 укора директора и 8 укора 

Настваничког већа. 

Ђак генерације је ученица Тара Цветковић из одељења ветеринарских техничара. 

Милица Јевтић, педагог 
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Република Србија 

Средња пољопривредна школа са домом ученика -

Шабац  

Ул. Војводе Путника 58, Шабац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА 

УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022.ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шабац,  септембар 2022.
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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 управник дома по овлашћењу директора. Седнице Педагошког већа сазива и њима 

руководи директор или  управник 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 2021/2022. године Педагошко веће је одржало 12 седница, о чему постоје 

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

васпитног плана и програма; усвојени су годишњи план и извештај; анализирани су циљеви и 

задаци васпитног рада; утврђиван је  распоред рада васпитача, формиране су васпитне групе и 

подељене групе на васпитаче; обезбеђивани су услови за реализацију секција; остварена је 

сарадња са родитељима, односно  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; анализирана је примена кућног 

реда; договорене су активности попут хуманитарних акција, предавања; разговарано је о 

учешћу и припремама ученика за Домијаде; констатована је учињена штета ученика према 

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

пријем ученика у дом; 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 прве  
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седмице у месецу, а по потреби чешће, што је и реализовано. Васпитачи, педагог и управница 

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

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

године, реализоване су и Домијаде-такмичења. Такође, у складу са могућностима због 

епидемиолошке ситуације и комбинованог модела наставе у првом полугодишту, реализована 

је сарадња са другим установама. Одрађена је промоција Дома ученика постављањем плаката 

у свим средњим школама у Шапцу. И наредне школске године, смештајни капацитет је 100 

ученика. 

Ток седница евидентиран је у записнику Педагошког већа дома. 

 

 

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 Управник дома 1 

Висока стручна спрема VII1 Васпитач 5 

Висока стручна спрема VII1 Стручни сарадник у 

установи ученичког 

стандарда - педагог 

1 

Висока стручна спрема VII1 Службеник за јавне набавке 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 ове школске године је 100 места. Ученици се образују за трећи и 

четврти степен стручног оспособљавања и средњег стручног образовања. Од почетка школске  

2021/2022. године у дому је смештено 100 ученика (45 ученика и 55 ученица). Школску 

годину је завршио исти број ученика.  

 

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 = 100 44 44,00 18 18,00 26 26,00 12 12,00 

 

 
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 = 100 34 34,00 33 33,00 22 22,00 11 11,00 

 

г) Средина из које ученик долази 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛ 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

укупан број = 100 45 45,00 55 55,00 

 

СРЕДИНА 

 

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

укупан број = 100 57 57,00 43 43,00 
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д) Структура породице ученика (потпуна, непотпуна, осетљива) 

 

Структура 

породице ученика 

 

Потпуна 

 

Непотпуна 

Осетљива група 

ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

укупан број = 100 82 82,0 18 18,0 13 13,00 

 

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 

13 16 10 7 46 

Средња 

медицинска школа 

„Др Андра Јовановић“ 

8 7 5 2 22 

Школа примењених 

уметности – Шабац 

2 - - - 2 

Техничка школа Шабац 5 6 7 1 19 

Шабачка гимназија 1 - 1 - 2 

Економско- трговинска 

школа „Стана 

Милановић“ 

1 2 3 1 7 

Стручна хемијска и 

текстилна школа-Шабац 

- 1 1 - 2 

СВЕГА 30 32 27 11 100 
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Школски успех ученика током школске године 
 

 

Школски 

успех 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довоља

н успех 

Недовоља

н успех 

Неоцењен

и 

Укупно 

 

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

Почетак 

школске 

године 

26 26,00 62 62,00 11 11,00 1 1,00 - - - - 100 100,00 

Прво 

полугодиште 
18 18,00 53 52,00 18 19,00 - - 8 8,00 1 1,00 100 100,00 

Друго 

полугодиште 
26 26,00 53 53,00 18 18,00 - - 2 2,00 1 1,00 100 100,00 

Крај школске 

године 
26 26,00 53 53,00 21 21,00 - - - - - - 100 100,00 
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Ученици који су наставили школовање 

 

Ове школске године, 9 ученика је завршило образовање у трогодишњем трајању  и 12 

ученика у четворогодишњем трајању. Ученици Дома ученика који су наставили школовање 

су: 

Ученик Установа 

Антонић Милош Универзитет у Београду – Факултет безбедности 

Арсеновић Михаило Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет 

(ветеринарска медицина)  

Бабић Бора Академија струковних студија - Шабац 

(биотехнологија) 

Бојић Оливера Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет 

(фитомедицина) 

Марић Тамара Академија струковних студија - Шабац (здравствена 

нега) 

Радишић Марија Универзитет у Новом Саду – Економски факултет 

(банкарство) 

 

Ђак генерације 

У школској 2021/2022.години, ученик Дома МИЛОШ АНТОНИЋ, проглашен је за Ђака 

генерације у Техничкој школи – Шабац. Милош Антонић је боравио четири године у Дому. 

Милош је похађао образовни профил – техничар друмског саобраћаја.  

Рођен је 20.04.2003.године у Лозници.  

Током четири године боравка у Дому, истицао се одличним успехом. 

 

Ученик Милош Антонић и групни васпитач Мирјана Шешић 



 

115  

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 100 ученика обезбеђени су уједначени услови смештаја, исхране, коришћења 

школске и градске 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 сарадња са Фондацијом Хумано срце Шапца; 

- остварена је физичка заштита ученика кроз ноћно дежурство (ноћни дежурни) и 

кроз сарадњу са школским полицајцем. 

 

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 спортских секција. 
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3. Васпитна делатност 

а) Реализација васпитног рада на нивоу установе 

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

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

реализује 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. 

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 време реализације је у вечерњим сатима када су сви ученици у Дому.  

У реализацији свих врста тема (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.  

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

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

стрељаштва. 

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

кроз родитељски састанак на почетку школске године. 

Сарадња са школом остварена је кроз контакте васпитача и управника дома са 

одељењским старешинама и стручним сарадницима школа у циљу праћења успеха и 

постигнућа ученика. Такође, васпитачи и педагог су присуствовали одељењским већима 

Средње пољопривредне школе са домом ученика-Шабац. 
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б) Реализација васпитног рада на нивоу васпитне групе 

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 и методе 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 планираним исходима. 

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

Укупно је реализовано 180 васпитних тема. У оквиру прве области - адаптација на 

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

реализовано је 62 теме, у трећој области - животне вештине реализовано је 56 тема, а у 

оквиру четврте области - живот у заједници, реализовано је 42 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 11,11% од 

укупног броја остварених тема, учење и школска успешност кроз 34,44%, животне вештине 

31,11% и живот у заједници 23,33%. 
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4.Аналитичка делатност 

Циљ аналитичке делатности је отклањање пропуста, сагледавање стања, проналажење 

решења и успешније решавање радне проблематике која се намеће свакодневно. У 

наведеном, активно су учествовали управник дома, педагог дома и васпитачи, као и сви 

остали у свом домену. 

У току школске 2021/2022.године у оквиру аналитичке делатности реализоване су теме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Васпитна група Време реализације Носиоци 

Адаптација на живот у дому 
Ученици који су први пут 

у дому 

октобар  педагог дома 

Медијска писменост 
Све васпитне групе октобар васпитачи 

Просоцијално понашање 

ученика 

Четврта васпитна група новембар васпитач 

Чиниоци неуспеха у 

школском учењу 

Прва и трећа васпитна 

група 

фебруар васпитачи 

Утицај медија на агресивно 

понашање 

Све васпитне групе фебруар стр.сарадник ШГ 

Дигитално насиље 
Све васпитне групе март  педагог дома 

Мотивација за учење 
Прва и трећа васпитна 

група 

март васпитачи 

Крадљивци времена 
Све васпитне групе мај стр.сарадник ШГ 

Анализа школског успеха 
Све васпитне групе новембар, фебруар, 

мај, август 

педагог дома 
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4.1.Извештаји о раду васпитних група 

Прва васпитна група 

 
Укупан број ученика је 20. У току школске године дошла је једна ученица. 

 

  

 

 

Прва васпитна 

група 

Први разред 

 
Други разред 

 
Трећи разред Четврти 

разред 

 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 12 60,00 / / 5 25,00 3 15,00 

 

Прва васпитна 

група 

Једна година Друга година 
 

Трећа година Четврта година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка у 

дому 
13 65,00 / / 4 20,00 3 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

Прва васпитна група  

Потпуна 

 

Непотпуна 

Осетљива 

група ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура породице ученика 18 90,00 2 10,00 4 20,00 

 

Успех/васпитна 

група 

Одлича

нуспех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Недовољан  

успех 

Неоцење

н 

Укупно 

(19) 

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

Почетак школске 

године 
11 57,89 8 42,11 / / / / / / / / 19 100,00 

Прво полугодиште 7 36,84 10 52,63 1 5,26 / / / / 1 5,26 19 100,00 

Друго полугодиште 9 45,00 9 45,00 1 5,00 / / 1 5,00 / / 20 100,00 

Крај школске године 9 45,00 9 45,00 2 10,00 / / / / / / 20 100,00 

Прва васпитна 

група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 3 15,00 17 85,00 

Прва васпитна група  

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

Срединаизкојеученикдолази 17 85,00 3 15,00 
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Васпитни рад 

У току школске године са првом васпитном групом је 36 тема и то 4 из области Адаптација 

на живот у дому, 13 из области Учење и успешност ученика, 11 из области Животне вештине 

и 8 из области Живот у заједници.  

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. Одржана су 35 састанка васпитне групе. Састанци 

су евидентирани у Дневнику васпитног рада. 

Прву васпитну групу на крају школске године чинило је 20 ученика. У току школске године 

један ученик је дошао у дом.  

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

претходне школске године. На крају првог полугодишта нико од ученика није имао 

недовољан успех, док на крају другог полугодишта једна ученица је имала недовољан успех 

из једног предмета. Успех ученика на крају школске 2021/22 године: 

9 ученика остварила су одличан успех; 

9 ученика остварило је врло добар успех; 

2 ученика остварила су добар успех. 

Похвале и награде 

На одељењскими наставничким већима четири ученика су похваљена и награђеназа одличан 

успех и примерни владање. Одлуком педагошког већа седам ученика награђена су са три 

наградна бода,три ученика награђено је са два наградна бода и пет ученика је награђено са 

једним наградним бодом. 

9 ученика је освојило награде на регионалној и републичкој домијади. 

Васпитно-дисциплинске мере  

У току школске године изречено је пет опомена и један укор групног васпитача. 

Структура ученика према врсти школе 

и разреду 

 

Први 

разре

д 

 

Други 

разре

д 
 

 

Трећи 

разре

д 

 

Четврт

и 

разред 
 

 

УКУПН

О 

Средња пољопривредна школа са домом 

ученика - Шабац 

1 / / / 1 

Медицинска школа ,,Др Андра 

Јовановић“ 

8 / 5 2 15 

Шабачка гимназија 1 / / 1 2 

Школа примењених уметности 2 / / / 2 

Свега 12 / 5 3 20 



 

121  

Милена Ђаковић, васпитач 

 

Друга васпитна група 
 

 

На почетку школске године васпитна група је бројала 21 ученика. У току школске 

године се иселио један дечак, Б.Ј., тако да је на крају школске године у групи било 20 

ученика.  

 

 

  

 

 

Друга васпитна 

група 

Први разред Други разред 
 

Трећи разред Четврти 

разред 

 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 1 5 9 45 3 15 7 35 

 

Друга васпитна 

група 

Једна година Друга година 
 

Трећа година Четврта година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка у дому 3 15 9 45 2 10 6 30 

 

 

 

 

 

 

 

Друга васпитна група  

Потпуна 

 

Непотпуна 

Осетљива група 

ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура породице 

ученика 
15 75 5 25 3 15 

 

Друга васпитна  

група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 6 30 14 70 

Друга васпитна група  

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

Средина из које ученик 

долази 
3 15 17 85 
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Васпитни рад 

 

Планирано је да се са другом васпитном групом током школскегодине обради 36 тема 

и то 4 из области Адаптација на живот у дому, 12 из области Учење и успешност ученика, 11 из 

области Животне вештине и 9 из области  Живот у заједници.  

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. Одржана су 23 састанка васпитне групе. Састанци су 

евидентирани у Дневнику васпитног рада. 

Другу васпитну групу на крају школске године чинило је 20 ученика. У току школске године 

један ученик је напустио дом.  

 

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

претходне школске године. На крају првог полугодишта 3 ученика имало је недовољан успех, 

док на крају другог полугодишта није било ученика са слабим оценама. Успех ученика крају 

школске 2021/22 године: 

 

4 ученика остварила су одличан успех 

13 ученика остварило је врло добар успех 

3 ученика остварила су добар успех. 

 

Похвале и награде 

На одељењском и наставничком већу у Медицинској школи похваљенесу ученица Н.Е. и М.Ћ. 

за одличан успех. Одлуком педагошког већа три ученика награђена су са три наградна бода 

иседам ученика награђено је са два наградна бода. 

Осам ученика је освојило награде на регионалној и републичкој домијади. 

 

Успех/васпитна 

група 

Одличан 

успех 

Врло добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Недовољан 

успех 

Укупно 

(20) 

 бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Почетак школске 

године 
5 23,8 14 66,66 2 9,52 / / / / 21 100 

Прво полугодиште 3 14,28 12 57,14 3 14,28 / / 3 14,28 21 100 

Друго полугодиште 4 20 13 65 3 15 / / / / 20 100 

Крај школске године 4 20 13 65 3 15 / / / / 20 100 

Структура  ученика према врсти 

школе и разреду 

 

Први 

разред 

 

Други 

разред 
 

 

Трећи 

разред 

 

Четврти 

разред 
 

 

УКУПНО 

Средња пољопривредна школа са домом 

ученика - Шабац 

/ / / 6 6 

Медицинска школа ,,Др Андра 

Јовановић“ 

/ 7 / / 7 

Економска школа „Стана Милановић“ 1 2 3 1 7 

Свега 1 9 3 7 20 
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Васпитно-дисциплинске мере  

У току школске године изречено је седам опомена и два укора групног васпитача, а један 

ученик Економске школе на крају школске године има изречену меру укор одељенског већа 

због неоправданих изостанака.  

 

Ања Ризнић, групни васпитач 

 

Трећа васпитна група 
 

Укупан број ученика је 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Трећа 

васпитна 

група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 16 80,00 4 

 

20,00 

Трећа 

васпитна 

група 

Први 

разред 

Други 

разред 

 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 6 30,00 6 30,00 7 35,00 1 5,00 

Трећа  

васпитна 

група 

Једна 

година 

Друга 

година 

 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина 

боравка у 

дому 

7 35,00 6 30,00 6 30,00 1 5,00 

Трећа 

васпитна 

група 

 

Потпуна 

 

Непотпуна 

Осетљива 

група 

ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура 

породице 

ученика 

16 80,00 4 20,00 1 5,00 

Трећа  

васпитна 

група 

 

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

Средина из које 

ученик долази 

4 20 16 80,00 
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Трећу васпитну групу чини 20 ученика ( осамнаест ученика похађа  Средњу техничку школу 

Шабац и два Средњу пољопривредну школу Шабац) 

Током школске 2021/2022. 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 

(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 2021/2022.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 20 ученика, колико броји 

ова група, постигло је:  

- одличан успех  три ученика 

- врло добрар седам ученика 

- добар успех шест ученика 

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

 

На крају другог полугодишта деветнаест ученика је постигло  позитиван успех, док је један 

Д.М. недовољан (из математике). Успех је следећи: 

- одличан успех   четири ученика 

- врло добрар десет ученика 

- добар успех  пет ученика 

 

Успех на крају школске године 31.08.2022.  

Успех/васпитна 

група 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Недовољан 

успех 

Неоцењени 

ученици  

Укупно 

(20) 

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

Почетак 

школске 

године 

5 20,00 13 65,00 2 10,00 / / / / / / 20 / 

Прво 

полугодиште 

3 15,00 7 35,00 6 30,00 / / 3 15,00 1 1,00 20 / 

Друго 

полугодиште 

4 20,00 10 50,00 5 25,00 / / 1 5,00 / / 20 / 

Крај школске 

године 

4 20,00 10 50,00 6 30,00 / / / / / / 20 / 

Структура  ученика 

према врсти школе 

и разреду 

 

Први 

разред 

 

Други 

разред 

 

 

Трећи 

разред 

 

Четврти 

разред 

 

 

Свега 

Средња техничка 

школа  - Шабац 

4 6 7 1 18 

Средња 

пољопривредна 

школа са домом 

ученика Шабац 

2 

 

/ / / 2 

Укупно 6 6 7 1 20 
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- одличан успех   четири ученика 

- врло добрар десет ученика 

- добар успех  шест 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 два ученика  

Нинковић Владана и Васић Ђорђа,  три ученика са два наградна бода  Иванчевић Милоша, Васић 

Марка и Марешевић Ирена,  ученика са три наградна бода Стевић Дијану, Илић Маријану, 

Матић Марка, Савић Лазара и Грујичић Михаила. 

Успеси ученика из треће васпитне групе остварени током школске године: 

‒ Илић Маријана освојено друго место на Регионалној домијади из области примењена 

уметност 

‒ Савић Лазар освојено прво место Регионалној домијади у фолклору 

‒ Стевић Дијана прво место Регионалној домијади у фолклору и прво место 

Регионалној домијади у фудбалу 

‒ Антонић Милош проглашен за Ученика генерације у Техничкој школи Шабац 

 

Васпитно-дисциплинске мере 

У првом полугодишту изречено је шест опомена  због лакше повреде обавеза ученика из 

Правилника (А.М. ; Ђ.В. ; Д.М. ; Н.В. ; Н.Ф. ; П.Н.) и  један укор групног васпитача. 

У другом полугодишту изречена је  једна опомена  П.Н.- лакша повреда обавезе ученика из 

Правилника  и укор ученику Д.М. 

 

Васпитни рад 

Током школске године обраћено је 36 тема и то 4 из области адптација на живот у дому, 13 

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. 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.  

 

Мирјана Шешић, васпитач 
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Четврта васпитна група 

 

Четврта васпитна група броји 21 ученика, од чега 18 ученика похађа Средњу 

пољопривредну школу са домом ученика Шабац, 2 ученика похађаСручну хемијску и текстилну 

школу Шабац, а један ученик похађа Техничку школу Шабац. У дом су се накнадно током 

школске године уселила 2 ученика, В.М. и В.Л., а ученик И.М. се иселио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четврта 

васпитна 

група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 10 48 11 52 

Четврта 

васпитна 

група 

Први 

разред 

Други 

разред 

 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 9 43 1 5 11 52 / / 

Четврта 

васпитна 

група 

Једна 

година 

Друга 

година 

 

Трећа 

година 

Четврта 

година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка 

у дому 
9 43 2 9 10 48 / / 

Четврта 

васпитна 

група 

 

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

Средина из 

које ученик 

долази 

15 71 6 29 

Четврта 

васпитна 

група 

 

Потпуна 

 

Непотпуна 

 

Осетљива 

група 

ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура 

породице 

ученика 

14 67 5 24 2 9 
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Васпитни рад 

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

обради 36 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 9 из 

области живот у заједници. У оквиру сваке теме васпитног рада, обрађиване су теме у вези са 

епидемиолошком ситуацијом, мерама заштите и превенције ширења вируса ковид-19. Васпитни 

рад се изводио непосредно. Планиране теме и исходи су реализовани. Одржано је тридесет 

четири састанка 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 1 ученик имао је недовољан успех, док на крају 

другог полугодишта није било ученика са слабим оценама. Успех ученика крају школске 2021/22 

године: 

- 5 ученика остварила су одличан успех 

- 12 ученика остварило је врло добар успех 

- 4 ученика остварила су добар успех. 

 

Похвале 

  На педагошком већу Дома и одељењском већу у школи похваљен је ученикЛ.С. за примерно 

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

ученика награђеноје са два наградна бода и три ученика награђено је са по једним бодом.   

 

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 

4 20 13 65 3 15 / / / / / / 20 100 

Прво 

полугодиште 
3 15 13 65 3 15 / / 1 5 / / 20 100 

Друго 

полугодиште 
5 24 12 57 4 19 / / / / / / 21 100 

Крај школске 

године 
5 21 12 57 4 19 / / / / / / 21 100 

Структура  

ученика према 

врсти школе и 

разреду 

 

Први 

разред 

 

Други 

разред 

 

 

Трећи 

разред 

 

Четврти 

разред 

 

 

Свега 

Средња 

пољопривредна 

школа са домом 

ученика - Шабац 

8 / 10 / 18 

Стручна хемијска и 

техничка школа 

Шабац 

/ 1 1 / 2 

Техничка школа 

Шабац  

1 / / / 1 

Свега  9 1 11 / 21 
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Васпитно-дисциплинске мере 

  У првом полугодишту изречено је шест опомена, а у другом полугодишту једна опомена и 

три укора због лакших повреда правилника.  

 

Васпитач 

Татјана Јокић  

Пета васпитна група 
 

На почетку године школске године пета васпитна група је бројала 20 ученика. 

На крају школске године 19 ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

Пета васпитна 

група 

Први разред Други разред 

 

Трећи разред Четврти 

разред 
 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Узраст 16 84,21 2 10,52 0 0 1 5,26 

 

 

Пета васпитна 

група 

Једна година Друга година 
 

Трећа година Четврта година 

 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Дужина боравка у 

дому 
2 10,52 16 84,21 0 0 1 5,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пета васпитна 

група 

 

М 

 

Ж 

 бр. % бр. % 

Пол 10 52,63 9 47,36 

Пета васпитна група  

Село 

 

Град 

 бр. % бр. % 

Средина из које ученик 

долази 
18 94,73 1 5,26 

Пета васпитна група  

Потпуна 

 

Непотпуна 

Осетљива 

група ученика 

 бр. % бр. % бр. % 

Структура породице 

ученика 
17 89,47 2 10,52 3 15,78 

Успех/васпитна 

група 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Недовољ

ан успех 

Неоцење

н  

Укупно 

(19) 

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

Почетак школске 

године 
1 5 14 70 4 20 1 5   0 0 20 100 
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Васпитни рад 

У току школске године са петом васпитном групом обрађено је 36 темаи то 4 из 

области Адаптација на живот у дому, 12 из области Учење и успешност ученика, 12из 

области Животне вештине и 8 из области Живот у заједници.  

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. Одржана су 36 састанка васпитне групе. 

Састанци су евидентирани у Дневнику васпитног рада. 

 

Пета васпитна група на крају школске године бројала је 19 ученика. Током школске 

године један ученик је напустио дом, један ученик је искључен и један ученик се прикључио 

васпитној групи. 

 

На крају првог полугодишта 2 ученика су имала одличан успех, њих 10 врло добар, 6 

ученика добар, 1 ученик је био недовољан а 1 неоцењен. Успех ученика крају школске 

2021/22 године: 

 

 4 ученика остварила су одличан успех 

 13ученика остварило је врло добар успех 

 6 ученика остварила су добар успех. 

 

Похвале и награде 

На педагошком већу је одлучену да 13 ученика пете васпитне групе добије наградне 

бодове за активност и владање у дому. 2 ученика су похваљена одлуком групног васпитача. 

 

Васпитно-дисциплинске мере 

У првом полугодишту изречено је 5 опомена групног васпитача и 2 укора. 

У другом 1 опомена и 2 укора, и покренут је један васпитно-дисциплински поступак  

током којег је један ученик искључен из дома. 

 

Данило  Цветић, васпитач 

Прво полугодиште 2 10 10 50 6 30 0 0 1 1,00 1 5 20 100 

Друго полугодиште 4 21,0

5 
9 47,36 5 26,31 0 0   1 5 19 100 

Крај школске године 4 21,0

5 
9 47,36 6 31,57 0 0   0 0 19 100 

Структура  ученика према 

врсти школе и разреду 

 

Први 

разред 

 

Други 

разред 
 

 

Трећи 

разред 

 

Четврти 

разред 
 

 

УКУПНО 

Средња пољопривредна школа са 

домом ученика - Шабац 

2 16 - 1 19 

Свега 2 16 - 1 19 
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5.Извештај о раду управника дома 

 

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

септембру 2021. 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 рада 

5. Сарадња са родитељима,установама и друштвеном средином 

6. Побољшање материјалних услова рада 

7. Разно(свакодневне активности везане за набавку робе и услуга, рад са 

ученицима,разговори и остале активности). 

Током септембра месеца рад управника дома састоји се од организације вођења педагошке 

документације,прегледа педагошке документације,праћење остваривања садржаја васпитног 

рада са ученицима, посете активностима васпитача у реализацији васпитног рада са 

ученицима,присуство реализацији тема васпитног рада,обезбеђивање услова за екстерно 

стручно усавршавање у дому,рад на припремама седница Педагошког већа дома,рад на 

организацији и подели задужења васпитачима(секције,комисије и друго),планирање и 

реализација радних састанака са службама и запосленима у дому, праћење процедура у 

оквиру вредновања васпитног рада.Посебан задатак управника дома у септембру месецу 

односи се на праћење процедура за пријем,смештај и адаптацију ученика средњих 

школа,праћење процедура за везаних за организацију и реализацију дневних активности, 

праћење задовољства корисника у вези са исхраном у дому и самим смештајним 

капацитетима. 

Током свих месеци континуирано се одвија сарадња са Министарством просвете,науке и 

спорта, сарадња са васпитно-образовним,здравственим,социјалним,културним и другим 

институцијама,домовима ученика и родитељима. 

Паралелно са свакодневним обавезама активно сам учествовала у организацији састанака 

актива директора домова ученика регина Западна Србија. Сваке године у новембру се 

договоримо око реализације сусрета домова ученика нашег региона. 
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Сваког месеца смо имали седницу Педагошког већа на којима су праћени резултати ученика 

у учењу и ваннаставним активностима. Током децембра било је припрема за новогодишњу 

журку где су били и награђени ученици који су то заслужили својим ангажовањем у дому и 

постигнутим успехом у школи. 

Ученици су у јануару били одсутни због празника, обележена је школска слава Свети Сава и 

обављане су редовне активности на одржавању чистоће и дезинфекцији просторија у дому.  

У фебруару су интензивиране активности везане за предстојеће домијаде и радила сам на 

категоризацији старог дома ученика, пошто нам је истекла претходна категоризација. 

Током марта и априла одржани су сусрети домова ученика, наши ученици су остварили 

значајне резултате и пласирали се на републичко такмичење. 

На састанцима актива домова ученика Западне Србије било је речи о категоризацији, 

домијадама и текућим питањима везано за епидемијску ситуацију. Поштовали смо све 

прописане и препоручене мере од стране кризног штаба и надлежних министарстава. 

У мају су одржани и републички сусрети домова ученика. 

Током јуна месеца припремали смо се за предстојећи конкурс, испратили матуранте 

пригодном вечером у дому и одржала сам још један састанак актива домова Западне Србије. 

Добили смо упутство за фискализацију у ученичком стандарду. Јул и август месец су били у 

знаку конкурса за пријем ученика у дом и контактима са министарством у вези предстојеће 

фискализације. 

Крајем јула добили смо потврду категорије за старо крило дома ученика. 

На конкурсу у јулу месецу попуњена су сва слободна места у дому.За другу расподелу није 

остало слободних места, сем оних која су предвиђена за осетљиве друштвене групе. По 

повратку колега са годишњег одмора биће одржана седница Педагошког већа дома на којој 

ће бити утврђен план и програм рада за наредну годину.  

управник дома 

Тања Николић 
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6. Извештај о раду стручног сарадника у установи ученичког стандарда - 

педагога 

 

I ОБЛАСТ Активности Носиоци Временск

а 

динамик

а 

 

 

 

Планирање и 

програмирање 

образовно - 

васпитног рада 

Припремање и израда рада годишњег и оперативног 

плана рада педагога 

Педагог почетком 

месеца 

Израда Годишњег плана и Годишњег извештаја Дома 

ученика 

Педагог до 

15.септем

бра 

Учешће у изради програма васпитног рада и секција 

васпитача 

Педагог, 

васпитачи 

до 

10.септем

бра 

Припремање и израда годишњих планова Тима за 

заштиту од насиља, Стручног актива за развојно 

планирање и Стручног актива за развој школског 

програма 

Педагог, 

чланови 

тимова 

до 

10.септем

бра 

 Планирање рада Вршњачког тима и реализација 

активности 

Педагог током 

године 

 Учествовање у формирању васпитних група, избору и 

распореду ученика по собама  

Педагог, 

управница, 

васпитачи 

август 

 Учешће у планирању и реализацији ваншколских 

активности, културних манифестација (посете 

Шабачком позоришту, Културном центру, учешће на 

радионицама, пружање подршке у културно-уметничкој 

домијади) 

Педагог, 

васпитачи, 

наставници 

током 

године 

 Ажурирање сајта – садржај о Дому Педагог, 

управница 

октобар, 

новембар 

 Пружање помоћи васпитачима у изради планова секција Педагог, 

васпитачи 

почетак 

шк.године 

II ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

 

Праћење и 

вредновање 

образовно - 

васпитног рада 

Праћење планираних активности васпитача Педагог, 

васпитачи 

током 

године 

Праћење васпитног рада са ученицима Педагог, 

васпитачи 

током 

године 

 Учешће у изради годишњих извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма образовно-васпитног рада 

Педагог, 

васпитачи 

јул, август 

 Анализа школског успеха на крају класификационих 

периода и предлагање мера за њихово побољшање; 

праћење успеха 

Педагог новембар, 

фебруар, 

апприл, 

јун, август; 

током 

године 

 Иницирање и учествовање у истраживању на тему Педагог, октобар 



 

133  

«Адаптација на живот у дому»  ученици 

 Иницирање и учествовање у истраживању на тему 

«Дигитално насиље»  

Педагог, 

ученици 

март  

 Иницирање и учествовање у међународном  

истраживању на тему Превенција медијске злоупотребе 

ученика» 

Педагог, 

ученици 

октобар 

 Праћење успеха ученика на пријемним испитима за упис 

на факултете/више школе 

Педагог, 

васпитачи 

јул 

 Увођење нових планова и програма Педагог до 

15.септемб

ра 

III ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

Рад са 

васпитачима, 

односно 

наставницима 

Пружање помоћи на конкретизовању циљева и задатака Педагог, 

васпитачи 

током 

године 

Пружање помоћи и помоћи  у вођењу документације 

васпитача (Дневника васпитног рада, портфолиа, 

припрема, месечних планова и извештаја) 

Педагог током 

године 

Пружање помоћи васпитачима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу 

Педагог, 

васпитачи 

мај-јун 

Упознавање вођа васпитних група са карактеристикама 

нових ученика (породична ситуација, школски успех, 

понашање, адаптација, појачан васпитни рад) 

Педагог, 

васпитачи 

прво 

полугодиш

те 

Праћење начина вођења педагошке документације 

васпитача (Дневник васпитног рада, портфолио) 

Педагог друго 

полугодиш

те 

Пружање помоћи у остваривању сарадње са породицом Педагог, 

васпитачи 

током 

године 

 Сарадња са наставником српског језика и књижевности 

ради обележавања Међународног дана писмености 

Педагог, 

наставник 

српског 

језика и 

књижевност

и 

8.септемба

р 

 Сарадња са наставником српског језика и књижевности 

ради израде школских новина 

Педагог, 

васпитачи 

новембар-

јун 

 Обављање послова васпитача због одсуства истих 

(евидентирано у Књизи евиденције о дневном 

дежурству) 

Педагог током 

године 

IV  ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

 

 

 

Рад са ученицима 

 

 

Прикупљање релевантних података који су значајни за 

рад педагога 

Педагог, 

васпитачи 

током 

године 

Саветодавно-васпитни рад са ученицима (школски 

успех, породично стање, здравствено стање, 

професионална оријентација, слободно време, лична 

хигијена, мотивација за учење) 

Педагог током 

године 

Индивидуални рад са ученицима о адаптацији  Педагог, 

васпитачи 

прво 

полугодиш

те 

Учешће у појачаном васпитном раду Педагог, током 
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васпитачи године, по 

потреби 

 Укључивање ученика у трибину ради обележавања 

Међународног дана писмености 

Педагог, 

наставник 

српског 

језика и 

књижевност

и 

8.септемба

р 

 Укључивање и подршка ученика за осмишљавање 

активности ради обележавања Дечје недеље у оквиру 

Ученичког парламента и васпитних група у Дому 

Педагог, 

координатор

и УЧ и ВТ 

октобар  

 Подстицање и учешће на Фестивалу љубавне поезије 

„Иван Пангарић“ у Сомбору (ментор) 

Педагог, 

ученици 

октобар-

новембар 

 Вођење активности и пружање подршке ученицима  

ради укључивања у обележавање Међународног дана 

толеранције у оквиру Ученичког парламента  

Педагог, 

координатор

и УЧ  

 

16.новемба

р 

 Подстицање ученика и учешће у хуманитарним акцијама 

„Буди хуман партнер, купи букмаркер“, „Чеп за 

хендикеп“ , „Новогодишња акција“ 

Васпитачи, 

ученици, 

наставници 

током 

године 

 Учешће у новогодишњем дружењу матураната – 

ученика Дома  

Васпитачи, 

управница, 

педагог 

22.децемба

р 

 Подстицање ученика на вођење радионице на тему 

„Дигитално насиље“ у васпитним групама 

Педагог, 

чланови ВТ 

март 

 Обележавање Доситејевих дана израдом паноа Педагог, 

ученици 

дома 

април 

V  ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

 

 

Сарадња и 

саветодавни рад 

са родитељима/ 

старатељима 

Прикупљање података значајних за упознавање и 

праћење ученика 

Педагог, 

васпитачи 

прво 

полугодиш

те 

Информативни разговори о текућим питањима у дому Педагог током 

године 

Информисање родитеља о психолошко-педагошким 

карактеристикама и проблемима њихове деце и пружање 

подршке 

Педагог током 

године, по 

потреби 

VI  ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

 

 

Сарадња са 

директором, 

стручним 

сарадницима 

Сарадња са директором, управником дома, помоћником 

директора (ажурирање сајта, израда докумената, анекса 

Педагог током 

године 

Рад у оквиру тимова, израда стратешких докумената 

(учешће у раду, предлагање иновација, предузимање 

планираних активности,  

Педагог, 

руководство, 

пп служба 

током 

године 

 Сарадња са ПП службом школе ради размене 

информација о карактеристикама ученика, израде 

документације, реализације активности 

ПП служба 

школе, 

педагог дома 

током 

године 

 Сарадња са ПП службом и руководством школе због 

одржавања државне матуре (пилот пројекат) – асистент 

ученику по ИОП-у 2 

Руководство март-април 
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VII  ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 

Учествовање у раду: 

- Ученичког парламента (координатор); 

- Стручног актива за развојно планирање (координатор) 

- Стручног актива за развој школског програма 

(координатор); 

- Тима за заштиту од дискриминације, насиља (члан, 

записничар); Вршњачки тим у Дому (координатор); 

- Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

(члан);  

- Педагошког колегијума, Наставничког, Педагошког и 

одељењских већа (члан). 

Чланови током 

године 

 Учешће у раду Подружнице мачванског округа 

Педагошког друштва Србије (присуство састанцима) 

Чланови састанци 

 Сарадња са Тимом са самовредновање - учешће у селфи 

поступку самовредновања и сарадња због планирања 

активности у Акционом плану за наредну шк.годину 

Педагог, 

координатор 

Тима 

друго 

полугодиш

те 

VIII ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

Сарадња са другим установама – ЦСР, НСЗ, Црвени 

крст, МУП, Канцеларија за младе, Културни центар, 

ЦСУ Шабац 

Педагог током 

године, 

по потреби 

Сарадња са ЦСР и Парком науке ради одласка на иста са 

гостима из Словачке 

Тим за 

пројекте 

октобар 

Сарадња са Фондацијом „Хумано срце“ због учешћа у 

новогодишњој хуманитарној акцији – прикупљање 

слаткиша и сланиша за материјално угрожену децу 

Координато

ри УП 

децембар 

 Сарадња са АБС Србије и кампањом „Још увек возим“ 

ради организације предавања у Дому на тему 

„Безбедност у саобраћају 

Управница, 

васпитачи, 

педагог 

март 

 Сарадња са Библиотеком шабачком ради учешћа 

ученика дома на радионици на тему „Анксиозност“ 

Педагог мај 

IX  ОБЛАСТ Активности Носиоци Временска 

динамика 

 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

Евиденције на дневном, месечном и годишњем нивоу Педагог током 

године 

Вођење евиденције у Књизи рада стручног сарадника и 

редовно ажурирање личног портфолиа 

Педагог  

Израда, припрема и чување посебних протокола Педагог током 

године 

Израда јединственог обрасца за евиденцију друштвено-

корисног рада 

Педагог април 

Припрема докумнтације за конкурс за пријем у дом Педагог, 

васпитачи, 

управница 

април-јул 

Вођење записника Педагошког већа, Ученичког 

парламента, Тима за заштиту,  Стручног актива за 

развојно планирање и Стручног актива за развој 

школског програма, Педагошког колегијума 

Педагог током 

године 
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Припрема за послове предвиђене годишњим програмом 

и оперативним плановима 

Педагог, 

васпитачи 

током 

године 

Прикупљање података о ученицима, писање педагошких 

профила и чување материјала који садржи податке о 

ученицима у складу са етичким кодексом 

Педагог, 

васпитачи 

током 

године 

 Стручно усавршавање:  

-  Присуство излагању наставника о семинару 

«Електронски портфолио»; 

-  Вебинар: Изазови у превенцији злоупотребе 

психоактивних супстанци» 

-  Обука «Улога установе образовања и васпитања у 

борби против трговине људима»; 

-  Обука «Заштита деце и ученика са сметњама у развоју 

у случају занемаривања и дискриминације, злостављања 

и насиља у о-в установама»; 

-  Присуство приказу књиге «Психотерапијски 

ролеркостер» психолога М.Васић; 

-  Вебинар: Насиље и превенција насиља у установама 

образовања и васпитања; 

- Акредитовани семинар: Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка исходима учења. 

Наставници, 

ЦСР, 

васпитачи, 

током 

године 

ОСТАЛО Активности Носиоци Временска 

динамика 

 Члан Комисије за спровођење годишњег пописа Директор децембар 

 Члан Интерне комисије за утврђивање категорије 

смештаја старог крила дома Средње пољопривредне 

школе са домом ученика-Шабац 

Директор  децембар-

јул 

 Члан Комисије за спровођење материјалне штете у Дому 

ученика 

Директор април 

 Обављање послова васпитача  Педагог током 

године-по 

потреби 

 Председник Комисије за пријем конкурсне 

документације и рангирање кандидата за смештај у 

ученичком дому за школску 2022/23.годину 

Директор јул, август 

 

Слађана Игњатовић, педагог 
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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. У току школске 

2021/2022.године, сарадња са другим установама је остварена у складу са могућностима, због 

епидемиолошке ситуације у Републици Србији изазваном коронавирусом.  

 

Извештај о посети ликовној изложби “Крај и почетак узвишеног” 
 

 

У оквиру планираног програма васпитног рада остварена је и посета ликовне изложбе “Крај 

и почетак узвишеног” са ученицима из Дома. Поставка је аутора Милана Мијаиловића који први 

пут самостално излаже, па су и ученици могли да се упознају са новим ликовним ствараоцем и 

његовим делима. 

 

      
 

Ђаковић Милена , васпитач 

Шешић Мирјана, васпитач 
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ИЗВЕШТАЈ О ОБИЛАСКУ ЗНАМЕНИТОСТИ ГРАДА ШАПЦА 

 

СтанариДома средње пољопривредне школе – Шабац, дана 15.09.2021. обишли су 

знаменитости града Шапца у присуству васпитача Ање Ризнић и Татјане Јокић. Ученици су 

имали прилику да се упознају са здравственим, културним и другим институцијама у граду: 

Господар Јевремова улица, зграда Културног центра, Библиотека шабачка, Шабачка гимназија, 

Зграда Полугимназије – Народни музеј, Шабачка црква, Зелени венац, Шабачко позориште, 

Биоскоп ЛМ, Зграда Народне банке, Дом здравља Шабац. 

 

 

Јокић Татјана, васпитач 

Ризнић Ања, васпитач 
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Извештај о посети Народном музеју 

Ученици дома Средње пољопривредне школе, посетили су Народни музеј у Шапцу и имали 

прилике да се упознају са сталном поставком под називом  "Шабачки времеплов – баштина за 

будућност". Ова  поставка подељена је у шест целина које представљају богату културно-

историјску прошлост града и околине настајалу током седам хиљада година: Времеплов, Тврђава 

симбол града, Шабац господара Јеврема, Шабац мали Париз, Страдања Шапца и околине у 

светским ратовима и Шареница.  

Разгледањем поставке, ученици су  стекли  знање о развоју града, његовом културном 

наслеђу, знаменитим грађанима и значајним историјским догађајима који су били од великог 

значаја и за историју Србије, због самог положаја града. 

Целокупна изложба је била и веома едукативног карактера, поготову за ученике који су први 

пут у Народном музеју, као и за ученике који су доласком у дом први пут у нашем граду.  

    

  Ђаковић Милена , васпитач 

Шешић Мирјана, васпитач 
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Извештај о предавању „Безбедност у саобраћају“ 

Дана 10.марта 2022.године у 14.30 часова, у Дому ученика, у просторијама трпезарије, 

одржано је предавање на тему „Безбедност у саобраћају“. Предавање је реализовано у сарадњи 

између управника дома и Славише Савић који је оснивач кампање „Још увек возим али не ходам“ 

и начелник АБС Србије, који су уједно и одржали предавање. 

Предавању су присуствовали ученици дома и ученици трећег разреда наше школе, као ии 

дежурни васпитач, управница дома, наставници одељења 3.разреда и педагог дома. 

Начелник АБС Србије упознао је ученике са прописима у саобраћају, а Славиша Савић је 

говорио о својој саобраћајном незгоди и последицама исте. На крају предавања, ученици су били у 

могућности да испробају 3Д наочаре које су приказивале симулацију стања алкохолисаности и на 

тај начин и практично увидели разлику између алкохолисаног стања и стања чисте свести. Такође, 

подељен им је рекламни материјал у виду беџева и привезака. 

Циљ је да се нагласи важност поштовања прописа у саобраћају и упознавање ученика са 

могућим последицама услед непоштовања истих, ради развијања свести о понашању у саобраћају.  

 

Слађана Игњатовић, педагог у дому 
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Извештај о посети Шабачком позоришту 

 

Ученици Дома средње пољопривредне школе Шабац су у присуству васпитача Ање Ризнић 

посетили Шабачко позориште и гледали представу „Служавка господарица“ у режији Владана 

Ђурковића. Реч је о опери Ђованија Батисте Перголесија. Двадесет један ученик је био 

заинтересован за ову оперу. 

 

  

Ања Ризнић, васпитач 

Извештај о посети Шабачком позоришту 

 

Ученици Дома средње пољопривредне школе Шабац у присуству васпитача Ање Ризнић и 

Татјане Јокић посетили су Шабачко позориште и гледали представу „Кад се ми мртви пробудимо“ 

у режији Стевана Бодроже. Реч је о драми писца Хенриха Ибсена. Двадесет четири ученика је 

било заинтересовано за ову представу. 

                                                   Ања Ризнић, васпитач 
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Извештај о посети изложби “Крвави марш” 

 

Ученици дома Средње пољопривредне школе, посетили су изложбу “Крвави марш” на 

отвореном простору – Тргу шабачких жртава  и имали прилике да се упознају са самом поставком. 

Сећање на ,,Крвави марш“ (1941- 2021), један од најтрагичнијих догађаја Другог светског 

рата у Шапцу, обележено је 24. септембра. Стеван Маринковић, аутор изложбе отворене на Тргу 

шабачких жртава ,,Крвави марш 1941- 2021” и истоименог документарног филма рекао је да му је 

понуда да уради ову изложбу била веома занимљива, јер се истраживањем страдања Јевреја у 

Шапцу бави 15 година. 

Од 20 хроношлошки поређаних паноа, 12 је посвећено „Крвавом маршу“, један је прелазни и 

седам паноа приказује страдање Јевреја у Шапцу. Вермахтова 342. пешадијска дивизија, казнена 

експедиција, упадала је у куће у Шапцу, порушила и опљачкала 780 домова и убила 47 лица. 

Паљене су куће у селима и граду, а највише је страдао Камичак, који је, према изјавама сведока, 

исељен, па запаљен. Приказано је довођење сељака из Мачве, испред „Тржнице“, стрељање у 

Бенској бари. Из Јарка, Шапчани су враћени у новоосновани логор на сењаку. Приказане су 

готографије како је изгледао логор, слике логораша, отпусница која је спасавала живот, прича о 

сељацима из околине Шапца, њиховој судбини, заробљавање, стрељање по селима, посебно тамо 

где је био пружен отпор партизана и четника, ексхумација жртава после рата. 

Други део изложбе приказује Јевреје из средње Европе, Беча, Берлина, Гдањска и 

Братиславе, који су, бежећи од нацистичког прогона, дошли у Југославију, задржани, јер нису 

имали дозволе за прелаз кроз Румунију, остали у Кладову, па одатле пребачени у Шабац. 

Целокупна изложба је била  веома едукативног карактера, поготово за ученике који су 

доласком у дом први пут у нашем граду. 

   

Ђаковић Милена и Ризнић Ања, васпитачи
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8.ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ХУМАНИТАРНИХ 

АКЦИЈА 

 
Хуманост и жељу да се помогне другима настојимо да развијемо код ученика. У оквиру 

слободног времена ученика организујемо различите активности. Једна од њих су хуманитарне 

акције. 

 

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.  Акција се спроводи и у 

оквиру дома и приватно када су ученици код куће. 

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. 

 

  Васпитачи дома 



 

144  

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. 

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.  
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Део радне атмосфере приказан је на фотографијама. 

 

 

 

 

 Васпитачи 

                                                             Јокић Татјана   

  Шешић Мирјана 
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Извештај о хуманитарној акцији  

“ Буди хумани партнер – купи букмаркер” 

 

Ове године се први пут одржала хуманитарна акција “Буди хумани партнер – купи 

букмаркер”. Велики број ученика је учествовао у припреми, осликавању и пластифицирању: 

Војновић Лука, Тадић Мирјана, Грбић Марина, Бојић Оливера, Југовић Мирјана, Бурмазовић 

Вељко, Арсеновић Јована, Дашић Мирјана, Симић Александра, Милојев Урош, Драгићевић Нина. 

Новац који буде прикупљен продајом букмаркера  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, преузима иницијатива, развија дух предузетништва, тимски рад и показује хуманост 

на делу.  

  Ђаковић 

Милена, васпитач 

Ања Ризнић, васпитач 

 

 

 

9.ИЗВЕШТАЈИ 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, фудбал, драмска секција, шах, ликовна и музичка секција, фолклор, рецитаторска и 

литерарна секција, еколошка секција и стрељаштво. Секције се одржавају сваке седмице, како би 

ученици били припремљени за такмичење које се одржава у другом полугодишту.  
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Извештај о раду еколошке секције 

Све активности предвиђене годишњим планом су реализоване. Током септембра 

формирана је секција која броји 26 чланова. Донет је план рада, ученици су упознати са 

циљевима и задацима секције. Чланови секције бавили су се негом саксијског биља и 

договорено је да се двориште Дома обогати садњом четинара. Поводом обележавања Дана 

здраве хране, ученици су израдили постер. Током октобра договорено је и постављање кутија за 

разврставање отпада и рециклажу пластике. У новембру су обележени Дан чистог ваздуха и 

Дан климатских промена. Ученици су прикупљали материјал за новогодишње украсе, чија је 

израда завршена у децембру. Током јануара и фебруара разговарано је о обновљивим и 

необновљивим изворима енергије и значају мочварних подручја. Пластична амбалажа 

прикупљена током године је у марту предата фирми која се бави рециклажом пластике, а 

ученици су посадили руже испред Дома. Светски дан шума и светски дан вода обележени су 

презентацијом ученице Н.Ш. Чланови секције су се у априлу и мају бавили уређењем и 

чишћењем околине Дома, сађењем цвећа и  обележавањем еколошки важних датума.  

Евиденција реализације рада секције и присуства чланова секције налази се у дневнику 

васпитача четврте васпитне групе.  

                                                                                                                            Васпитач 

                                                                                                                            Татјана Јокић 

 

Извештај о раду рецитаторске секције 

Све активности предвиђене годишњим планом рецитаторске секције су реализоване. У 

септембру је основана секција, за чије су се похађање пријавиле ученице Јована Марић, која је и 

претходне године била члан секције, и Оливера Бојић. Упознате су са планом рада, договорен је 

начин рада и термини у којима ће се одржавати секција. У октобру су одабрана дела које ће 

ученице рецитовати. Јована Марић определила се за песму „Отаџбина“ Ђуре Јакшића, а 

Оливера Бојић за песму Десанке Максимовић „Грачаница“. Ученице су од октобра до марта 

увежбавале текст, дисање, дикцију, говор тела,  успостављање односа са публиком и 

припремале се за учешће на Домијади. Дом ученика средње пољопривредне школе Шабац на 

Регионалној домијади у Чачку одржаној 09.04.2022. представљала је ученица Јована Марић, 

која је у конкуренцији од десет домова освојила прво место и пласирала се на Републичку 

домијаду. На Републичкој домијади, одржаној у Београду 13.04.-15.04.2022., ученица није 

освојила награду. Евиденција реализације рада секције и присуства чланова секције налази се у 

дневнику васпитача четврте васпитне групе.   

Татјана Јокић, васпитач 
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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 15 чланова. Taкмичење  домова, у  оквиру  

спортске  домијаде региона Западне  Србије je oдржано 26.03.2022. Ученик Дамир Барчић је 

освојио друго место у појединачној конкуренцији.  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 и одржавала се у терминима предвиђеним за 

секцију. Рад секције се одвијао по плану и програму који је био могућ у датом тренутку у складу 

са препорукама поводом епидемиолошке ситуације. Секција се одвијала у просторији намењеној 

за секције, један дан у току недеље, у трајању од 45 минута до сат времена. Секција је бројала 

десет чланова.  

Taкмичење  домова, у  оквиру  културно-уметничке  домијаде региона Западне  Србије 

одржано је 9. 4. 2022. у Чачку. Ученици су спремили драмски приказ за дело „Мислим, дакле 

анксиозност“, аутора Стефана Клецина  и  освојили треће место.  

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

налази се у Дневнику васпитног рада васпитача друге васпитне групе. Све активности предвиђене 

годишњим планом рада секција су реализоване.  

                                                                                                                     Ања Ризнић, васпитач 
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Извештај о раду музичке секције  

Циљ рада ове секције је креативно испуњавање слободног времена, као и њихово музичко 

усавршавање.  У току ове школске године, музичка секција је реализована  у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и плну рада. Одржаване су појединачне пробе или у пару како су се 

већ ученици определили за врсту композиције (вокаклно, вокално-инструментално извођење) у 

просторији за секције. 

На Регионалној домијади која се ове године одржавала у Чачку имали смо представнике у 

две категорије етно  и поп музика. Тадић Мирјана (вокал) и Мијатовић Анђела (блок флаута) 

наступале су у категорији етно музика са композицијом “Еј драги” по изведби  Јелене 

Томашевић.  

У категорији поп музика, представник је био Алекса Милетић са композицијом “Чија си”, 

од  извођача Тоша Проеског, при чему је освојио трећу награду. 

 

Шешић Мирјана, васпитач 

 

Извештај о раду ликовне секције 

 

Ликовна секција је и ове године по традицији у дому, окупила велики број заинтересованих 

и талентованих ученика. Они су се опробали у различитим ликовним техникама,  примењеној 

уметности, уметничкој фотографији, макетарству и техникама рукотворина. 

Чланови секције су радили на естетском уређењу дома пред Новогодишње празнике. 

Учествовали су у изради колача за хуманитарну акцију „Колач за друга“ која је реализована у 

оквиру Дома. Посећивали су изложбене поставке у Шабачком музеју, где су могли да допуне 

своје знање из ове области. 

       Током године припремали су радове са којима су учествовали на Домијадама. Ученици 

су подељени по мањим групама из превентивних разлога насталих сбог пандемије Ковид 

вирусом. Сходно афинитетитима определили су се за различите области ликовног изражавања. 

Секција је реализована по годишњем плану. Место одржавања секције је у заједничким 

просторијама дома за то предвиђеним.  

На Регионалној културно-уметничкој домијади одржаној у Чачку 09.04.2022.  Дом ученика 

Пољопривредне школе Шабац, учествовао је у следећим категоријама: 

Ликовно стваралаштво - представници су били Војновић Лука и Николић Марија 

Изложба ученичких радова 

Ликовна  уметност – радови ученика  Војновић Луке и Николић Марије 
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Примењена  уметност – радови ученика Илић Маријане, Маријана Илић, Грбић Марине, 

Тадић Мирјане и Војновић Луке 

Уметничка фотографија – радови Николине Штрбац, Живковић Јоване, Петровић Бојане и 

Војиновић Луке   

Издавачка делатност – радови Маријана Илић 

Макетарство – радови Николине Штрбац, Живковић Јоване, Петровић Бојане, Арсеновић 

Михаила, Југовић Мирјане 

Технике  рукотворине – радови Марић Тамара 

Постигнут је велики успех на Регионалној  домијади освајањем четири награде.У 

конкуренцији једанаест домова из региона Западне Србије, освојено је четири из следећих 

категорија : 

изложба ученичких радова , ликовна уметност -  треће место 

 примењена уметност – друго место 

 уметничка фотографија –треће место 

 макетарство – прво место 

    Освајњем  првог места у категорији макетарство, чланови ове секције пласирали  су се на 

Републичку домијаду, која је одржана у Београду од 13.05.-15.05.2022. 

    Тамо су ученици могли да се упознају са другим излагачима, виде експонате које су 

изложили победници других региона, као и могућност да развијају своју креативност на основу 

нових ствари и упознају се са својим вршњацима из свих крајева Србије. 

Шешић Мирјана, васпитач 

 

Извештај о раду литерарне секције 

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

терминима предвиђеним за секцију. Рад секције се одвијао по плану и програму који је био могућ 

у датом тренутку у складу са препорукама поводом 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. Све активности предвиђене годишњим планом рада секција су реализоване. 

Taкмичење  домова, у  оквиру  културно-уметничке  домијаде региона Западне  Србије 

одржано је 9. 4. 2022. у Чачку, и две ученице су узеле учешће на домијади, нажалост без 

освојених награда.  

Ања Ризнић, васпитач 
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Извештај о раду стонотениске секције 

Стонотениска секција оформљена је у септембру где су се ученици упознали са начином 

рада и временом одржавања секције. Током целе школске године секција је редовно спровеђена 

до три пута недељно где су девојчице и дечаци увежбавали стонотениске елементе и припремали 

се за регионалну домијаду. Евиденција секција је забележена у дневнику пете васпитне групе. 

Дечаци и девојчице су наступали на регионалној домијади у Трстенику где ни мушки ни женски 

тим није удпео да дође до једног од прва три места. Једино је ученица Милица Ћетковић успела 

да заузме треће место у појединачној конкуренцији.. Након завршетка такмичења секција је даље 

настављена са акцентом на опуштенију игру, кроз отклањање грешака које су примећене на 

домијади. Током целе године био је присутан велики број деце који су долазили на секцију. 

Ученици који су учествовали на домијади, дечаци: Лука и Лазар Савић, Вукашин 

Марковић. 

Девојчице: Милијана Савкић, Милица Ћетковић, Марић Тамара. 

Данило Цветић, васпитач 

 

Извештај о раду секције фудбала 

 

Фудбалска секција оформљена је у септембру где су се ученици упознали са начином рада и 

временом одржавања секције. Током целе школске године секција је редовно спровеђена до три 

пута недељно где су девојчице и дечаци увежбавали фудбалске елементе и припремали се за 

регионалну домијаду. Евиденција секција је забележена у дневнику пете васпитне групе. Дечаци и 

девојчице су наступали на републичкој домијади у Краљеву где су девојчице освојиле прво место 

и пласирале се на републичку домијаду у Београду на којој су заузели четврто место. Дечаци нису 

освојили ни једно од прва три места на регионалној домијади. Након завршетка такмичења секција 

је даље настављена са акцентом на опуштенију игру, кроз отклањање грешака које су примећене 

на домијади. Током целе године био је присутан велики број деце који су долазили на секцију.  

Ученици који су учествовали на домијади, дечаци: Стефан Митовић, Небојша Несторовић, 

Никола Ђокић, Милош Нинковић, Милош Дамњановић, Милетић Алекса, Вук Јањић, Урош 

Ђукановић. 

Девојчице: Јована Јанковић, Дијана Стевић, Драгана Петровић, Марија Јовичић, Рада 

Ђукановић, Милијана Савкић, Милица Ћетковић, Бојић Оливера, Ана Адамовић, Виолета Лукић, 

Симић Анђела. 

Васпитач, Данило Цветић 

 



 

152  

 

Извештај о раду секције стрељаштва 

 

Током првог полугодишта, секција стрељаштво није била одржавана. У дому нису постојале 

могућности за одржавање поменуте секције, а због великог интересовања ученика, пред сам 

одлазак на домијаду ступили смо у контакт са  г.Милованом Игњатовићем, који је координатор 

испред градског стрешачког клуба у Шапцу. Он нам је омогућио да у кратком временском року, а 

под његовим надзором, наши ученици могу да се припреме за такмичење.  

Пријавили смо мушку и женску екипу. Такмичење је одржано у Дому ученика у Ваљеву и 

нажалост нисмо постигли запажене резултате. 

Ентузијазам код ученика постоји и за наредну школску годину, те планирамо куповину шест 

спортских ваздушних пушака и надамо се да ћемо бити боље припремљени за такмичење у 

наредној школској години. Сарадња са клубом биће настављена. 

 

Васпитач Данило Цветић и управник дома Тања Николић 

 

Извештај о раду секције фолклора 

Фолклорној секцији приступају ученици који у себи гаје љубав према фолклорној тадицији 

кроз игру и песму. Кроз игру и дружење они развијају дух заједништва  јачајући позитивне 

особине узајамности, осећајности,топлине и оптимизма. Кроз фолкорну активност ученици се 

упознају са значајем фолклорне традиције, њених развојних облика и карактеристика и њене 

намене и примене у прошлости. Затим, упознају и препознају њене остатке у савременом добу 

примењене у неким актуелним обичајима друштвене стварности (свадбени обичаји). Такође, 

проширују своја знања стечена на часовима српског језика и књижевности као и музичке културе 

која су у вези са фолклорном традицијом. Ученици развијају и  вокалне афинитете према 

традиционалној музици. Поред наведеног, циљ рада секције је да ученици на кративан и 

користан начин испуне своје слободно време. 

Рад секције се одвија континуирано током целе школске године. У септембру је вршен одабир 

ученика за секцију као и сплет игара којим ћемо се представити на предстојећој Домијади. 

Одлучили смо се за сплет игара ''Влашке игре''.Нови чланови секције су се упознали са 

досадашњим радом секције. Успоставили смо сарадњу са КУД ''Чивија'' из Шапца. Током 

наредних месеци одабрали смо кореографију  и увежбавали игре које су у склопу 

кореографије.Узимајући у обзир играчке могућности ученика, непосредно пред Домијаду смо 

одабрали представнике и једног који ће бити у улози замене. Имали смо 11 представника и једну 

замену. Такмичење домова у овиру културно-уметничке домијаде региона Западна Србије 
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одржано је  9.априла 2022.године у Чачку. Ученици су освојили прво место и пласирали се на 

Републичку домијаду. 

Ученици из дома ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика – Шабац из Шапца, 

учествовали су на Републичкој домијади у Београду која се одржавала од 13.05.2020. до 

15.05.2022.године.  Ученици су играли ,,Влашке игре“. Фолклорни састав чине: Арсеновић 

Михаило, Арсеновић Тамара, Тадић Мирјана, Грбић Марина, Стевић Дијана, Росић Катарина,  

Адамовић Ана, Симић Анђела, Јовичић Марија, Савић Лазар и Савић Лука. 

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

од једног сата, а како се приближавало такмичење, тако се и рад секције интезивирао. Евиденција 

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

Дневнику васпитног рада васпитача прве васпитне групе. 

 

Милена Ђаковић, васпитач
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10.ИЗВЕШТАЈИ О УЧЕШЋУ НА ДОМИЈАДАМА 

 
Извештај о учешћу на  културно – уметничкој домијади у Чачку 

(ликовно стваралаштво) 
 

        Ученици из дома ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика – Шабац из 

Шапца, учествовали су на Културно – уметничкој домијади која је одржана 09. априла 2022. 

године у Чачку. 

Ученици из ликовне и музичке секције учествовали су у следећим категоријама:Наш дом се 

такмичио у следећим категоријама: 

Ликовно стваралаштво (оловка) 

Име ученика: Војиновић Лука и Николић Марија 

 

Популарна музика 

Назив композиције: Чија си,  извођач Тоше Проески 

Име учесника: Милетић Алекса 

Етно музика 

Назив композиције: Еј драги, извођач Јелена Томашевић 

Име учесника: Тадић Мирјана -вокал, Мијатовић Анђела-блок флаута 

Изложба ученичких радова 

Ликовна уметност – 5 експоната;  

Имена учесника: Војиновић Лука и Николић Марија 

Примењена уметност – 5 експоната; 

Имена учесника: Маријана Илић, Грбић Марина, Војновић Лука 

 

Уметничка фотографија-5 експоната;Имена учесника: Николина Штрбац, Живковић Јована, 

Петровић Бојана, Војиновић Лука  

Макетарство- експоната 3; Имена учесника: Николина Штрбац, Живковић Јована, Петровић 

Бојана, Арсеновић Михаило, Југовић Мирјана   

Технике рукотворине- 2 експоната; Имена учесника: Марић Тамара 

Издаваштво - Маријана Илић 

 

    Постигнут је велики успех на овој домијади. Учествовало је једанаест Домова, а награде 

које смо освојили биле су из следећих карегорија:  

 Чланови ликовне и музичке секције су освојили следеће награде по категоријама: 
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изложба ученичких радова , ликовна уметност - освојили треће место 

 примењена уметност – друго место 

 уметничка фотографија –треће место 

 макетарство – прво место 

Популарна музика - треће место 

Освајањем првог места из категорије макетарство пласирали смо се на Републичку 

Домијаду. 

Ученике су водили васпитачи  Мирјана Шешић, Милена Ђаковић, Ања Ризнић, Татјана 

Јокић и управница дома Тања Николић. 

Aутобус је из Шапца кренуо у 6.00h, а у 9.00h смо стигли у Чачак. Tакмичења  су почела  

од  11 часова, a завршена oкo 18 часова проглашењем победника Домијаде по категоријама, 

након чега смо кренули за Шабац. У дом смо стигли око 20.30 часова .  

Kao и сваки пут и ово путовање је поред такмичарског карактера имало за  циљ дружење, 

размену искустава везаних за живот и начин организације слободних  активности у Дому. 

Део атмосфере са овог сусрета приказан је на фотографијама. 
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                                                        Мирјана Шешић, васпитач 

Извештај са културно-уметничке домијаде у Чачку 

(драмски приказ и литерарни рад) 

 

Ученици из дома Средње пољопривредне школе са домом ученика- Шабац из Шапца, 

учествовали су на регионалном такмичењу домова Западне Србије у културно-уметничком 

стваралаштву које је одржано 9.4.2022. у Чачку. 

Дом ученика средње пољопривредне школе – Шабац учествовао је на такмичењу из 

драмске секције, у пратњи васпитача Ање Ризнић. Ученици су спремили драмски приказ за дело 

„Мислим, дакле анксиозност“, аутора Стефана Клецина  и  освојили треће место.  

У драмском приказу су учествовали: Марко Петровић, Јована Марић, Јулијана Петрушић, 

Александар Смиљанић, Маријана Петрушић, Драгана Лазић, Драгана Петровић и Валентина 

Петровић.  

Такође, две ученице су узеле учешће у литетарном стваралаштву: Петровић Данијела и 

Радишић Марија. Ученице нису оствариле пласман за даље такмичење. 

Као и сваки пут и ово путовање је поред такмичарског карактера имало за циљ дружење и 

размену искустава везаних за живот и начин организације слободних активности у Дому.  

Васпитач: Ања Ризнић 

 

Извештај о учешћу на културно-уметничкој домијади у Чачку 

(фолклор) 

  Ученици из дома Средње пољопривредне школе са домом ученика- Шабац из Шапца, 

учествовали су на регионалном такмичењу домова Западне Србије у културно-уметничком 

стваралаштву  које је одржано 9.4.2022. у Чачку.  
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 Дом ученика средње пољопривредне школе – Шабац учествовао је такмичењу из фолклора, 

у пратњи васпитача Милене Ђаковић. Ученици су играли ,,Влашке игре“ и  освојили прво место и 

пласирала се на Републичку домијаду.  

Фолклорни састав чине: Арсеновић Михаило, Арсеновић Тамара, Тадић Мирјана, Грбић 

Марина, Стевић Дијана, Росић Катарина,  Адамовић Ана, Симић Анђела, Јовичић Марија, Савић 

Лазар и Савић Лука. 

Као и сваки пут и ово путовање је поред такмичарског карактера имало за циљ дружење и 

размену искустава везаних за живот и начин организације слободних активности у Дому. 

                                                                 Васпитач: Милена Ђаковић 

Извештај са спортске домијаде у Краљеву 

(шах и фудбал) 

 

 Такмичење домова, у оквиру спортске домијаде региона Западне Србије, одржано је 26. 

марта 2022. године у Краљеву. Дом ученика средњих школа Краљево организовао је такмичење 

домова ученика у малом фудбалу и шаху. 

Дом ученика средње пољопривредне школе - Шабац имао је представнике у шаху у мушкој - 

екипно и појединачно и женској конкуренцији - екипно и појединачно. 

 Мушку екипу су чинили ученици Барчић Дамир, Матић Марко и Костић Срећко. 

Барчић Дамир се такмичио у појединачној конкуренцији и освојио друго место. 

Женску екипу су чиниле ученице Радишић Марија, Југовић Мирјана и Јанковић Јована. 

Пласирале су се у полуфинале, где су изгубиле од ученица из дома из Kраљева. 

Шаховску секцију је водила васпитачица Ђаковић Милена. 

Екипа женксог фудбала предвођена васпитачем Данилом Цветић, освојила је прво место на 

Регионалној домијади у Краљеву и тиме се пласирала на републичко такмичење. Екипу су 

чиниле ученице: Јована Јанковић, Дијана Стевић, Драгана Петровић, Марија Јовичић, Рада 

Ђукановић, Милијана Савкић, Милица Ћетровић, Оливера Бојић, Ана Адамовић, Виолета Лукић, 

Анђела Симић. Мушку фудбалску екипу чинили су ученици: Стефан Митровић, Небојша 

Несторовић, Никола Ђокић, Милош Нинковић, Милош Дамњановић, Милетић Алекса, Вук 

Јањић и Урош Ђукановић. Дечаци нису освојили ни једно од прва три места на регионалној 

домијади. 

Све је прошло у најбољем реду. Ученици су се максимално ангажовали. 
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Као и сваки пут и ово путовање је поред такмичарског карактера имало за циљ дружење и 

размену искустава везаних за живот и начин организације слободних активности у Дому.  

 

                                                            Васпитачи Ђаковић Милена и Цветић Данило 

 

 

 

 

 

 

Извештај о републичкој Домијади у Београду у ликовном стваралаштву 

 

Ученици из дома ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика – Шабац из 

Шапца, учествовали су на Републичкој домијади у Београду која се одржавала од 13.05.2020. до 

15.05.2022.године. 

 Наш дом се такмичио у категорији макетарство. Изложене су све три макете које су 

освојиле прву награду на Регионалној Домијади у Чачку. У изради макета учествовали су 

Арсеновић Михаило, Југовић Мирјана, Живковић Јована, Штрбац Николина и Петровић Бојана. 

Припреме за домијаду су се одвијале од септембра месеца у оквиру рада ликовне секције. 

Ученике су на Републичку домијаду водила 

је васпитачица Шешић Мирјана. 

 

Мирјана Шешић, васпитач 
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Извештај са Републичке домијаде у културно-уметничком стваралаштву 

у Београду 

Републичка домијада у културно-уметничком стваралаштву одржана је 14.5.2022. у 

Београду. Регион Западна Србија у поетском приказу представљала је Јована Марић из Дома 

ученика средње пољопривредне школе – Шабац, у пратњи васпитача Татјане Јокић. Ученица је 

рецитовала песму „Отаџбина“ Ђуре Јакшића, и у конкуренцији од пет региона, није освојила 

награду. 

Као и сваки пут и ово путовање је поред такмичарског карактера имало за циљ дружење и 

размену искустава везаних за живот и начин организације слободних активности у Дому.  

Татјана Јокић, васпитач 

 

 

Извештај о републичкој Домијади у Београду у категорији - фолклор 

. 

Ученици из дома ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика – Шабац из 

Шапца, учествовали су на Републичкој домијади у Београду која се одржавала од 13.05.2020. до 

15.05.2022.године.  Ученици дома учествовали су у такмичењу из фолклора, у пратњи васпитача 

Милене Ђаковић. Ученици су играли ,,Влашке игре“. Фолклорни састав чине: Арсеновић 

Михаило, Арсеновић Тамара, Тадић Мирјана, Грбић Марина, Стевић Дијана, Росић Катарина,  

Адамовић Ана, Симић Анђела, Јовичић Марија, Савић Лазар и Савић Лука. 

 

Милена Ђаковић, васпитач 
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11.СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Извештај о обележавању Дана писмености 

 

Дана 8.септембра 2021.године, у Дому ученика је обележен Дан писмености. Проф.српског 

језика и књижевности Весна Игњатовић-Обреновић је одржала предавање у просторијама дома за 

ученике дома. Уз презентацију, професорка је говорила о статистичким подацима, врстама 

писмености и писмености 21.века.  

Педагог Слађана Игњатовић је организовала присуство двадесетак ученика предавању и 

обезбеђивање техничких услова.  

Циљ је да се нагласи важност познавања како читати и писати у садашњем друштву. 

    

 

Слађана Игњатовић, педагог у дому 

 
Извештај – Обележавање Дечје недеље 

 

Дечја недеља се ове године обележава од 4. до 10. октобра 2021.године. У нашој школи је 

обележена предавањем 6.октобра 2021. у свечаној сали школе у оквиру Ученичког парламента. 

Ученицима је прво представљен кратак филм у вези са људским правима. Затим су ученице Тара 

Цветковић као представник школе и Николина Штрбац као представник дома, презентовале 

садржај о појму и врсти дечјих права, као и о кршењу дечјих права. Затим је ученицима подељен 

материјал у виду папирића са члановима дечјих права, које су коментарисали.  
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Организовано је обележавање Дечје недеље и у дому. Исте активности су реализоване у 

оквиру васпитних група, тако што су представници Вршњачког тима били присутни на 

парламенту, а затим и припремљени за излагање на васпитном раду. 

Циљ обележавања Дечје недеље јесте упознавање ученика са дечјим правима, са поштовањем 

различитости, разноврсним примерима поштовања дечјих права и са кршењем дечјих права. 

 

  
 

 

Слађана Игњатовић, педагог у дому 

Извештај – XIII Фестивал љубавне поезије „Иван Пангарић“ 

у Сомбору 

Ученици нашег дома Лука Војновић, Драгана Лазић, Јована Марић, Ирена Марешевић и  

Дијана Ђорђевић конкурисали су за Фестивал љубавне поезије који се одржава у Дому ученика у 

Сомбору. Ученица трећег разреда Дијана Ђорђевић својом песмом ушла је у ужи избор финалиста. 

Учесници су се на конкурс пријављивали до 5. новембра 2021. године електронским путем на 

мејл адресу Дома ученика у Сомбору. Учесници су слали по 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. 

У наредном периоду, биће одштампана Збирка радова, која ће бити послата поштом сваком 

ученику који је ушао у ужи избор финалиста, као и дому у ком бораве.  

Слађана Игњатовић, педагог у дому 

 

 

Извештај о о обележавању 1. Децембра - Светског дана борбе против  сиде 

(AIDS) 
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Дана  01.12.2021. ученици из дома присуствовали су предавању на тему Причајмо о AIDS-

у, које је одржано у у одвојеним заједничким просторијама дома због епидемиолошких услова 

који то налажу. Том приликом путем презентације ученици су се упознали са значењем термина 

AIDS, изгледом и типовима вируса, историјатом болести и откривањем лекова у терапији лечења 

ове болести, статистичким подацима о броју оболелих и умрлих у свету до данашњег дана и 

старосном групом у којој је најзаступљенија. Акценат је стављен на резервоар заразе, путеве 

преношења, мере превенције, дијагностификовање ХИВ инфекције и ризична понашања. 

Објашњен им је и појам „ периода прозора“, шта значи бити ХИВ позитиван, а шта оболео од 

AIDS-а, како и када се тестирање ради и стадијуме Хив инфекције. У једној од сала ученик из 

Медицинске школе Михаило Арсеновић је одржао предавање. Поједини ученици су добро 

информисани о овој до сада неизлечивој болести. Доста се дискутовало на ову тему, 

интересовање је било велико, као и њихова знања, али сваки пут се нешто ново може научити. 

Све ово документовано је и фотографијама са самог предавања. 

 

    
Васпитачи дома 

 

 

Извештај о акцији “Тајни Деда Мраз” 

 

Током децембра месеца одржана је и акција “Тајни Деда Мраз”. Део ученика је узео ућешће 

у припреми “колачића среће” у којима су била исписана имена свих корисника дома. Извлачењем 

папирића свко од ученика добио је улогу тајног Деда Мраза за неког дуга или другарицу из дома. 

Уручивање и размена поклона одржана је током свечане Новогодишње вечере.  Поклони који се 

уручују биће симболични, али вредни као знак пажње према другом.  

Део атмосфере и понеки уручен поклон приказан је на фотографијама испод. 
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Мирјана Шешић 

 Милена Ђаковић, васпитачи 

 

 

 

 

Извештај о пројекту “Књига за будућност” 

 

Од фебруара месеца 2020.године, на иницијативу управнице дома, 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. Пошто се овај пројекат наставља и ове школске године, поред ученика, 

можемо се похвалити великом донацијом књига из области белетристике коју је обезбедила својим 

залагањем васпитачица Милена Ђаковић, па садашњи изглед библиотеке може се видети на 

следећим фотографијама. 

Настављамо и даље са прикупљањем књига и повећањем фонда Домске библиотеке. 

Претходне године имали смо око сто седамдесет примерака, док до марта месеца тај број износи 

око триста десет. Пројекат настављамо и током наредне школске године. 
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Сви васпитачи, управница и педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Извештај о реализацији програма о заштити ученика  

од насиља у дому 

 

 

Активности Носиоци Начин реализације активности 

Упознати ученике са 

Правилником о протоколу 

поступања 

Васпитачи У току 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 
упознали ученике о последицама кршења 
правила. Током школске године, 
васпитачи су у оквиру тема васпитних 
састанака разговарали о истом. 

Обележавање Дечје недеље Педагог, 

чланови ВТ 

У октобру месецу, ученици су обележили 

Дечју недељу, тако што је педагог дома 

припремио ученике ВТ за предавање и 
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раадионицу. 

Извршити анкетирање ученика о 

присутности насиља у дому и 

приказати резултате  

Педагог, 

чланови ВТ 

У марту месецу, ученици су учествовали у 

анкетирању на тему „Дигитално насиље“. 

Педагог је приказао резултате члановима 

Вршњачког тима, који су презентовали 

исте у својој васпитној групи. 

Радионице на тему насиље  

оквиру васпитног рада 

Васпитачи, 
ученици 

Током године у оквиру васпитног рада 
обрађена је тема „Насиље“. 

Обезбеђивање простора у 

коме бораве ученици 

Радници 
обезбеђења 

Простор је обезбеђен ангажовањем 
ноћних чувара и школског полицајца. 

Стручно усавршавање 

запослених 

Васпитачи, 
стручни 
сарадник, 
управница 

Васпитачи и стручни сарадник су 
похађали онлајн Обуке за запослене 
„Заштита деце са сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља“ 
и „Улога установа образовања и 
васпитања у борби против трговине 
људима“. 

Такође, педагог дома, васпитачи и 
управница дома су учествовали на 
вебинарима на теме о превенцији насиља. 

Писање годишњег извештаја о 
спроведеним активностима у 

дому 

Васпитачи, 
стручни 
сарадник 

Годишњи извештај је израђен у јулу  и 
августу месецу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Извештај о раду Вршњачког тима 
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Од школске 2021/2022.године, у Дому ученика је формиран Вршњачки тим, на иницијативу 

педагога дома. На почетку школске године,  одабрани су чланови тима од по два ученика из сваке 

васпитне групе.  

Ученици су на састанцима договарали начин пружања помоћи у адаптацији ученицима који 

бораве први пут у дому, начин поступања у конфликтим ситуацијама између ученика. Са 

ученицима је разговарано о примерима вршњачког насиља. Педагог је припремао материјал са 

проблемским ситуацијама, које су ученици решавали. Ученици су били врло отворени за сарадњу. 

Дискутовали су у оквиру датих примера, а такође су сами наводили примере вршњачког насиља 

који су присутни у свакодневном животу.  Ученици су присуствовали Ученичком парламенту 

наше школе на Дан обележавања Дечје недеље, како би у оквиру својих васпитних група као 

вршњачки едукатори обележили исту путем радионице. У оквиру Вршњачког тима, педагог је 

спровео анкету о Дигиталном насиљу у којој су учествовали ученици дома. Ученици тима су 

приказали резултате истраживања у оквиру својих васпитних група и разговарали о наведеној 

теми, односно присуству и начину реаговања у случају дигиталног насиља. 

С обзиром да је прва година организације тима и с обзиром на промену модела наставе у 

складу са епидемиолоком ситуацијом, није одржан континуитет у реализацији. Потребно је 

следеће године укључити већи број учесника како би се могле све предвиђене активности 

реализовале. 

 

Слађана Игњатовић, педагог у дому 
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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 

Вебинар: Васпитна улога установе у 

превенцији ризичних и друштвено 

неприхватљивих понашања 

28.децембар 

2021. 

1 

 Вебинар: Насиље и превенција насиља 

у установама образовања и васпитања 

31.март 2022. 

 

1 

 

Слађана 

Игњатовић,  

педагог дома 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.новембар – 

12.децембар 

2021. 

24 

 Вебинар: Васпитна улога установе у 

превенцији ризичних и друштвено 

неприхватљивих понашања 

28.децембар 

2021. 

1 

 Вебинар: Насиље и превенција насиља 

у установама образовања и васпитања 

31.март 2022. 

 

1 

 

Милена Ђаковић, 

васпитач 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.новембар – 

12.децембар 

2021. 

24 

Мирјана Шешић, 

васпитач 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.новембар – 

12.децембар 

2021. 

24 

Ања Ризнић, 

васпитач 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.новембар – 

12.децембар 

2021. 

24 

Данило Цветић, 

васпитач 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.новембар – 

12.децембар 

2021. 

24 

 Вебинар: Васпитна улога установе у 

превенцији ризичних и друштвено 

28.децембар 

2021. 

1 
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неприхватљивих понашања 

 Вебинар: Насиље и превенција насиља 

у установама образовања и васпитања 

31.март 2022. 

 

1 

 

Татјана Јокић, 

васпитач 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.новембар – 

12.децембар 

2021. 

24 

 Вебинар: Насиље и превенција насиља 

у установама образовања и васпитања 

31.март 2022. 

 

1 

 

 

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 са домом ученика-Шабац 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 у првом полугодишту. 

Групе ученика су се смењивале на недељном нивоу. У складу са тим, васпитни рад и остале 

активности су реализоване редовно и онлајн. У другом полугодишту, реализована је непосредна 

настава. 

Основни задаци установе реализовани су у складу са програмом рада дома. 
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ПРИЛОГ 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Селфи Извештај о школи 

 
Средња пољопривредна школа са домом 

ученика Шабац 

 
Средње стручно образовање и васпитање 

(средња стручна школа) 

 
SELFIE 2021-2022, session 3 



1 

 

 

 

Како користити резултате 

 
У школском Селфи извештају обједињују се и упоређују виђења руководилаца у 

школи, наставника и ученика. Као у случају правог ,,Селфиja”, на основу 

информација прикупљених у оквиру Селфи инструмента добићете слику о тренутном 

положају ваше школе с обзиром на стратегију и праксу у области примене 

дигиталних технологија за наставу и учење. Резултати добијени на основу Селфија 

могу послужити да започнете дијалог у оквиру школске заједнице. То може бити 

добра основа за препознавање јачих и слабијих страна и разговор о њима као и за 

израду плана школе за примену дигиталних технологија и подршку учењу. 

 
Селфи се може користити на годишњем нивоу па можете пратити остварени напредак 

и одредити области у којима је потребно даље деловање. Резултати из Селфија 

доступни су само вама и нико други им не може приступити. 

 
Када анализирате резултате извештаја Селфија, требало би да размотрите да ли у 

одређеним областима или тврдњама/питањима постоји: 

 
ниска оцена висока 

оцена 

значајна разлика у оценама између корисничких група 

 

Молимо вас да имате у виду да је овај ПДФ сажетак комплетних резултата ваше 

школе. Ако желите да погледате детаље у одређеним областима или изјавама, требало 

би да погледате онлајн извештај и да преузмете све графиконе који су вам потребни. 

 
Ако је потребно да се вратите на питања и изјаве у свим областима, погледајте 

одељак „прилагодите своје упитнике” на Селфи контролној табли где можете 

преузети комплетну листу питања. 



2 

 

 

 

Овај извештај пружа резултате самовредновања "SELFIE 2021-2022, session 3". 

 

Стопа завршавања 

 
У овој вежби за самовредновање учешће школских координатора, наставника и 

ученика било је следеће. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Профили 

Програми представљени за ову школу / послодавца су следећи: 
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Преглед области 

 
Просечни одговори за сваку групу (руководиоци у школи, наставници и ученици) за 

сваку од 8 области. 
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Резултати по области 

 
Просечни одговори за сваки изјаву/питање. Детаљније 

резултате потражите у онлајн извештају. 

 

 

 

 

 

A. Руковођење 

 
B. Сарадња и умрежавање 

 
C. Инфраструктура и опрема 

 
D. Континуирани професионални развој 

 
E. Педагогија: Подршка и ресурси 

 
F. Педагогија: Примена у учионици 

 
G. Вредновање 

 
H. Дигитална компетенција ученика 
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A. Руковођење 

 
Питања у овој области односе се на улогу руководства у односу на степен интеграције 

дигиталних технологија у процес наставе и учења. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ваш Селфи школски координатор одлучио је да у анкету не укључи следећа необавезна 

питања: 

 
A4. Време за упознавање са дигиталним технологијама за потребе наставе A5. 

Ауторска права и лиценцирање 
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B. Сарадња и умрежавање 

 
Ова област се односи на мере које школа може да размотри у циљу подржавања 

културе комуникације и сарадње на дељењу искустава и ефективном учењу у оквиру 

и ван установе 

 
 

 
 

 
 

 
Ваш Селфи школски координатор одлучио је да у анкету не укључи следећа 

необавезна питања: 

 
B4. Помоћ при образовању на даљину 
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C. Инфраструктура и опрема 

 
Питања у овој области односе се на инфраструктуру (нпр. опрема, софтвер, интернет 

веза). Адекватна , поуздана и безбедна инфраструктура може омогућити и олакшати 

иновативну наставу, учење и вредновање 
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Ваш Селфи школски координатор одлучио је да у анкету не укључи следећа 

необавезна питања: 

 
C10. Дигитални уређаји за ученике 

C11. ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: мере за препознавање изазова 

C12. ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: подршка за решавање изазова 

C13. Употреба личних уређаја 

C14. Физички простор 

C15. Асистивна технологија 

C16. Електронске библиотеке/репозиторијуми 
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D. Континуирани професионални развој 

 
Питања у овој области, односе се на степен подршке школе континуираном 

професионалном развоју (КПР) запослених на свим нивоима. КПР може да допринесе 

развоју и интеграцију нових приступа настави и учењу уз примену дигиталних 

технологија у циљу постизања бољих ученичких постигнућа. 
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E. Педагогија: Подршка и ресурси 

 
Ова област се односи на припрему употребе дигиталних технологија за учење кроз 

унапређивање и иновирање наставе и учења. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ваш Селфи школски координатор одлучио је да у анкету не укључи следећа необавезна 

питања: 

 
E5. Отворени образовни ресурси 
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F. Педагогија: Примена у учионици 

 
Ова област се односи на примену дигиталних технологија у учионици, кроз 

унапређивање и иновирање наставе и учења. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ваш Селфи школски координатор одлучио је да у анкету не укључи следећа необавезна 

питања: 

 
F8. Развој каријере 
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G. Вредновање 

 
Ова област се односи на мере које школе могу да размотре да би се кретали од 

традиционалних приступа вредновању до ширег репертоара нових пракси. То може 

бити начин вредновања који укључује примену технологије, који је усредсређен на 

ученике, персонализован и аутентичан. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ваш Селфи школски координатор одлучио је да у анкету не укључи следећа 

необавезна питања: 

 
G7. Дигитално вредновање G8. 

Документовање учења 

G9. Коришћење података за унапређивање учења G10. 

Вредновање вештина развијених ван школе 
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H. Дигитална компетенција ученика 

 
Питања у овом подручју односе се на вештине, знање и ставове које ученици треба да 

поседују да би користили технологију на самоуверен, креативан и критички начин. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ваш Селфи школски координатор одлучио је да у анкету не укључи следећа 

необавезна питања: 

 
H10. Дигиталне вештине у свим предметима H11. 

Учење о програмирању 

H13. Решавање техничких проблема H15. 

Вештине за стручне квалификације 
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Друге области 

 
Додатне информације о коришћењу технологије у вашој школи 

 

 

 

Фактори који ограничавају употребу 

технологије 

 
Негативни фактори образовање на даљину 

 
Позитивни фактори образовање на даљину 

 
Процена користи континуираног 

професионалног развоја 

 
Повјерење у кориштење технологије Проценат 

времена 

Прихватање технологије 
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Употреба технологије 

 
Приступ ученика дигиталним уређајима ван 

школе 

 
Дигитална компетенција ученика 



Фактори који ограничавају употребу технологије 

16 

 

 

 

Да ли неки од следећих фактора негативно утичу на примену дигиталних технологија 

током наставе и учења у вашој школи? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Негативни фактори образовање на даљину 

17 

 

 

 

Следећи фактори отежавају реализацију наставе и учења на даљину уз помоћ дигиталних 

технологија: 
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Позитивни фактори образовање на даљину 

 
Следећи фактори доприносе реализацији наставе и учења на даљину уз помоћ 

дигиталних технологија: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Py1 

 

 

3 PyKOBOAL-10L\L-1 y WKOnL-1 

44 HaCTaBHL-1L\L-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Процена користи континуираног професионалног развоја 

 
Шта ваши наставници мисле о корисности активности у оквиру континуираног 

професионалног развоја у којима су учествовали у прошлој години? 
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■ 

 

 

 

35% 
 

40 OA 44 HaCTasH1-1Ka je OArosop1-1no Ha oso n1-1Tal-be 

 

Рангирање 
 

YonwTe H1-1je 61-1no Kop1-1cHo 1 

H1-1je 61-1no Kop1-1cHo  2 

AoHeKne Kop1-1cHo 3 

Kop1t1CHO 4 

BeoMa KOpL-1CHO 
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Повјерење у кориштење технологије 

 
Колико самопоуздања имају ваши наставници при употреби технологије за 

испуњавање следећих задатака? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рангирање 

 

 

 

 

 



Проценат времена 

23 

 

 

 

Који проценат наставе ваши наставници троше на примену дигиталних технологија 

током наставе у последња 3 месеца? 

 

 
 

 

 

Рангирање 

 

 

 

 

 



Прихватање технологије 

24 

 

 

 

Шта од наведеног најбоље описује приступ руководилаца и наставника ваше школе 

примени дигиталних технологија за наставу и учење? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рангирање 

 

 

 

 



Употреба технологије 

25 

 

 

 

Како ваши ученици употребљавају технологију у школи и ван ње? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рангирање 

 

 

 

 

 



Приступ ученика дигиталним уређајима ван школе 

26 

 

 

 

Да ли имате приступ дигиталним уређајима (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни 

телефон) код куће 

 

 
 

 

 
Рангирање 
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Дигитална компетенција ученика 

 
Када се настава одвија од куће уз помоћ дигиталних технологија 
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Како користити резултате 

 
То може бити добра основа за препознавање јачих и слабијих страна и разговор о 

њима као и за израду плана школе за примену дигиталних технологија и подршку 

учењу. 

 
Наводимо неколико примера како можете да примените школски извештај гледајући 

одељак „Преглед подручја“: 

 
Ако једна област (на пример инфраструктура или вредновање) има ниске оцене, 

можда ћете желети да се усредсредите на побољшање те области Ако једна од 

области добије највећу оцену, то је снага која се може додатно истражити као и 

шта би даље могло да се побољша 

Ако видите разлике између ставова ученика и наставника или наставника и 

руководилаца у школи, то би могло да се истражи даље 

Анализа и дискусија могу да помогну вашој школи да креира акциони план 

<br/><br/>како би се побољшала употреба дигиталних технологија за боље 

подучавање <br/><br/>и учење. Селфи се може користити на годишњем нивоу па 

можете пратити остварени напредак и одредити области у којима је потребно даље 

деловање. Резултати из Селфија доступни су само вама и нико други им не може 

приступити. 

 
Молимо вас да имате у виду да је овај ПДФ сажетак комплетних резултата ваше 

школе. Ако желите да погледате детаље у одређеним областима или изјавама, требало 

би да погледате онлајн извештај и да преузмете све графиконе који су вам потребни. 
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