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1. УСЛОВИ РАДА 

1. 1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

ССШ “ДР Радивој Увалић” и даље остварује свој образовно васпитни рад у заједничкој 

згради с  Гимназијом “20. октобар” . То причињава одређене потешкоће организационе 

природе : велика фреквенција ученика, смањена могућност организовања ваннаставних 

активности у школи, смањена могућност одржавања и контролисања хигијенских услова , 

бржа амортизација школског намештаја  и просторија уопште, повећање ризика 

безбедности . 

У школи се користи 27 класичних учионица, 8 кабинета, фискултурна сала са 

теретаном, библиотека, амфитеатар – свечана сала, наставничка зборница, канцеларија 

директора школе, секретара, школског педагога и психолога, школски хол, ходници, 

просторија за помоћно особље, просторија за видео-надзор, наставнички и ученички 

тоалети, просторија школске архиве. 

Школа је лоцирана у самом центру града у близини аутобуских стаjалишта, што 

представља олакшавајућу околност за већину наших ученика који путују.  

Близина Градске библиотеке и читаонице за наше ученике представља велику 

предност, као и Фотел “Фонтана” који је лоциран уз саму школску зграду, где су ученици 

угогоститељско туристичке струке умногоме упућени а везано за реализацију практичне 

наставе.     

У циљу побољшањa материјално техничких услова рада у школској 2018./19. год . 

урађени су следећи радови:  

 уведен је интернет у кабинет физичког васпитања и у учионицама бр. 18.19, 24, 

25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36.  

 учионице 11, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36  су опремљене 

компјутерима; 

 У учионицама у којима су убачени компјутери, набављене су кутије за 

закључавање компјутера 
 и учионици бр. 12 је инсталирана интерактивна табла са пројектором; 

 Набављена су два пројектора 
 набављени су реквизити за наставу физичког васпитања (лопте, бадмитон, 

стони тенис...); 
 Набављен лаптоп и штампач за канцеларију рачуновође 
 Набављени су столови и један рачунар у кабинету педагошко-психолошке 

службе 

 Министарство просвете је донирало 10 таблет рачунара 

 У 2/3 школе је убачена је економична лед расвета 

 докупљен ситан инвентар за кухињу; 
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Побољшање материјално - техничких  услова рада школе умногоме су зависила од 

расположивих новчаних средстава која нису била довољна за планиране радове и набавке. 

Сходно томе, школа је водила рачуна о приоритетима који су првенствено имали за циљ 

подизање безбедности ученика и запослених у школи. 

 

 

2. OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

2. 1. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
Школа се придржавала прописаног Правилника о календару образовно – васпитног 

рада средњих школа за шк. 2018./2019. год. Сви планирани облици образовно – васпитног 

рада су и реализовани, а што ће бити поткрепљено у даљем садржају овог документа. 

Смене су организоване месечно, супротно од Гимназије са којом делимо школску 

зграду. Настава је у 2018./2019. год. почела у послеподневној смени . 

 Преподневна смена почиње у 7.30  завршава се у 13,05 часова са звоњењем на 45 

мин. 

 Велики одмор је након другог часа од 9,05 до 9,20 

 Поподневна смена почиње у 13,30 и траје до 19,05 часова. 

 Велики одмор у поподневној смени је након другог часа од 15,05 до 15,20 часова. 

У случају потребе скраћења часова (временске неприлике,недостатак грејања...) на 

40, 35 или 30 минута , постоји већ прописан распоред звоњења који примењујемо у тим 

случајевима. 

У школи је свакодневно организовано дежурство од стране професора и ученика.  

Професори су активним дежурством покривали комплетну школску зграду и двориште, 

док су ученици дежурали на два улаза. Наставници су ангажовани да пасивно дежурају у 

току наставе. Распоред дежурства по локацији и термини истакнут је на огласној табли 

наставничке зборнице као и на свим осталим видним местима у школи. 

 

2. 2. ПОДРУЧЈА РАДА И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 
 

Школа  образује ученике у два подручја рада : 

 

- Економија, право, администрација 

- Трговина,  угоститељство, туризам.  

  

Образовни профили у подручју рада економија, право, администрација су:          

            - Финансијски техничар 

- Економски техничар 

- Пословни администратор 
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Образовни профили у подручју рада трговина, угоститељство, туризам су: 

- Туристички техничар  

- Туристичко-хотелијерски техничар 

- Трговац 

- Кувар 

- Посластичар 

- Конобар 

 

У школској 2018./2019. години обављен је упис ученика  у следећа подручја рада и 

образовне профиле: 

 

l Економија,право,администрација: 

 
а) Финансијски техничар                    4 одељења 

б) Економски техничар                       4 одељења 

в) Пословни администратор               4 одељења 

 

II Трговина,угоститељство,туризам: 
 

            а) Туристички техничар                        3 одељења 

            б) Туристичко-хотелијерски техничар 1 одељење 

в) Трговац                                               1,5 одељење 

г) Конобар         1,5 одељење  

д) Кувар                                 1,5 одељења 

ђ) Посластичар                                        1,5 одељење  

  

У четворогодишњем трајању уписано је 16 одељења, у трогодишњем трајању 6 

одељења што укупно износи 22 одељења. 

    

 

                                 

2. 3.  БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА НА 

ПОЧЕТКУ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

НА КРАЈУ 

I 6 182 166 

II 6 162 156 

III 6 169 165 

IV 4 100 100 
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СВЕГА 22 613 587 
 

 

 

 

Табела исписаних ученика  

 

Одељење 

Број 

уписаних 

ученика 

Датум 

исписа 

Разлог исписивања Број 

накнадно 

уписаник 

ученика 

Број уч. на 

крају 

школске 

године 

1-1 30 24.09.2018 Прелазак у 

гимназију 

4 28 

2.10.2018. Прелазак у 9.мај 

23.10.2018. Прелазак у 9.мај 

31.10.2018. Прелазак у 9.мај 

02.11.2018. Приватна 

саобраћајна Нови 

Сад 

21.01.2019. Пољопривредна 

школа Бач 

1-2 30 18.10.2018. Пољопривредна 

школа Бач 

0 25 

19.10.2018. Прешла у трговце 

19.10.2019. прешла у трговце 

12.12.2018 Прелазак у Бач 

1-3 30 - - 0 30 

1-4 30 26.12.2018. Прелазак у 9. мај 0 29 

1-5 32 06.12.2018. Недостатак 

новчаних 

средстава, укључен 

центар за 

социјални радније 

похађала наставу 

од почетка године 

2 26 

30.01.2019. Није похађала 

наставу, не жели да 

настави школовање 

04.03.2019. Пресељење у 

Суботицу 

 Није похађала 

наставу, не жели да 

настави школовање 

 Пресељење у 

Београд 
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23.09.2018. Прелазак у 

Пољопривредну 

Бач 

26.09.2018. Прелазак у 9. мај 

 Прешао у куваре 

1-6 30 13.11.2018. Прелазак у 9.мај 1 28 

20.03.2019. Велики број 

изостанака – сам се 

исписао 

19.06.2019. Прелазак у 9.мај 

Укупно 182 22  7 166 

2-1 21 - - 0 21 

2-2 26 16.04.2019. Прелазак у 

приватну школу 

0 25 

2-3 30 - - 0 30 

2-4 30  Прешао на 

ванредно, због 

спортских обавеза 

0 28 

20.11.2018. пресељење 

2-5 26 28.02. пресељење 0 25 

2-6 29 09.11.2018. Велики број 

изостанака – сам се 

исписао 

0 27 

15.03.2018.  

Укупно 162 6  0 156 

3-1 30 - - 0 30 

3-2 30 - - 0 30 

3-3 25 14.12.2018. Пресељење у НС 0 24 

3-4 29 - - 0 29 

3-5 27 Не похађа – 

није узела 

исписницу 

Запослење 0 26 

3-6 28 18.03.2019. Пресељење у Чачак 0 26 

24.09.2019. Прешао на 

ванредно 

школовање, ступио 

у војску 

Укупно 169 4  0 165 

4-1 25 - - 0 25 

4-2 23 - - 0 23 

4-3 28 - - 0 28 
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4-4 24 - - 0 24 

Укупно 100 0  0 100 

Школа 613 32  7 587 

 

 

Tоком године се исписало укупно 32 ученика и то:  

 

22 ученика у првом разреду 

6 ученика у другом разреду  

4 ученика у трећем разреду 

 

Од укупног броја највећи број су ученици првог рљазреда који су одлазили у 

жељене обрзаопвне профиле у другом школама, један део ученика се исписао због 

пресељења, запослења, док је најмањи број ученика школу напустио због недовољног 

успеха. стручна служба је интезивно радила са ученицима који су имали слаба постигнућа 

и који су размишљали о напуштању школовања. 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА 
 

 

 

 

2. 4. ДОКВАЛИФИКАЦИЈА,  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И  

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 
 

Образовни 

профил 

IV 

степ. 

I раз. 

III 

степ. 

I рaз. 

IV  

степ. 

II раз. 

III   

степ. 

II раз. 

IV 

степ. 

III раз 

III 

степ. 

III раз. 

IV 

степ. 

IV раз. 

IV ст. 

укупно 

III ст. 

укупно 

Економски 

техничар 
25 / 25 / 30 / 23 103 

/ 

Финансијски 

техничар 
28 / 21 / 30 / 25 104 

/ 

Пословни 

администрат 
30 / 30 / 24 / 28 112 

/ 

Туристички 

техничар 
/ / 28 / 29 / 24 81 

/ 

Туристичко-

хотелијерск

и техничар 

29 / / / / / / 29 

/ 

Трговац / 14 / 15 / 11 / / 40 

Конобар / 12 / 11 / 15     / / 38 

Кувар / 14 / 16 / 14 / / 44 

Посластичар / 14 / 11 / 12 / / 37 

СВЕГА 112 54 104 53 113 52 90 429 159 
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За доквалификацију уписано је 19 ученика, преквалификацију је завршило 2 ученика и 4 

ученика ванредно похађају други, трећи односно четврти разред, што укупно износи 25 

ученика. 

O припремнoj настави, пријави испита, терминима за полагање ученици се информишу 

преко огласне табле   и   преко сајта школе. 

 

 

 

2. 5.  УЧЕНИЦИ ПУТНИЦИ, ПОРОДИЧНИ СТАТУС 

УЧЕНИКА 
 

 

У школској 2018/2019 год. уписано је 266 ученика путника што износи 43,61 % на 

нивоу школе. Највећи број ученика путника је из села наше општине , док је мањи број 

ученика путника из других општина, првенствено Новог Сада , Бача и Бачког Петровца. 

 

Анализирајући социјалну карту на нивоу школе, 22,66% ученика живи у дефицијентним 

породицама. 

 

Мали је број ученика који не живе са својим родитељима, што на нивоу школе 

износи 0,82%. У ЦЗСР Бачка Паланка и Нови Сад, ови ученици су посебно евидентирани 

и имају своје водитеље. Од укупног броја, два ученика су у хранитељским породицама. 

 

По ИОП-у су завршиле три ученице првог разреда што износи 0,49%. 

 

Податак породица корисника ЦЗСР износи 1,15% ученика на нивоу школе. 

Током године, исписано је укупно 32 ученика, односно 5,45% на нивоу школе. 

Највећи број исписаних ученика је међу ученицима првих разреда (3,74%) и тај број опада 

упоређујући са другим разредом, где је 1,00% ученика исписано, у трећим разредима 

0,68% , док у четвртим разредима исписаних ученика нема. 

  

 

 

2. 6.  РАДНИЦИ ШКОЛЕ И КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 

У 2018./2019. школској години, школа је имала 73 запослена радника од чега је : 

 

 59............ наставно особље; 

 1.............. директор; 

 1.............  педагог; 

 0,5............. психолог 

 1.............  секретар; 
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 1.............  шеф рачуноводства; 

 1............   домар: 

 1............   библиотекар; 

 1............   организатор практичне наставе; 

 1.............  административно -  финансијски радник; 

 0,5............. техничар одржавања информационих система и технологија 

 5............   чистачица. 

 

Степен стручне спреме и квалификација запослених одговара прописаним 

нормативима по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама.  

 

 

  

2. 7. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 

ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Настава у школи изводи кроз разне облике наставе: редовна, допунска, припремна, 

додатна, настава у блоку, вежбе, изборна настава и практична настава. Сви облици наставе 

у потпуности су реализовани по Правилнику о календару образовно-васпитног рада  

школе за школску 2018./2019. годину. 

 

Реализација планираног фонда часова одвијала се нормално. Број наставних дана у 

свим разредима реализован је у складу са календаром образовно-васпитног рада. 

Планирани фонд наставних часова реализован је у оквиру два полугодишта. Зимски 

распуст по званичном допису Министарства просвете продужен је за 5 дана, тако да је 

одлуком Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља настава одрађена 

радним суботама и у оквиру претчаса или седмог часа. 

Изборна настава спроводи се према званичним упутствима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја у складу са одредбама Правилника о норми и врсти 

стручне спреме. 

 Ученици првог разреда су се приликом уписа писменим путем изјашњавали о 

изборном предмету: грађанско васпитање односно верска настава, док су  ученици за 

други, трећи и четврти разред то чинили путем анкетирања на крају наставне године. 

На почетку школске године: 169 ученика се изјаснило за грађанско васпитање и 441 

ученика за верску наставу. 

На основу Правилника о наставном плану и програму средњег стручног 

образовања у подручју рада трговина, угоститељство, туризам, ученици образовних 

профила: кувар, туристички техничар, пословни администратор, посластичар и конобар, 

опредељивали су се за још један изборни предмет по програму образовног профила који 

су изучавали током наставне године.  

 Допунска и додатна настава започела у току првог кварталног периода када су 
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идентификовани ученици за ову врсту наставе. Термини за одржавање су истакути у 

виртуелној учиионици. Задње недеље зимског распуста такође се реализовала допунска 

настава по датом распореду.  

Припремна настава се организовала  по законски прописаном броју часова пред 

полагање завршних и матурских испита, као и пред поправне испите у јуну односно 

августу 2019. год. 

У две Књиге евиденције осталих облика образовно – васпитног рада у средњој 

школи постоји евиденција реализованих часова допунске, додатне и припремне наставе за 

школску 2018./2019. год. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

3.1. УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И СРЕДЊА 

ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА 
Постигнути резултати на крају наставне године могу се исказати кроз неколико 

показатеља, а условљени су првенствено структуром уписаних ученика, радом и 

залагањем ученика и предметних наставника, као и индивидуалним и општим условима 

рада школе. 

Од укупног броја ученика 586 на крају наставне године : 

105 ученика је завршило с одличним успехом, 

201 ученика са врло добрм успехом, 

236  ученика са добрим успехом, 

21 ученика са довољним успехом. 

У табели је приказана пролазност ученика по одељењима, број слабих оцена, и просечна 

оцена за свако одељење. Подаци се односе на јун месец. 

Одељење Пролазност % Слабих/ученику Просечна оцена 

1-1 85,71 0,32 3,24 

1-2 84,00 0,36 3,53 

1-3 96,67 0,07 3,75 

1-4 96,55 0,17 3,69 

1-5 88,46 0,35 3,45 

1-6 96,43 0,04 3,82 

2-1 71,43 0,38 3,90 

2-2 64,00 0,60 3,71 

2-3 93,33 0,03 3,89 

2-4 100 / 3,89 

2-5 88,00 0,08 3,43 

2-6 66,67 0,44 3,25 

3-1 86,67 0,17 3,54 

3-2 93,33 0,13 3,32 
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3-3 83,33 0,17 3,68 

3-4 79,31 0,31 3,47 

3-5 88,46 0,27 3,08 

3-6 92,31 0,04 3,30 

4-1 100 / 3,40 

4-2 73,91 0,43 3,22 

4-3 100 / 3,72 

4-4 100 / 3,98 

Школа 88,07 0,19 3,56 

 

Стање у јуну месецу пре поправних испита 

Оде

-

ље

ње 

Број 

учени

ка 

Одл

и- 

чни 

Вр. 

доб

ри 

Доб

ар 

Довољ

ан 

Свега 

позитив

ни 

% 

Упуће

но на 

поправ

ни 

1 

сла

ба 

2 

сла

бе 

3 и 

виш

е 

сла

бе 

Неоце

њен 

Сред

ња 

оцена 

I/1 28 5 2 17 / 24 
85,

71 
3 2 1 1 / 

3,24 

I/2 25 4 7 10 / 21 84 2 2 / 2 / 3,53 

I/3 30 7 12 10 / 29 
96,

67 
1 / 1 / / 

3,75 

I/4 29 1 21 6 / 28 
96,

56 
/ / / 1 / 

3,69 

I/5 26 1 12 10 / 23 
88,

46 
2 1 1 1 / 

3,45 

I/6 28 4 15 7 / 26 
92,

86 
1 1 / / 2 

3,82 

зби

р 
166 22 69 60 / 151 

90,

96 
9 6 3 5 2 3,58 

II/1 21 8 4 3 / 15 
71,

43 
6 4 2 / / 

3,90 

II/2 25 9 4 3 / 16 64 9 3 6 / / 3,71 

II/3 30 5 18 5 / 28 
93,

33 
1 1 / / 1 

3,89 

II/4 28 5 19 4 / 28 100 / / / / / 3,89 

II/5 25 3 8 9 2 22 88 / / / / 3 3,43 

II/6 27 2 8 8 0 18 
66,

67 
9 9 / / / 

3,25 

зби

р 
156 32 61 32 2 127 

81,

41 
25 17 8 / 4 3,67 

III/1 30 7 10 8 1 26 
86,

67 
4 3 1 / / 

3,54 

III/2 30 5 4 17 2 28 
93,

33 
2 / 2 / / 

3,32 

III/3 24 5 10 5 / 20 
83,

33 
4 4 / / / 

3,68 

III/4 29 6 8 9 / 23 
79,

31 
5 5 / 1 / 

3,47 

III/5 26 / 8 14 1 23 
88,

46 
2 2 / / 1 

3,08 

III/6 25 3 4 15 1 23 
88,

46 
1 1 / / 1 

3,30 
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зби

р 
164 26 44 68 5 143 

86,

67 
18 15 3 1 3 3,40 

IV/

1 
25 4 4 17 / 25 100 / / / / / 

3,40 

IV/

2 
23 3 5 9 / 17 

73,

91 
6 2 4 / / 

3,22 

IV/

3 
28 10 7 9 1 27 

96,

43 
/ / / / 1 

3,72 

IV/

4 
24 8 11 5 / 24 100 / / / / / 

3,98 

зби

р 
100 25 27 40 1 93 93 6 2 4 / 1 3,58 

∑ 586 105 201 200 8 514 
87,

71 
58 40 18 6 10 3,56 

 

3. 2.    РАНГ ЛИСТА ПРЕМА СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ 
1. 4-4 3,98 22. 3-5 3,08 

2. 2-1 3,90 21. 4-2 3,22 

3. 2-3 3,89 20. 1-1 3,24 

4. 2-4 3,89 19. 2-6 3,25 

5. 1-6 3,82 18. 3-6 3,30 
 

Приказано је само првих 5 одељења са највећом средњом оценом, као и 5 одељења са 

најлошијом средњом оценом – резултати из јуна месеца. 

 

 

3. 3. УЧЕНИЦИ НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ  И УЧЕНИК  

ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 Укупно 3 ученика носиоца Вукове дипломе : 

 1. Зорана Ћукић 4-1 

 2. Ивана Андрић 4-2 

 3. Ивона Хорњачек  4-3 

Одлуком Наставничког већа за ђака генерације ове школске године једногласном 

одлуком изабранa је Зорана Ђукић, ученица 4-1 одељења. 

 

3. 4. РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА 
Полагање матурских испита реализовано је у јуну месецу за  ученике четвртих 

разреда који су наставну годину завршили са позитивним успехом. Оцена матурског 

испита је просечна оцена постигнутог успеха на писменом испиту из српског језика и 

књижевности, практичног дела матурског испита и изборног предмета/теста за проверу 

стручно теоријских знања. 

Матурски испит у јунском испитном року 
Одељење Укупан број уч. Изашли у Положили Нису положили 
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у одељењу јуну 

IV/1 25 25 25 / 

IV/2 23 17 17 / 

IV/3 28 28 28 / 

IV/4 24 24 24 / 

СВЕГА 98 87 87 / 

 

Матурски испит у августовском испитном року 

Одељење Упућено Изашло Положило Није 

положило 

Није 

изашао 

IV/1 / / / / / 

IV/2 5 5 5 / / 

IV/3 / / / / / 

IV/4 / / / / / 

СВЕГА 5 5 5 / / 

 

Завршни испит у јунском испитном року 

Одељење Укупан број уч. 

у одељењу 

Изашли у јуну Положили Нису положили 

III/5 26 24 24 / 

III/6 25 25 25 / 

СВЕГА 51 49 49  

 

Завршни испит у августовском испитном року 

Одељење Упућено Изашло Положило Није 

положило 

Није 

изашло 

III/5 2 2 2 / / 

III/6 2 2 2 / / 

СВЕГА 4 4 4 / / 

 

 

3. 5. РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ 

ИСПИТНОМ РОКУ 
Право на полагање поправних  испита у VI месецу имали су сви ученици завршних 

разреда који су имали мање од 3 слабе оцене: 

Одељење Упућени ученици 

на поправни 

испит 

Положили у јуну Упућено на 

полагање у 

августу 

III/5 2 / 2 
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III/6 2 2 / 

СВЕГА 4 2 2 

IV/1 / / / 

IV/2 6 5 1 

IV/3 / / / 

IV/4 / / / 

СВЕГА 6 5 1 
 

 

3. 6. РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У  

АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 
Одељење Упућени ученици на 

поправни испит 

Положили у августу Поновци 

I/1 3 1 2 

I/2 2 2 2 

I/3 1 1 / 

I/4 / / 1 

I/5 2 2 1 

I/6 1 / 1 

II/1 6 6 / 

II/2 9 8 1 

II/3 1 1 1 

II/4 / / / 

II/5 / / 3 

II/6 9 7 2 

III/1 4 4 / 

III/2 2 1 1 

III/3 4 4 / 

III/4 5 5 1 

 III/5  2 2 / 

III/6 / 2 / 

IV/1 / / / 

IV/2 1 / 1 

IV/3 / / / 

IV/4 / / / 

∑ 52 46 17 

 

Укупно 17  ученика није завршило разред у јуну месецу односно након поправних испита. 
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3. 7. РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ 

ИСПИТА У ЈУНУ И ИМЕНОВАНЕ КОМИСИЈЕ 
03.06. У 13 ЧАСОВА - ПОНЕДЕЉАК СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ЗА ЗАВРШНЕ 

ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ РАЗРЕДЕ 

03.06. 09:00-12:00 ЧАСОВА - ПОНЕДЕЉАК ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ, 

ЗАВРШНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА 

03.06,04.06,05.06.  ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ 

ИСПИТ 

05.06. у 13 ЧАСОВА - СРЕДА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

06.06.-12.06. ОДРЖАВАЊЕ МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ 

ИСПИТА ( према истакнутом распореду) 

11.06. У 11:00 ЧАСОВА - УТОРАК НАЦИОНАЛНА МАТУРА 

12.06. И 13.06. – ЧЕТВРТАК,ПЕТАК ПОТПИСИВАЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА И 

ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА ЗА ЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ 

13.06.14.06. И 17. 06  ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ПОПРАВНИХ ИСПИТА УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ 

III И IV РАЗРЕДА 

13.06. У 13 : 00 ЧАСОВА ЧЕТВРТАК СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА 

14.06. ПЕТАК У 19 ЧАСОВА МАТУРСКО ВЕЧЕ 

17.06. У 19 ЧАСОВА - ПОНЕДЕЉАК ДОДЕЛА ДИПЛОМА УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ 

ЗАВРШИЛИ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

18.06, 19.06,20.06,21.06. ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА ЗА 

УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ ТРЕЋИХ И ЧЕТВРТИХ 

РАЗРЕДА И СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА 

ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА 

21.06. - ПЕТАК ПОСЛЕДЊИ ДАН ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

21.06. У 13:00  ЧАСОВА - ПЕТАК СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

21.06 И 24.06. ОД 9:00 ДО 12:00 ЧАСОВА ПОТПИСИВАЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА И 

ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА 

25.06. У 10 ЧАСОВА - УТОРАК СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

26.06. СРЕДА (ИЛИ ПО ДОГОВОРУ СА 

РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНОМ) 
ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И ЂАЧКИХ 

КЊИЖИЦА УЧЕНИЦИМА 

26.06 - 28.06.  ПРЕГЛЕД КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА И МАТИЧНИХ КЊИГА 

08.07.- 09.07 ПОНЕДЕЉАК/УТОРАК 

. 08:00-15:00 ЧАСОВА 
УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ – ПРВИ УПИСНИ 

КРУГ 

11.07. – ЧЕТВРТАК 08:00-15:00 ЧАСОВА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ- ДРУГИ УПИСНИ 

КРУГ 
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11.07. у 12:00 ЧАСОВА – ЧЕТВРТАК СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ/МАТУРСКОГ ИСПИТА 

РАЗРЕД : 3-5 ТРГОВЦИ 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Марковић Санела 

 КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

ПРАКТИЧАН РАД 

ПИСМЕНО 

 

 

 

1. Марковић 
Санела 

2. Вулић Зоран 
3. Шкаво 

Данијела 
4. Лаћарак 

Јелена 

06.06. 13:00 

ПРАКТИЧНИ РАД 

УСМЕНО 

1. Марковић 
Санела 

2. Вулић Зоран 
3. Шкаво 

Данијела 

        4. Лаћарак 

Јелена  

07.06 10:00 

 

 

 

 

РАЗРЕД: 3-5 КОНОБАРИ 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Марковић Санела 

 КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

ПРАКТИЧАН РАД 1. Марковић 
Санела 

2. Кнежевић 
Бранко 

3. Кнежевић 
Драгица 

10.06-11.06.  

09:00 

 

 

 

РАЗРЕД: 3-6 ПОСЛАСТИЧАРИ 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Настић Јелена 

 КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

ПРАКТИЧАН РАД 1. Настић Јелена 
2. Гобељић 

Милена 
3. Зимоња 

Драгана 
4. Бајић Драгана 

10.06-11.06.  

09:00 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД: 3-6 КУВАРИ 
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РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Настић Јелена 

 КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

ПРАКТИЧАН РАД 1. Настић Јелена 
2. Зимоња 

Драгана 
3. Гобељић 

Милена 
4. Тодоровски 

Коста 

10.06-11.06.  

09:00 

 

 

 

 

 
РАЗРЕД: 4-1 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Шајиновић Нинослава 

 ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

 СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. Попадић Миљана 
2. Пејаковић Милијана 
3. Мирковић Бојана 
4. Настић Јелена 

8.6. 9:00 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

Писмени- 

ПОСЛОВИ 

ОСИГУРАЊА 

1. Шајиновић Нинослава 
2. Кујунџић Биљана 
3. Влајић Слађана 

6.6. 13:00 

 Усмени –  

ПОСЛОВИ 

ОСИГУРАЊА 

1. Шајиновић Нинослава 
2. Кујунџић Биљана 
3. Влајић Слађана 

7.6. 17:00 

 ЈАВНЕ 

ФИНАНСИЈЕ 6 
1. Фодора Бранислав 
2. Шајиновић Нинослава 
3. Кујунџић Биљана 

11.6. 16:00 

 

 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТ 

ОСИГУРАЊЕ 8 1. Фодора Бранислав 
2. Кујунџић Биљана 
3. Шајиновић Нинослава 

11.6. 16:45 

 ПОСЛОВНЕ 

ФИНАНСИЈЕ 3 

1.    Влајић Слађана 

2.    Шајиновић Нинослава 

       3.    Фодора Бранислав 

11.6. 17:30 

 ФИНАНСИЈСКО 

ПОСЛОВАЊЕ 8 
1. Вулић Зоран 
2. Влајић Слађана  
3. Шајиновић Нинослава 

11.6. 18:00 
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РАЗРЕД: 4-2 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Павин Јелена 

 ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

 СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1.Пејаковић Милијана 

2. Попадић Миљана 

3. Мирковић Бојана 

4. Настић Јелена 

 

 

8.6. 09:00 

  

 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

РАЧУНОВОДСТВО 

писмени 
1. Павин Јелена 
2. Краљ Маја 
3. Потић Александар 

6.6. 13:00 

 

 

 РАЧУНОВОДСТВО 

усмени 
1. Павин Јелена 
2. Краљ Маја 
3. Потић Александар 

10.6. 12:30 

 

 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТ 

МАРКЕТИНГ 1. Павин Јелена 
2. Вулић Зоран 
3. Потић Снежана 

12.6. 12:00 

 

 

РАЗРЕД: 4-3 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Мирковић Бојана 

 ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

 СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. Пејаковић 
Милијана 

2. Мирковић Бојана 
3. Попадић 

Миљана 
4. Настић Јелена 

 

8.6. 09:00 

 

 

ПРАКТИЧАН 

ДЕО 

 

 

 

      ГРУПА А 

1. Колунџија 
Драгумило 
Драгана 

2. Макевић Раде 
3. Шајиновић 

Нинослава 

7.6.  13:00 
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4. Шуњкић 
Мирослав 

5. Стојковић Милан 
6. Мирковић Бојана 

  

 

 

        ГРУПА Б       

1. Колунџија 
Драгумило 
Драгана 

2. Макевић Раде 
3. Шајиновић 

Нинослава 
4. Шуњкић 

Мирослав 
5. Стојковић Милан 
6. Мирковић Бојана 

 

7.6. 13:00 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА 

МАТУРА 

Комисија на 

тесту 
1. Родић Југослава 
2. Зеленбаба 

Александра 
3. Петрић Милица 

11.6. 11:00 

 

Комисија за 

прегледање 

1. Колунџија 
Драгумило 
Драгана 

2. Макевић Раде 
3. Шајиновић 

Нинослава 
4. Шуњкић 

Мирослав 
5. Стојковић Милан 
6. Мирковић Бојана 

 

 

РАЗРЕД: 4-4 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Харак Аранка 

 ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

 СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. Пејаковић 
Милијана 

2. Настић Јелена 
3. Попадић 

8.6. 09:00 
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Миљана 
4. Мирковић 

Бојана 
 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

Компетенција А 1. Јовин Биљана 
2. Харак Аранка 
3. Рајовић Јелена 

7.6. 08:30 

 

 

      

Компетенција Б 
1. Јовин Биљана 
2. Харак Аранка 
3. Рајовић 

Јелена 
4. Вуков Мања 

(11:45) 
5. Јурица 

Ружица 
(11:45) 

10.6. 11:00 

 

 

ТЕСТ 

ПРОВЕРЕ 

СТРУЧНО-

ТЕОРИЈСКИХ 

ЗНАЊА- 

НАЦИОНАЛНА 

МАТУРА 

Комисија на 

тесту 
1. Марковић 

Санела 
2. Јарчевић 

Сања 
3. Баљ Слађана 

 

 

 

11.6. 

 

 

 

11:00 

 

 

 Комисија за 

прегледање 
1. Јовин Биљана 
2. Харак Аранка 
3. Рајовић 

Јелена 

  

3. 8. РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА И 

ИМЕНОВАНЕ КОМИСИЈЕ У ЈУНУ 
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3. 9. РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА И  

ИМЕНОВАНЕ КОМИСИЈЕ  У АВГУСТУ 

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА ДАТУМ ВРЕМЕ КОМИСИЈА 

МАТЕМАТИКА 3-5,3-6 19.6. 

ПИСМЕНИ 

12:30 1. Петрић М. 
2. Матић Д. 
3. Марковић С. 
4. Настић Ј. 

20.6. 

УСМЕНИ 

12:30 

РАЧУНОВОДСТВО 4-2 18.6. 

ПИСМЕНИ 

11:00 1. Краљ М. 
2. Потић А. 
3. Павин Ј. 19.6 

УСМЕНИ 

10:30 

ПОСЛОВНА 

ЕКОНОМИЈА 

4-2 20.6. 10:10 1. Јовин Б. 
2. Кујунџић Б. 
3. Павин Ј. 

МОНЕТАРНА 

ЕКОНОМИЈА 

4-2 21.6. 08:20 1. Харак А. 
2. Фодора Б. 
3. Павин Ј. 

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ВРЕМЕ КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА-

1-1, 1-5, 2-1, 

2-2, 2-3, 2-6, 

3-3, 3-4, 3-5  

22.8. 09:00 1. ЈЕЛИЋ М. 
2. МАТИЋ Д. 
3. КУЈУНЏИЋ Б. 
4. ТРКУЉА В. 
5. ШКАВО Д. 
6. ПОТИЋ С. 
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ПИСМЕНИ 

 

 

 

7. ВЛАЈИЋ С. 
8. ТОМА А. 
9. ПОПАДИЋ М. 
10. КРАЉ М. 
11. МАРКОВИЋ С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА-

УСМЕНИ 

1-1 23.8. 09:00 1. ЈЕЛИЋ М. 
2. МАТИЋ Д. 
3. КУЈУНЏИЋ Б. 

1-5 23.8. 09:10 1. ЈЕЛИЋ М. 
2. МАТИЋ Д. 
3. ТРКУЉА В. 

2-1 23.8. 09:30 1. МАТИЋ Д. 
2. ЈЕЛИЋ М. 
3. ШКАВО Д. 

2-2 23.8. 10:00 1. ЈЕЛИЋ М. 
2. МАТИЋ Д. 
3. ПОТИЋ С. 

2-3 23.8. 10:30 1. МАТИЋ Д. 
2. ЈЕЛИЋ М. 
3. ВЛАЈИЋ С. 

2-6 23.8. 10:45        1.    ЈЕЛИЋ М. 

       2.    МАТИЋ Д. 

       3.     ТОМА А. 

3-3 23.8. 11:45 1. МАТИЋ Д. 
2. ЈЕЛИЋ М. 
3. ПОПАДИЋ М. 

3-4 23.8. 12:15 1. МАТИЋ Д. 
2. ЈЕЛИЋ М. 
3. КРАЉ М. 

3-5 23.8. 12:30 1. МАТИЋ Д. 
2. ЈЕЛИЋ М. 
3. МАРКОВИЋ С. 

РАЧУНОВОДСТВО-

ПИСМЕНИ 

1-2,2-2,3-1,3-2 26.8. 08:00 1. РАДАНОВИЋ К. 
2. КОЗОМОРА С. 
3. КРАЉ М. 
4. МАТИЋ Д. 
5. ПОТИЋ С. 
6. ГОРДИЋ М. 
7. ЈЕЛИЋ М. 

 

РАЧУНОВОДСТВО-

УСМЕНИ 

1-2 27.8. 08:00 1. РАДАНОВИЋ К. 

       2.    КРАЉ М. 

       3.    МАТИЋ Д. 

 2-2 27.8 08:20         1. РАДАНОВИЋ 

К. 

        2. КРАЉ М. 

        3. ПОТИЋ С. 
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 3-1 27.8 09:00         1. КОЗОМОРА 

С. 

        2. КРАЉ М 

        3.  ГОРДИЋ М. 

 3-2 27.8 09:20         1. КРАЉ М. 

        2. КОЗОМОРА 

С. 

        3. ЈЕЛИЋ М. 

ПОСЛОВНИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-

ПИСМЕНИ 

1-3 26.8. 08:00 1. ПАВИН Ј 
2. ШУЊКИЋ М 
3. ВУКОВ М. 

ПОСЛОВНИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

- УСМЕНИ 

1-3 27.8. 08:00 1. ПАВИН Ј. 
2. ШУЊКИЋ М. 
3. ВУКОВ М. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-

ПИСМЕНИ 

1-1, 1-3,1-5, 3-

1 

28.8. 11:00 1. ГОРДИЋ М. 
2. ПАВИН Ј. 
3. КУЈУНЏИЋ Б. 
4. ВУКОВ М. 
5. ТРКУЉА В. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-

УСМЕНИ 

1-1 29.8. 08:00 1. ГОРДИЋ М. 
2. ПАВИН Ј. 
3. КУЈУНЏИЋ Б. 

1-3 29.8. 08:00 1. ПАВИН Ј. 
2. ГОРДИЋ М. 
3. ВУКОВ М. 

 1-5 29.8 08:00   1.    ПАВИН Ј 

  2.    ГОРДИЋ М. 

  3.    ТРКУЉА В. 

 3-1 29.8 08:30         1.    ГОРДИЋ М. 

        2.    ПАВИН Ј. 

        3.    ТРКУЉА В. 

СТАТИСТИКА- 

ПИСМЕНИ 

3-2 28.8. 08:00 1.    ХАРАК А. 

2.    ПОТИЋ А. 

3.    ЈЕЛИЋ М. 

СТАТИСТИКА- 

УСМЕНИ 

3-2 29.8. 08:00 1.    ХАРАК А. 

2.    ПОТИЋ А. 

3.    ЈЕЛИЋ М. 

 

 

ОСНОВИ 

ЕКОНОМИЈЕ 

2-1 28.8. 08:00 1. БУГАРСКИ М. 
2. ШКАВО Д. 
3. КОЗОМОРА С. 

2-2 28.8. 08:30 1. БУГАРСКИ М. 
2. ПОТИЋ С. 
3. КОЗОМОРА С. 

ПОСЛОВНА 

ЕКОНОМИЈА 

3-2 23.8. 08:00 1. ЈОВИН Б. 
2. ХАРАК А. 
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3. 10. РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ 

ИСПИТА У АВГУСТУ И ИМЕНОВАНЕ КОМИСИЈЕ 
РАЗРЕД: 3-5 КОНОБАРИ 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Марковић Санела 

 КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

ПРАКТИЧАН РАД 4. Марковић 29.08.  

3. ЈЕЛИЋ М. 

 4-2 23.8. 08:00 1.   ЈОВИН Б. 

2.   ХАРАК А. 

3.   ПАВИН Ј. 

БАНКАРСКО 

ПОСЛОВАЊЕ 

3-1 28.8. 09:30 1. БУГАРСКИ М. 
2. КОЗОМОРА С. 
3. ГОРДИЋ М. 

МОНЕТАРНА 

ЕКОНОМИЈА 

3-2 22.8 11:00 1. ХАРАК А. 
2. ФОДОРА Б. 
3. ЈЕЛИЋ М. 

 4-2 22.8. 11:00 1.    ХАРАК А. 

2.    ФОДОРА Б. 

3.    ПАВИН Ј. 
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Санела 
5. Кнежевић 

Бранко 
6. Кнежевић 

Драгица 

09:00 

 

 

 

РАЗРЕД: 3-6 ПОСЛАСТИЧАРИ 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Настић Јелена 

 КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

ПРАКТИЧАН РАД 5. Настић Јелена 
6. Гобељић 

Милена 
7. Зимоња 

Драгана 
8. Бајић Драгана 

29.08  

09:00 

 

 

 

 РАЗРЕД: 4-2 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА: Павин Јелена 

 ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ ВРЕМЕ 

 СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

1. Попадић Миљана 

2. Мирковић Бојана 

3. Настић Јелена 

 

 

 

28.8. 

 

9:00 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

РАЧУНОВОДСТВО 

писмени 
4. Павин Јелена 
5. Краљ Маја 
6. Потић Александар 

26.8. 08:00 

 

 РАЧУНОВОДСТВО 

усмени 
4. Павин Јелена 
5. Краљ Маја 
6. Потић Александар 

27.8. 10:00 

 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТ 

МАРКЕТИНГ 4. Павин Јелена 
5. Вулић Зоран 
6. Потић Снежана 

29.8. 09:30 
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3. 11. РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ У ЈУНУ 
 

Математика 

Maтић Драгана 

3-5 

13.06. 10:10-11:00 

14.6. 10:10-11:00 

17.6 11:00-12:00 

Математика 

Петрић Милица 

3-6 

13.6. 10:10-11:00 

14.6. 8:15-10:05 

17.6 / 

Монетарна економија 

Харак Аранка 

4-2 

13.6. 11:00-15:00 

14.6. 10:00-11:00 

17.6 11:00-13:30 

Пословна економија 

Јовин Биљана 

4-2 

13.6. 7:30-9:00 

14.6. 8:20-10:00 

17.6 7:30-10:00 

Рачуноводство 

Краљ Маја 

4-2 

13.6. 7:30-11:00 

14.6. 7:30-10:00 

17.6 7:30-12:30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3. 12. РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ У АВГУСТУ 

Математика 

Јелић Милева 

1-1,2-1,2-2,2-6,3-3 

19.08. 08:30-

12:00 
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20.08. 07:30-

11:00 

21.08. 07:30-

10:00 

Банкарско 

пословање и Основи 

економије 

Бугарски Милан 

3-1,2-1,2-2 

19.08. 14:30-

16:30 

20.08. 13:30-

15:30 

21.08. 13:30-

15:30 

Пословна економија 

Јовин Биљана 

3-2,4-2 

19.08. 10:30-

12:30 

20.08. 9:30-11:30 

21.08. 9:30-11:30 

Статистика и 

Монетарна 

економија 

Харак Аранка 

3-2,4-2 

19.08. 08:30-

10:30 

20.08. 07:30-

09:30 

21.08. 07:30-

09:30 

Математика 

Матић Драгана 

1-5,2-3,3-4,3-5 

19.08. 11:00-

13:00 

20.08. 9:30-11:00 

21.08. 9:30-11:00 

Енглески jезик 

Гордић Марија 

1-1,3-1 

19.08. 12:00-

14:30 

20.08. 11:00-

13:30 

21.08. 10:00-

13:30 

Енглески и 

Пословни енглески 

језик 

Павин Јелена 

1-3,1-5 

19.08. 8:30-11:00 

20.08. 7:30-9:30 

21.08. 7:30-9:30 

Рачуноводство 

Радановић Крстанка 

1-2,2-2 

19.08. 12:00-

14:30 

20.08. 11:00-

13:30 

21.08. 10:00-

13:30 

Рачуноводство 

Козомора Слађана 

3-1 

19.08. 08:30-

12:00 

20.08. 07:30-

11:00 

21.08. 07:30-
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3. 13. ИЗОСТАНЦИ  УЧЕНИКА 
Питање изостајања и владања ученика била је честа тема на седницама одељенских 

и наставничких већа. Поред свих напора и превентивног рада за смањење броја изостанака 

ученика и ове школске године се јавља велики број изостанака, мада је број изостанака 

смањен у односу на прошлу школску годину.  

Мере на унапређењу смањења изостанака морају се спроводити и у сарадњи са 

родитељима ученика. 

Велики број оправданих  изостанака се појавио између осталог због пар ученика који су  

из здравствених разлога много изостајали, док је такође велики број неоправданих 

изостанака настао неблаговременим правдањем од стране родитеља. 

Преглед изостанака ученика 
РАЗРЕД БРОЈ 

ОПРАВДАНИХ 
ИЗОСТАНАКА 
ПО УЧЕНИКУ 

БРОЈ 
НЕОПРАВДАНИХ 
ИЗОСТАНАКАПО 

УЧЕНИКУ 

УКУПАН БРОЈ 
ИЗОСТАНАКА 
ПО УЧЕНИКУ 

1-1 68,96 3,11 72,07 

1-2 42,88 3,96 46,84 

1-3 74,20 6,07 80,27 

1-4 83,00 7,59 90,59 

1-5 96,04 5,12 74,16 

1-6 106,96 4,68 111,64 

2-1 91,38 3,24 94,62 

2-2 35,04 3,40 38,44 

2-3 59,70 7,77 67,47 

2-4 57,21 3,79 61 

2-5 129,32 31,20 160,52 

2-6 61,11 10,41 71,52 

3-1 94,70 6,97 101,67 

3-2 90,57 3,50 94,07 

3-3 109,54 5,83 115,37 

3-4 72,38 8,31 80,69 

3-5 63,77 8,35 72,12 

3-6 120,35 12,73 133,08 

4-1 80,88 4,24 85,12 

4-2 94,48 7,30 101,78 

4-3 77,89 3,07 80,96 

4-4 96,29 7,79 104,08 

10:00 

Рачуноводство 

Краљ Маја 

3-2 

19.08. 12:30-

16:30 

20.08. 11:30-

15:30 

21.08. 11:30-

15:30 
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Просечан број 

изостанака на 

нивоу школе 

81,70 7,15 88,85 

 

 

 

Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере у школској 2018/2019 години 

Разред УОС УОВ УД УНВ 

први 36 18 5 1 

други  43 29 12 3 

трећи 63 41 7 / 

четврти 23 4 / / 

Укупно 165 92 24 4 

 

4. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛЕ 

4. 1. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
У  школској 2018./2019. години Школски одбор се одговорно и ефикасно бавио 

питањима управљања школом из своје надлежности. Одржано  је  8  седница,  о  којима  је 

уредно  вођен  записник,  који  је  по потписивању јавно оглашаван на огласној табли. 

На седнице су редовно позивани представници Ученичког парламента. Питања 

којима се бавио Школски одбор односила су се на: усвајање  Извештаја о раду школе за 

2017./18, усвајање Годишњег планa рада школе за 2018./19,  усвајање завршног рачуна,  

усвајање извештаја о обављеној матурској екскурзији. Чланови Школског одбора на 

седницама су после сваког класификационог периода информисани о резултатима 

образовно-васпитног рада, анализирани су постигнути резултати и предлагане мере за 

унапређење образовног васпитног рада. Посебна пажња се посвећивала разматрању 

Извештаја о безбедности у школи и предлагање мера за побољшање истих.  

Школски одбор је доносио одлуку о донацијама родитеља за побољшање 

ученичког стандарда, усвојио извештај о самовредновању, именовао стручни актив зуа 

школско развојно планирање и изабрао члана за тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништво.  

Школски одбор је такође усвоји извештај о реализацији развојног пплана за 

школску 2017/2018 годину и извештај о остваривању плана стручног усавршавања за 

школску 2017/2018 годину. Поред овога, школски одбор је донео анекс школског 

програма, донео одлуку о верификацији образовних профила туристичкохотелијерски 

техничар, усвојио план јавних набавки, анализирао извештај тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Поред овога, доносио је и друге 

одлуке из своје надлежности. 

 

 

4. 2.  РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 
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 У 2018//2019. школској години Савет родитеља је одржао 4 састанка. На првој 

седници конституиран је нови сазив Савета родитеља за школску 2018./19. који је имао 

допуну од нових чланова родитеља. 

 

Чланови Савета родитеља упознати су са Пословником о раду Савета родитеља, 

дефинисане су надлежности, изабран је председник Савета. Истакнута је намена 

коришћења родитељских донација такозваног ,,ђачког динара'' и донета је одлука о висини 

донација родитеља и осигурању ученика. Од школске 2017./2018. године конституисано је 

тело Општински савет родитеља васпитно-образовних установа, којег чине по један 

представник Савета родитеља из сваке школе. 

 

Члановима Савета на седницама је редовно подношен извештај о успеху ученика на крају 

сваког класификационог периода, предлагане су мере за унапређење и побољшање успеха 

ученика. Посебно је анализирана безбедносна ситуација у школи, разматрани су 

Извештаји о безбедности ученика, а што је све показало велику заинтересованост 

родитеља. 

Чланови Савета разматрали су избор локације за матурску екскурзију, такође одредили су 

висину надокнаде-дневнице за наставнике пратиоце. 

 

По завршетку екскурзија, члановима Савета родитеља је поднет извештај о 

реализованој екскурзији. Изабран је нови члан Школског одбора из реда родитеља за 

школску 2019/2020. годину. На седницама је расправљано и о другим темама које су битне 

за рад школе. Записници са седница Савета родитеља уредно су вођени у посебној књизи 

евиденције.  

4. 3. РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019 

ГОДИНЕ 
 

   У свом раду придржавао се члана 126 Закона о основама система образовања и 

васпитања који дефинише надлежности и одговорности где се каже: 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.  

Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине 

Војводине за свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и 

органу управљања.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе;  

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада;  

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;  
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4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика;  

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника, васпитача и стручних сарадника;  

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника;  

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;  

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона;  

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа;  

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете;  

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, 

односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима 

од интереса за рад установе у целини;  

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког 

већа, без права одлучивања;  

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;  

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика 

установе и саветом родитеља;  

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

установе;  

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

овим и другим законом;  

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;  

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика 
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и запослених, у складу са овим и другим законом;  

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;  

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 

радни однос;  

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.  

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, 

замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења 

директора, односно органа управљања, у складу са законом.  

 

 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

- Редовно сам пратио реализацију ГПШ и редовно на дневном , недељном и месечном 

нивоу планирао образовно васпитни рад. 

- Вршио контролу вођења педагошке документације организовао отклањање уочених 

недостатака. 

- Обишао сам према плану одређени број часова наставе. 

- Израдио предлог плана уписа за школску 2019/2020 год.  

 

2.ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

2018/2019.  

1. јануар Организовао прављење распореда и свих активности за 

наставак школске     2018/2019 год. 

школа Т.Ђуретић 

М. Јелић 

2. јануар Састанак са локалном самоуправом око функционисања 

и финансирања школе  

 

Општина Т.Ђуретић 

Б. Шушница 

3. јануар Састанак Општина Бачка Паланка  план уписа НСЗ и ПК Б.Паланка Т.Ђуретић 

Социјални 

партнери 

4. Јан-авг Пратио и вршио надзор у вези извршења Годишњег 

плана рада школе и Развојног плана. 

 

школа Т.Ђуретић 

 

5. Јан-авг Пратио одвијање наставе по усвојеном плану и 

распореду часова. 

школа Т.Ђуретић 

 

6. Јан-авг Сазивао и руководио седницама Наставничког 

већа,одржао 4 седница  и присуствовао на свим 

седницама одељенских већа. 

школа Т.Ђуретић 
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7. Јануар  Организација одласка у Љубљану на међународно 

такмичење туристичких-техничара  

школа Т.Ђуретић 

8. Јануар 15 Међународни сајам туризма Љубљана Словенија 

30.01.-01.02.2018.  златна  плакета 

Љубљана  Т.Ђуретић 

А.Харак  

5 ученика 

9. Јан-авг Учествовао у раду Школског одбора и Савета родитеља 

 

школа Т.Ђуретић 

10. Јан-авг Планирао и пратио стручно усавршавање наставника 

 

школа Т.Ђуретић 

11. Јан-авг Усмеравао и усклађивао рад стручних органа и тимова 

 

школа Т.Ђуретић 

Д. Борковић 

С.Марковић 

12. Јан-авг Активно учешће у раду Актива директора општине Бачка 

Паланка – било укупно 4 актива током 2018./19 .год.  

 Т.Ђуретић 

 

13 Јан-авг Спроводио кадровску политику 

 

школа Т.Ђуретић 

 

14. Јан-авг Сарађивао са родитељима и ученицима и водио писмену 

евиденцију о истима 

 

школа Т.Ђуретић 

 

15. Јан-авг Свакодневна сарадња са локалном самоуправом везано за 

рад школе, око функционисања школе , финансирања , 

безбедности , одржавања .  

 Т.Ђуретић 

 

16. Јан-авг Присуствовао на састанцима ученичког парламента – 2 

пута током полугодишта  

школа Т.Ђуретић 

 

17. Јан-авг Пратио све законске новине, прописе и правилнике 

током 2018/2019. год.  

школа Т.Ђуретић 

 

18. Јан-авг Промоција школе у локалним медијима ,РТВ ,ТВ К25 

радио ТАВОР радио Импулс, Недељне Новине. 

 

школа Т.Ђуретић 

 

19 Јан-авг Сарађивао са стручним институцијама : два  одласка у 

Покрајински секретаријат за образовање,  управу и 

националне заједнице, у септембру и октобру 2017. Год. 

Директна и континуирана сарадња са Школском управом 

Нови Сад у вези стручних, финансијских и спорних 

питања, сарадња с Покрајинским секретаријатом за спорт 

и омладину у вези реализације  Пројеката чији су они 

носиоци  

 

 Т.Ђуретић 

 

20. Јан-авг Обављао педагошко-инструктивни рад – посетио 8 часа 

редовне наставе и 10 часова практичне  наставе 

 

школа Т.Ђуретић 

 

21. Фебруар Састанак са пројектним тимом у вези пројекта  

„ Штедљива расвета“ 

Нови Сад Т.Ђуретић 

 

22. Фебруар Састанак са председнико општине око су финансирања 

пројекта „ Штедљива расвета“ и око финансирања 

Општина Т.Ђуретић 

Б. Шушница 



33 
 

увођења интернета у целој школи 

23. Фебруар Почетак радова око увођења интернета у новој згради школа Т.Ђуретић 

„Абакус“ 

24. Фебруар Пријава на конкурс  Телекома Србије „ Савремена 

учионица“ 

школа Т.Ђуретић 

М. Пудар 

25. Фебруар Пријава на конкурс  „ Градимо мостове пријатељства“ школа Т.Ђуретић 

М. Пудар 

Дошеновић 

26. Фебруар Пријава на конкурс   „ Нећемо креду,хоћемо рачунар“ 

Еуробанка  

школа Т.Ђуретић 

М. Пудар 

27. Март Пријава на конкурс   „ Упознајмо будуће занимање „ 

сајам образовања 

школа Т.Ђуретић 

М. Пудар 

29. Март Потписивање уговора са Покрајинским секретеријатом за 

енергетику  „ Штедљива расвета“ 

Нови Сад Т.Ђуретић 

 

30. Март Састанак директора Јужнобачког и сремског округа  

 

Будисава Т.Ђуретић 

31. Март План уписа за школску 2019/2020 школа Т.Ђуретић 

Педагошки 

колегијум 

32. Март Општинско такмичење рукомет – девојчице. 

Општинско такмичење рукомет – дечаци. 

Општинско такмичење фудбал – девојчице. 

Општинско такмичење  фудбал – дечаци. 

школа Професори 

физичког 

васпитања 

33. Април  Организација промоције школе у свим основни школам 

из општине и околине 

школа Т.Ђуретић 

 

34. Април Организација дана школе школа Т.Ђуретић 

Проф. 

српског 

35. Мај  Ексрзија Северна Италија Италија  Т.Ђуретић 

р.стрешине 

36. Мај Организација матурских и завршних испита школа Т.Ђуретић 

 

37. Мај Организација последњег дана  ( прослава матураната) школа Т.Ђуретић 

 

38. Мај-јун Састанци са привредницима о могоћности реализације 

дуалног образовања 

 

привредн

субјекти 

Т.Ђуретић 

 

39. Јун Организација поправних испита за матуранте школа Т.Ђуретић 

 

40. Јун Завршетак наставе  школа Т.Ђуретић 

41. Јун Изречено је 24 васпитно дисциплинских мера укор 

директора и 4 укора наставничког већа 

школа Т.Ђуретић 

 

42. Јул Организација уписа ђака  школа Т.Ђуретић 

43. Јул Потписивање свих потребних докумената за почетак 

радова на пројекту „ Штедљива расвета“ 

школа Т.Ђуретић 
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44. Јул Завршетак радова на увођењу интернета и постављање  

по једног  комјутера  у свакој учионици за ес- дневник  

школа Т.Ђуретић 

 

45. Август Организовао припремну наставуза поправни испит  школа Т.Ђуретић 

46. Август Организација поправних испита школа Т.Ђуретић 

47. Август Организација уписа у школску 2019/2020 

 

школа Т.Ђуретић 

 

 Током школске године окречена две учионице и урађено крчење. Купљена су два 

пројектора ради лакшег презентовања градива ђацима купљена су пет комјутера  и 

монтирани у учионицама који ће бити у употреби за електронски дневник , и један лап-

топ.Замењено пет  рефлектори у спортској сали и стављени су лед рефлекториза . Урађена 

и опремљења канцеларија за координатора практичне наставе и проф практичне наставе , 

купљена вишенаменска спарав за салу физичког васпитања , лопте. 

  

 

2. САВЕТОДАВНИ РАД САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА РАЗРЕДНИМ 

СТАРЕШИНАМА, УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА 

 

Саветодавни рад одвијао се континуирано током целе године са наставницима, разредним 

старешинама, ученицима и родитељима. 

 Пружање помоћи у решавању конфликтних ситуација(на часовима,одморима....) 

Помоћ се одвија кроз разговоре, присуством на часовима и службеним позивима 

родитељима. 

 Обавио 25  разговора са децом и родитељима 

 Обавио разговоре са колегама који су прекршили своје обавезе ( кашњење на 

посао) и упозорио их да ће следећи пут бити покренут дисциплински поступак. 

 Посетио сам по распореду у најави 8 часова  , као и часове по позиву професора. 

 Сарадња са разредним старешинама се огледа у пружању помоћи око педагошке 

администрације, израде планова, упознавањем са обавезама које имају као 

старешине одељења. 

 Сарадња са ученицима је свакодневна: истицање добрих  особина, вредних и 

примерних ученика са одличним резултатима у настави, на такмичењима као и 

пружању помоћи у постизању бољих резултата. Посебна пажња је усмерена на 

ученике из осетљивих група ( деца из материјално угрожених породица, деца без 

родитељског старања, једнородитељске породице, ромска национална мањина и 

други ) . 

 Сарадња са родитељима се одвија на седницама Савета родитеља на којима сам 

присутан, на родитељским састанцима и индивидуалним разговорима. 

 

3. АНАЛИТИЧКИ РАД 
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 Вршене су анализе реализације плана и програма после квалификационог периода 

и на крају школске године (редовни, додатни , допунски часови и остали облици 

васпитно – образовног процеса). 

 Израђивани су извештаји о успеху ученика и   постигнућа у учењу и владању на 

крају сваког квартала. 

 Вршена је контрола оцена писмених задатака. 

 Прегледани су дневници рада и благовремено указивано на евентуалне пропусте у  

вођењу администрације. 

 Правио замене за оправдано одсутне професоре, како ученици не би губили часове.  

 Распоред осталих облика васпитно – образовног процеса ( допунска , додатна 

настава и секције) је такође анализиран. 

 Редовно присуствовао састанцима које је организовало Министарство просвете, 

Школска управа Нови Сад , као и састанцима Актива дирекора , као и у раду 

заједнице економских школа. 

 Наставити рад на модификацији и побољшању школске  базе и програма за 

евиденцију стручног усавршавања. 

 

4. САРАДЊА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА 

 

 За успешну реализацију практичне наставе у блок настави ученика , веома је важна 

сарадња школе са социјалним партнерима. У сарадњи са координаторима 

практичне наставе постигнути су  договори  и потписани сви уговори ( четрдесет 

уговора , трговина , угоститељство, туризам  ) о сарадњи са привредним субјектима 

у чијим објектима се изводи практична настава и блок настава. 

 

 

5.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

 

 Благовремено заказиване и оглашаване седнице према распореду који предлаже и 

усваја Педагошки колегијум на почетку сваке школске године, а у складу са 

школским календаром. 

 Учествовање на свим седницама Наставничког већа, Школског одбора и Савета 

родитеља, а по потреби и на оделењским већима и родитељским састанцима 

(групни састанци родитеља ученика завршних  разреда који су едукативног и 

информативног карактера). 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

 

 Редовни послови су спроведени кроз службене преписке , дописе , захтеве и молбе, 

склапање уговора , исплате по рачунима, набавке и сл. 
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7. ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Редовне активности се односе на исплате зарада , набавка опреме и пропратног 

материјала и хигијене, плаћање рачуна, контролу података за трезор, писање 

пројеката и сл. Зараде за првих шест месеци  2019. г. нето износ 21.688.000,00, 

накнаде за превоз запослених на посао и са посла  550.000,00,   јубиларне награде 

604.000,00, стални трошкови 4.897.000,00. трошкови путовања 671.000,00 , 

медицинске услуге 242.000,00 , материјал 666.000,00, опрема за образовање 

354.000,00. 

 Купљена основна средстава у 2019.г.у износу од 623.820,00 дин, основна средства 

добијена у виду донације у вредности 105.584,00 динара 

 

 

8.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

, 

 У реформи школства је неопходно  континуирано усавршавање у струци.Семинари 

на теме које се могу применити у свим разредима планирамо у оквиру школе. 

Нажалост, у временима економске кризе имамо све мање средстава да остваримо 

планирано. Када би се знање стечено, на већ реализованим семинарима, више 

примењивло у пракси, било би много лакше за наставнике,а занимљивије и 

прихватљивије ученицима. Циљ је заједнички: усвајање потребних знања и 

вештина. 

 И поред малих средстава одобрених за усавршавање, 10 професора је упућено на 

семинаре и саветовања. После посете семинарима поднети су извештаји , као и 

презентације наученог на наставничком већу. 

 Визија наше школе огледа се кроз сарадњу са осталим спољним сарадницима чији је циљ 

осавремењавање наставе и подизање наставног процеса на један виши и квалитетнији 

ниво.. 

 Стручно усавршавање  се одвијало: 

1)    на нивоу школе: 

 -    праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког већа и 

стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са 

семинара и конгреса), кроз рад ментора, педагога,  и директора са приправницима 
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2)    ван школе: 

 Стручно усавршавање наставника  се обављало у оквиру акредитованих програма 

Министарства просвете, Стручних већа, Наставничког већа, кроз огледне часове и стручна 

предавања. Свакако да су и сами наставници томе много највише допринели  кроз своје 

индивидуално усавршавање праћењем савремених педагошких достигнућа преко стручне 

литературе и педагошких часописа. Применом савремене наставне технологије и 

методичким уношењем иновација у наставни процес наставници могу у многоме 

допринети успешном извођењу наставе и постизању бољих резултата рада. 

 Запослени у школи су дужни да се стручно усавршавају прма плану  и да воде 

евиденцију о стручном усавршавању на обрасцу који је постављен на Google Apps. 

 Председници стручних већа на крају полугодишта подносе обједињене  извештаје о 

стручном усавршавању у установи и ван ње, на договореном обрасцу. 

 У табели је кванитатино приказан број посећених облика стручног усавршавања 

ван установе (обука, трибина, семинара, округлих столова...) распоређен према 

стручним већима. 

Стручно веће Број посећених облика 

стручног усавршавања ван 

установе 

Број наставника - 

учесника 

Стручно веће језичке групе 

предмета 

7 7 

Стручно веће друштвене групе 

предмета 

5 6 

Стручно веће математика, 

информатика, пословна 

информатика, рачуноводство и 

информатика 

8 12 

Веће економске групе предмета, 

трговина,  туризам 

6 12 

Стручно веће физичког 

васпитања 

6 8 

Стручно веће наставника 

хемије,познавања 

робе,комерцијалног познавања 

робе,биологије,екологије,исхране  

и физике 

4 6 

Стручно веће угоститељске 

групе предмета 

/ / 

педагог 6 6 

Укупно 42 57 
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5. СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ, ПЕДАГОШКИ 

КОЛЕГИЈУМ 

 

5. 1. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Током  школске 2018./2019.године одржано је укупно 12 седница Наставничког 

већа. Седнице су обавезно одржаване након сваког класификационог периода, када су на 

њима разматрани извештаји о успеху и владању ученика и мере за унапређење. На 

седници одржаној у септембру месецу разматран је Извештај о раду школе за протеклу 

школску годину као и годишњи План рада за текућу годину.  

На крају другог полугодишта Наставничко веће је донело одлуку о похвалама  и 

наградама ученика који су постигли запажене резултате, као и о избору ђака генерације.  

Током године на НВ су разматрани сви закони, правилници  и актуелности 

везани за рад у просвети. 

Остала питања са којима се бавило НВ су: планирање и програмирање 

образовно-васпитног рада школе, организовање образовно-васпитног рада, планирање и 

организовање сарадње са другим школама, установама, факултетима и социјалним 

партнерима. 

(Записници седница НВ дати у посебној евиденцији) 

 

5. 2.  РАД  ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА И ОДЕЉЕЊСКИХ 

СТАРЕШИНА 
 

 Свако одељење у школи  - 22 одељења имало је своје ОВ. У принципу у сваком 

одељењу  одржано је минимум по 5 седница колико је било и предвиђено Годишњим 

планом рада школе: формирање одељења и по један састанак ОВ након сваког 

класификационог периода,  Дневни ред ових седница је устаљен, док су се остале седнице 

заказивале  по потреби са специфичним дневним редом у зависности од текућих питања у 

појединим одељењима, тако да је број седница ОВ негде и већи од планираног броја. 

   

Одељенска већа су давала предлоге за ученике који се упућују на допунску и 

додатну наставу, давани су и предлози за похвале најбољих ученика, као и предлози за 

изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера. 

Одељењска већа су предлагала ученике за инклузивно образовање и пратили 

напредак истих. Одељењска већа су радила на усклађивању распореда контролних и 

писмених задатака, сагледавање могућности корелације наставе. 

ОВ су пратила интересовања ученика за рад у ваннаставним активностима, 
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идентификовала талентоване ученике као и ученике који имају различите проблеме  и 

изналазили мере за њихово превазилажење или их упућивали у стручне службе у школи 

или ван ње. 

У дневницима рада постоје  уредни записници о реализиваним седницама ОВ. 

 

Рад одељењских старешина се одвијао кроз педагошке, организационе и 

административне функције.  

 

 У просеку ови часови су се реализовали једном недељно а садржаји су 

евидентирани у дневницима рада. У неким одељењима одржано је више родитељских 

састанака него што је предвиђено, а опет је све било условљено са специфичношћу 

одељења. 

 Сарадња са стручном службом је остваривана континуирано у зависности од 

специфичности одељења. Одељењске старешине су континуирано радиле у оквиру 

одељењских већа. 

 Уз помоћ педагога школе остваривана је сардња одељењских старешина са 

стручним институцијама. Одељенске старешине су били носиоци свих организованих 

акција и манифестација у својим одељењима. 

 

 

 

5. 3.  РАД  ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Педагошки колегијум чине директор, председници стручних већа и актива, педагог 

и психолог. У школској 2018./19. години педагошки колегијум је одржао седам седница, 

на којима су се разматрала питања из делокруга рада овог стручног органа школе:  

организационо-техничке припреме за почетак рада у новој школској години, 

унапређивање образовно васпитног рада, разматрање планова и извештаја стручних већа, 

директора и тимова, процес самовредновања, планирање и праћење стручног усавршавања 

наставника и међусобна размена новостеченог знања, доношење и евалуација ИОП-а, 

разматрање плана уписа, разматрање безбедности ученика. 

Педагошки колегијум посебну пажњу посвећује анализи успеха ученика након сваког 

класификационог периода, врши анализу усаглашавања критерија оцењивања за сваки 

наставни предмет. 

 

 Сагледали су проблеме који су пратили образовно-васпитни процес током ове 

школске године и усагласили се око предложених мера за побољшање даљег наставног 

рада. 

Записници са састанака ПК су уредно вођени у посебној свесци евиденције.  

 

 



40 
 

5. 4. СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 

5. 4. 1. Извештај о раду и стручно усавршавање Стручног већа економске 

групе предмета, трговинe, угоститељствa, туризам  шк. 2018./2019. год. 
 

СЕПТЕМБАР 

- 6.09.2018. одржан први састанак Стручног већа економска група предмета, 

трговина туризам. Стручно веће наставника  у школској 2018/19.години чине: Раде 

Макевић, Биљана Јовин, Зоран Вулић, Бранислав Фодора, Снежана Потић, Аранка 

Харак, Крстанка Радановић, Биљана Кујунџић, Слађана Влајић, Милан Бугарски, 

Данијела Шкаво, Маја Краљ, Нинослава Шајиновић, , Александар Потић, Сара 

Дошеновић 

 

- Конституисано је већа, председник и записничар за школску 2018/19. годину је 

Маја Краљ; веће у овој школској години има 16 члана.  На првом  састанку већа  је 

било речи о изради индивидуалних планова наставника, договор око реализацији 

писмених задатака, допунске и додатне наставе, набавци стручне литературе, раду 

рачуноводствене секције, дати су предлози за стручне излете за туристичке 

техничаре 

 

-   Потписани су уговори са социјалним партнерима вазан за реализацију практичне 

и блок наставе као и професионалне праксе: за туристичке техничаре пракса ће се 

обављати у следећим објектима туристичким агенцијама: 

-  хотел Фонтана (ученици 2.разреда смер туристички теничар) 

- Т.А. Планка-турс, Дунавтурс, Фијакер, Шајка, Concorde, ТО Бачка Паланка (1.,3, и 

4. разреди смер туристички техничар)., „Планумтгурс“. „МК“травел, 

-  Сачињен је план и сатница за обављање практичне наставе у току недеље за 2. и 4. 

разред и термини за блок наставу за сва четири разреда  

- За ученика смера трговац: АД Подунавље, Универекспорт, Мерактор, Касица, ДОО 

„26.октобар“, ДОО „Сеферини“, СТР „Тина“, ДОО „Синтаик“, Euro-office“, ДОО 

„Еуро-аф“.ДД  „Слован-прогрес“  - Селенча, „Ђенин“, парфимерија , „Париз“,  

„Сјај плус“, цвећара „Микић“ 

 

- 14.09.2018. манифестација „Златни котлић“, ученици одељења 2-4, . 4-4, 

учествовали су као волтери, организатори волонтерске активности , Аранка 

Харак,Крстанка Радановић  

 

- 15.09.  манифестацији Дани европске баштине у Бачу, ученици одељења 2-4 и 3-4,, 

организатори волонтерске активности ученика Маја Краљ и Крстанка Радановић 
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- 27.9.2018. угледни час – „Функција у улога дигиталне трансформације у туризму“, 

организатор Крстанка Радановић, Биљана Јовин присуство   

 

- 28.9.2018. стручни излет за ученике одељења смера туристички техничар, 

Б.Паланка -  Суботица – Палић – Лудошко језеро – Б. Паланка, организатори 

Биљана Јовин, Аранка Харак, Крстанка Радановић, Маја Краљ 

 

- ОКТОБАР 

 

- 15.10.2018.. одржан други састанак Стручног већа п тема планирање активности 

везаних за  интерна  стручних усавршавања, као и  извештавање са дешавања 

 

- 25.10.2018. одржано је саветовање на тему Напредовање наставника, гост предавач 

Предраг Вајагић, доктор историје  запослен у ОШ“Вук Караџић“ у Бачкој Паланци, 

присуствовале Нинослава Шајиновић и Маја Краљ 

 

- НОВЕМБАР 

 

- 1.11.2018. угледни час, корелација предмета  Агенцијско и хотелијерско пословање 

и српски језик  „Приказ Сајма  књига у Београду“,  организатор Крстанка 

Радановић 

 

- 3.11.2018. семинар: Пословање виртуалних предузећа преко сервисног центра у 

Србији и централне виртуелне банке у Чачку , Нови Сад , присуствовали 

Александар Потић, Нинослава Шајиновић 

- 7.11. Огледни час „Остале угоститељско пословне јединице за исхрану и пиће“ 

Слађана Влајић, присуство Маја Краљ 

 

- 10.11.2018. радионица „Креативност у настави и различити начини примене“,  

Еразмус + пројекти мобилности;  организација удружења Слово, организатори 

Слађана Влајић, Милијана Пејаковић. Милева Јелић ,присуство: Потић Снежана, 

Аранка Харак, Биљана Којунџић 

 

- 12.11.2018. одржан трећи састанак Стручног већа , тема је била анализа успеха на 

тромесечју, приказ одржаних активности  

 

- 20.11.2018. такмичење „Дани едукативности младих предузетника „ у Бачком 

Петровцу, Алексндар Потић, учествовали ученици одељења 1-3, смера пословни 

администратор  
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- 24.11.2018. конференција  “Економија, пословно управљање и статистика – 

савремене тенденције у средњем стучном образовању“ , Београд , Економски 

факлултет, присуствовале Слађана Влајић и Данијела Шкаво 

 

- 24.11..2018. семинар “ Изучавање и примена САП софтвера и симулационих 

пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави 

стручних предмета:пословна економија и трговински предмети „   Београд, 

Економски факултет, присуствовале Слађана Влајић и Данијела Шкаво 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

- 3.12.2018. семинар „Медијска оисменост“ -  Дигитални погон, присуство: Аранка 

Харак, Крстанка Радановић, Маја Краљ, Бачка Паланка, ССШ „Др Радивој Увалић“ 

 

- 17.12.2018. Учешће у реализацији пројекта  „Презентација квалитета образовног – 

васпитног рада Друге економске школе као ресурног центра одабраног од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја“ , Нови Сад, техничка школа 

Милева Марић Ајншајн, присуствовале  Биљана Јовин и Маја Краљ  

 

- 26.12.2018. на наставничком већу Нинослава Шајиновић одржала презентацију на 

тему „Приказ рада у виртуелном предузећу“ 

 

- 28.12.2018. стручни скуп „Бечејска зборница 4 – Развој међупредметних 

компетенција“, Економско трговинска школа  Бечеј, присуствовала Маја Краљ 

 

ЈАНУАР 

 

-  У Љубљани 30.1.2019.. године у оквиру Међународног сајма туризма организован 

је Међународни фестивал „Več znanja za več turizma“ – међународно такмичење 

туристичких школа Европе. Ученице наше школе одељења  4-4 Марија Новаковић, 

Саво Зорић, Милица Пуђа, Јана Аничић, Вукашин Ђорђић и ментор пројекта 

професорица Аранка Харак   освојили су Златну плакету за учешће на сајму, 

пројектни задатак и спот. 

 

ФЕБРУАР – договор око реализације матуриских испита, консултације и избор 

екстерних чланова испитних комисија 

            -12.02.2019. Огледни час „Примена апликације Падлет у настави Српска                  

национална јела“ Слађана  Влајић, присуство Маја Краљ 
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МАРТ 

- 15. 3. на Природно.математичком факултету одржано је међународно такмичење 

„Интернационални пројекат статитичке писмености“ на којем су ученице одељења 

3-2 Марина Мандић и Татјана Глишић са менторима Аранком Харак и Милевом 

Јелић са радом на тему „Дигитално насиље“ осовјиле прво место и пласман на 

Интернационално такмичење у Куала Лумпуру у августу 2019 

 

АПРИЛ 

- 10.04.2019. одржана је Конференција  Математички подијум младих на којем су 

ученице 3-2 Марина Мандић и Татјана Глишић са менторима Аранком Харак и  

Милевом Јелић представиле  статистички плакан под називом „Дигитално насиље“ 

који је освојио прво место на Републичком такмичењу из статистичке писмености 

 

- 12.4.2019. ученици наше школе, одељења 3-1,4-1 и 4-2 имали су прилику да 

учествују у две радионице „Финансије за касније“ и „Мој буџет и ја“и које су се 

дешавале у  организизацији  Народне банке Србије, Одесека за изложбе и 

едукацију.  Посета и организовање радионице у нашој школи део су програма 

финасијског образовања деце и омладине који организује Народна Банка Србије. 

МАЈ 

-  17.-19.5. ученице одељења 3-3 Тегелтија Зорана, Пјевац Данијела , Русимовић 

Вања са ментором Нинославом Шајиновић учестовале су и освојиле  треће место 

на такмичењу „МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ УЧЕНИЧКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА-

СОКОБАЊА“, са задатком „Промоција Сокобање путем ракламног спота“ 

I      РЕАЛИЗОВАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 
 

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2

… 

П1,2..

. 

 

 

Назив теме, ниво и 

начин учествовања 

 време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број сати Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

 

1. 

Угледни/оглед

ни час 

наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 
 

Угледни час - 

Функција у улога 

дигиталне 

трансформације у 

туризму“, 

организатор 

Крстанка 

Радановић, 

Биљана Јовин 

присуство 

септемба

р 

 

29.9. 

2018. 

12 

 

 

 

12 

припрема за 

час,наставни 

материјал, 

потврда о 

оджаном 

угледном 

часу 
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Угледни час, 

корелација 

предмета 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање и 

срепски језик  

„Приказ сајма  

књига у 

Београду“, 

организатор 

Крстанка 

Радановић 

новембар 1.11. 

2018. 

12 припрема за 

час,наставни 

материјал, 

потврда о 

оджаном 

угледном 

часу 

 

 Огледни час 

„Примена 

апликације Падлет 

у настави 

Српска 

национална јела“ 

Организор 

Слађана Влајић 

фебруар 12.02.201

9 

12 припрема за 

час,наставни 

материјал, 

потврда о 

оджаном 

угледном 

часу 

 

 Огледни час 

„Остале 

угоститељско 

пословне јединице 

за исхрану и пиће“ 

Организор 

Слађана Влајић 

новембар 07.11.201

8. 

12 припрема за 

час,наставни 

материјал, 

потврда о 

оджаном 

угледном 

часу 

 

 Израда тестова 

знања -  

корелација 

статитисика и 

информатика 

Током 

читаве 

године 

 8 аутор 

Аранка 

Харак 

Евалуација, 

самоевалуаци

ја, извештај, 

примерак 

контролних 

задатака 

 

 Реализатор 

угледног/огледног/ 

часа или активности 

са иновацијом, 

Наставни предмет :  

Пословна и 

административна 

обука (ПАО) у 

виртуелном 

Фебруар 14.2.2019

. 

12*2=24, 

организаор 

Нинослава 

Шајиновић 

Писана 

припрема за 

час,  

презентација 

наставни 

материјал 

извештај са 
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привредном друштву 

(ВПД „ЕКО-

ПАК2017“) у 

корелацији са 

предметима Култура 

изражавања Милијана 

Пејаковић) и Немачки 

језик (Вуков Мања), 2 

часа 

 Разматрање тржишта 

могућих  добављача у 

иностранству 

- Састављање 

пословних писама на 

српском језику ради 

упућивања ВПД у 

земљи, али и као база 

за превод пословних 

писама која ће бити 

упућена иностраним 

ВПД 

списком 

учесника 

 

 Наставни предмет :  

Пословна и 

административна 

обука (ПАО) у 

виртуелном 

привредном друштву 

(ВПД „ЕКО-

ПАК2017“) у 

корелацији са 

предметима Српски 

језик и књижевност 

(Бојана Мирковић), 

Реторика (Милијана 

Пејаковић) и Немачки 

језик (Слађана Баљ). 2 

часа Могуће мере за 

побољшање продаје – 

наступ на 

међународном 

тржишту и избор 

предузећа из базе 

МВПД у оквиру 

МЦВБ  

фебруар 12.2.2019

. 

12*2=24, 

организаор 

Нинослава 

Шајиновић 

Писана 

припрема за 

час,  

презентација 

наставни 

материјал 

извештај са 

списком 

учесника 

 

 Организација и 

реализација 

радионице - 

Наставници:  

Нинослава Шајиновић 

и Миљана Попадић, 

наставни предмет :  

Март, 

април 

28.3. -

18.4.2019

. 

12*4=48, 

организаор 

Нинослава 

Шајиновић 

Писана 

припрема за 

час, сценарио 

радионице  

презентација 

наставни 
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Пословна и 

административна 

обука (ПАО) у 

виртуелном 

привредном друштву 

(ВПД „ЛУНА 

ОРГАНИК“) у 

корелацији са 

предметима Српски 

језик и књижевност 

(Попадић Миљана), 4 

часа - 

Израда промотивне 

кампање и 

унапређење тржишне 

позиције (израда и 

одабир рекламног 

слогана, пропагандна 

порука и заштитни 

знак, израда и 

реализације 

промотивне песмице, 

израда рекламног 

спота). 

материјал 

извештај са 

списком 

учесника 

2. Приказ 

стручног 

усавршавања, 

књиге, 

приручника, 

стручног 

чланка, 

дидактичког 

материјала из 

области 

образовања и 

васпитања 

 
 

Приказ са семинара 

одржаног у Сплиту, 

пројекат Еразмус +, 

Креативност у 

настави, Слађана 

Влајић, Милијана 

Пејаковић, 

наставничко веће 

август 30.8.2018

. 

организ.6

, слу.2 

записник са 

састанка, 

материјал за 

излагање 

 
 

Приказ са 

семинара 

Пословање 

виртуелних 

предузећа преко 

Сервисног центра 

Србије и 

Централне 

виртуелне банке 

Чачак, Александра 

Потић, стручно 

веће 

новембар 12.11. 

2018 

орг.6слу

ш. 2 

записник са 

састанка, 

материјал за 

излагање 

 Примена 

платформе Office 

фебруар 19.2.2019

. 

Слушаоц

и 2 

записник са 

седнице 
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365 Education, 

обука , 

ирганизатори 

Нинослава 

Шајиновић, Петар 

Петрић, Милица 

Петрић, 

Далиборка 

Борковић, 

наставничко веће 

наставничког 

већа 

 Приказ рада у 

виртуелном 

предузећу, 

организатор 

Нинослава 

Шајиновић, 

наставничко веће 

децембар 26.12. Орга.6, 

слушаоци 

2 

записник са 

седнице 

наставничког 

већа 

 

 Приказ са 

семинара 

одржаног 

уШпанији 

пројекат Еразмус 

+, Креативност у 

настави Милева 

Јелић, Миљана 

Попадић, 

наставничко веће 

март 26.3.2019

. 

Слушаоц

и 2 

записник са 

седнице 

наставничког 

већа 

4. Учешће у 

истраживањи

ма, 

пројектима, 

програмима, 

огледима, 

модел 

центрима 

 Учешће у 

реализацији 

„Презентација 

квалитета 

образовног – 

васпитног рада 

Друге економске 

школе као 

ресурног центра 

одабраног од 

стране 

Министарства 

просвете, науке и 

децембар 17.12. 

2018., 

Нови 

Сад, 

техничка 

школа  

 Уверење 
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технолошког 

развоја“, Биљана 

Јовин и Маја 

Краљ - присуство 

 

Медијска 

оисменост -  

Дигитални погон, 

присуство: Аранка 

Харак, Крстанка 

Радановић, Маја 

Краљ 

децембар 3.12. 

2018., 

ССШ 

„Др 

Радивој 

Увалић 

 Уверење 

5. Учешће у 

планирању и 

остваривању 

облика 

стручног 

усавршавања 

у оквиру 

установе у 

складу са 

потребама 

запослених 

 

 

Аранка Харак, 

Крстанка Радановић -

Златни котлић, 

Стучно веће, 

организатори 

ученичке волонтерске 

активности 

сепембар 14.9.2018. 8 извештај, 

списак учесника 

 Креативност у 

настави и различити 

начини примене, 

Еразмус + пројекти 

мобилности 

организација 

удружења Слово, 

организатори Слађана 

Влајић, Милијана 

Пејаковић. Милева 

Јелић,присуство: 

Потић Снежана, 

Аранка Харак, 

Биљана Којунџић 

новембар 10.11.2018. 2 Извештај, 

уверење,  

 

 

Крстанка Радановић,  

Маја Краљ – „Дани 

европске баштине”, 

Стучно веће, 

организатори 

ученичке волонтерске 

активности 

Септембар  15.9.2018. 8 извештај, 

списак учесника 

   Еразмус + пројекти 

мобилности 

организација 

удружења Слово, 

организатори Миљана 

Попадић, Милева 

Јелић, присутво: 

јул 8.7.2019. 2 Извештај, 

уверење 
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Биљана Кујунџић, 

Крстанка Радановић 

 

6. такмичење 

и смотре 

 

 
 

Аранка Харак, 

припрема ученика 

за међународно 

такмичење Већ 

знања за већ 

туризма ,  

Септемба

р-јануар 

 10 Потврда о 

учешћу, 

постугнутом 

резулатату, 

фотографије 

 
 

Александра Потић 

припрема ученика 

за такмичење дани 

едукативностимла

дих предузетника 

и иноватора, 

окружно 

Новембар 20.11.201

8. 

6 Потврда о 

учешћу, 

постугнутом 

резулатату 

  Припремање 

ученика за 

републичко 

такмичење 

„Међународни 

дани ученичког 

предузетништва“ 

Сокобања 2019 
 

Септемба

р-мај 

17-

19.5.2019

. 

6 Потврда о 

учешћу и 

резулатату 

  Аранка Харак, 

међународно 

такмичење, 

Израда 

статистичког 

плаката 

„Дигитално 

насиље“ 

март 15.3.2019

. 

10 Потврда о 

учешћу и 

постигнутом 

резултату 

7. Учешће у 

раду стручних 

већа, 

удружења, 

стручних 

тимова, 

радним 

групама итд. 

 стручно веће 

економска група 

предмета Маја 

Краљ-председник 

током 

читаве 

године 

 4-

председн

ик 

план рада 

већа, 

записници, 

извештаји 

 Нинослава 

Шајиновић, 

кординатор  Тима за 

промоцију школе 

 

 

Током 

читаве 

године 

 4 

кординат

ор 

годишњи 

план рада 

школе, 

записници, 

извешатји 
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8.Остало: 

Маркетинг 

школе, 

школски сајт 

и блог и 

слично 

 
 

 

рад на блогу 

Туристички 

техничар, Аранка 

Харак, 

администратор на 

годишњем нивоу 

током 

читаве 

године 

 3 сајт школе 

 
 

Рад на блогу 

Туристи 2002, 

Крстанка 

Радановић, 

администратор на 

годишњем нивоу 

током 

читаве 

године 

 3 Сајт школе 

  Администратор на 

месечном нивоу за 

потребе предмета 

ПАО и рад два 

виртуелна 

предузећа (сајт 

ВПД „ЛУНА 

ОРГАНИК“ и сајт 

ВПД „ЕКО-

ПАК2017“) –сајт, 

фејсбук, 

инстаграм за оба 

виртуелна 

предузећа, 

Нинослава 

Шајиновић 

Током 

читаве 

године 

 3 Сајт школе 

  Нинослава 

Шајиновић, 

Репортажа за 

Јутарњи програм 

РТВ 

ВОЈВОДИНА  

(интервју) 

март 21.3.2019

. 

3 Снимак 

репортаже 

 

 

II     РЕАЛИЗОВАНИ  ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 
 

Облик  Назив  време Датум и Број Начин 
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стручног 

усавршава

ња 

К1,2

… 

П1,2... 

 

програма, 

стручног 

скупа, 

школе... 

реализациј

е  

место 

реализације 

бодов

а 

учествовања 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука)  

 

 

 

Изучавање и 

примена САП 

софтвера и 

симулационих 

пословних 

софтвера за 

унапређење 

информатички

х 

компетенција 

у настави 

стручних 

предмета: 

пословна 

економија и 

трговински 

предмети 

 новембар 24.11.2018. 

Беогард, 

Економски 

факултет 

8 присуство: Слађана 

Влајић, Данијела 

Шкаво 

 

 

 ОКЦ 

семинар - 

Дигитални 

маркетинг у 

економији, 

угоститељству и 

туризму.  

фебруар 4.2.2019.онлај

н 

32 Присуство: 

Нинослава 

Шајиновић 

 

 

Семинар: 

Пословање 

виртуалних 

предузећа преко 

серв исног 

центра у Србији 

и централне 

виртуелне банке 

у Чачку 

новембар 3.11.2018., 

Нови Сад 

8 Присутво: 

Александар Потић, 

Нинослава 

Шајиновић 

  Семинар Центар 

за стручно 

усавршавање 

Кикинда - 

Асертивном 

комуникацијом 

до успеха  

март 2.3.2019., 

Нови Сад 

8 Присуство: 

Нинослава 

Шајиновић 

  Значај бизнис 

планова за 

реализацију 

пројекта 

мај 17.5.2019., 

Сокобања 

2 Присуство: 

Нинослава 

Шајиновић 
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Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина)  

 

 

 

конференција 

“Економија, 

пословно 

управљање и 

статистика – 

савремене 

тенденције у 

средњем 

стучном 

образовању“  

новембар 24.11.2017. 

Беогард, 

Економски 

факултет 

1 присуство: Слађана 

Влајић, Данијела 

Шкав 

 

 

 

Стручни скуп 

„Бечејска 

зборница 4 – 

Развој 

међупредметних 

компетенција“ 

децембар 28.12.2018., 

Економско 

трговинска 

школа Бечеј 

1 Присуство  Маја 

Краљ 

Облик 

стручног 

усавршава

ња 

 

К1,2

… 

П1,2... 

 

Назив 

програма, 

стручног 

скупа, 

школе... 

 време 

реализациј

е 

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодов

а 

Начин 

учествовања 

 

Стручна и 

студијска 

путовања  

 

 

 

стурчни излет на 

релацији 

Б:Паланка-

Суботица-

Палић-Лудошко 

језеро-Б.Паланка 

септембар 28.09.2018. 10 органиазатори:Аран

ка Харак, Биљана 

Јовин, Крстанка 

радановић, Маја 

Краљ 

 

 

 

Посета Пореској 

служби у Бачкој 

Паланци са 

одељењем  

трећег разреда 

смер пословни 

администратор и 

упознавање са 

практичном 

применом 

законских 

прописа и 

процедуре 

арпил 4.4.2019., 

Пореска 

служба 

Б.Паланка 

8 Организатор 

Нинослава 

Шајиновић 

Одступања од предвиђеног плана: Разлози одступања: 

Није реализовано присуство на свим 

семинарима који су планирани у плану 

стручног усавршавања већа друштвене 

групе предмета 

 

 

Финансијски разлози 
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5. 4. 2. Извештај о раду и стручном усавршавању Стручног већа 

угоститељске групе предмета шк. 2018./2019. год. 
 

Стручно веће наставника  у школској 2018/19.години чине:, Драгана Зимоња, Милена Гобељић, 

Александра Тома, Бранко Кнежевић. 

 
Септембар                 -конституисање Већа                                                  

                                    - израда планова наставника                                      

                                    - набавка наставних средтава                                     

                                    - организација блок и практичне   

                                      наставе, професионалне праксе                                

 

Октобар                      - сарадња са социјалним партнерима                         

 - договор о стручним излетима                                   

- планирање одлазака на стручна усавршавања         

-планирање набавке униформи                                    

 

Новембар                   - анализа успеха на првом тромесечју                         

                                    - утврђивање потреба за допунском и  

                                      и додатном наставом                                                   

- посета сајму туризма у Новом Саду                        

 

Децембар                  - анализа успеха у првом полугодишту                       

                                    - израда плана допунске и додатне наставе  

                                     за дане школског зимског распуста                           

 

 

                                   

Март /Април            - анализа успеха на тромесечју                                       

                                  -договор о организацији школских такмичења          

                                  - договор о организацији завршних испита                                                                                                                               

 

Мај                            - извештаји о стручном усавршавању                              
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Јун/Јул                      - анализа успеха на крају школске година  

                                  - извештаји о стручном усавршавању                             

                                 

 

 

 

I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 
Облик 

стручног 

усавршава

ња 

 

К1,

2… 

П1,

2... 

 

 

Назив теме, ниво и 

начин учествовања 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документу установи 

који доказује 

реализацију 

1.Угледни/о

гледни час 

наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

К1 

 

 

К1 

Ледене 

посластице, 

Стручно веће, 

реализатор 

Зимоња Драгана 

 

Чоколадни 

савремени 

дезерти, Стручно 

веће, реализатор 

Зимоња Драгана 

Март 

 

 

Мај 

11.03.2

019. 

 

 

16.05.2

019. 

12 

 

 

12 

Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,с

писак присутних 

  Поширана риба, 

реализатор Тома 

Александра 

 

Meђупредметна 

корелација са 

предметом 

куварство,спрема

ње моцарела 

сира,Милена 

Гобељић и Бранко 

Кнежевиц 

 

 

 

Стручно 

веће 

 

 Стручно 

веће 

08.02.2

019. 

 

 

 

30.1.20

19 

6 

 

 

 

Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,с

писак присутних 

Потврда о 

одржаном 

часу,фотографије,п

резентација 

 

 

BLAST 

метода,Стручно 

веће,реализатор 

Бранко Кнежевић 

 

Новембар 

 

 

 

12.11.2

018 

 

12 

 

Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,с

писак присутних 

2.Приказ 

стручног 

 

 

Комуникација са 

гостима, Стручно 

Мај 14.05.2

019 

12 Потврда о 

одржаном 
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усавршавањ

а, књиге, 

приручника

, стручног 

чланка, 

дидактичко

г 

материјала 

из области 

образовања 

и васпитања 

веће,реализатор 

Бранко Кнежевић 

огледном 

часу,презентација,с

писак присутних 

 

 

Међупредметна 

корелација са 

прдметом 

Немачки језик 

Октобар/но

вембар 

 12 Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,с

писак присутних 

      

Облик 

стручног 

усавршава

ња 

 

К1,

2… 

П1,

2... 

 

 

Назив теме, ниво и 

начин учествовања 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документу установи 

који доказује 

реализацију 

5. Учешће у 

планирању 

и 

остваривањ

у облика 

стручног 

усавршавањ

а у оквиру 

установе у 

складу са 

потребама 

запослених 

 -  

Дан просветних 

радника 

Обележавање 

Дана просветних 

радника уз 

ангажовање 

ученика  за 

припрему хладних 

предјела 
 

Новембар 

Сарадник:  

Бранко 

Кнежевић 

Тома 

Александра 

7.11.201

8. 

 Извештај 

  сСвети Сава  

аАнгажовање кувара, 

посластичара и 

конобара за припрему и 

поставку хладног бифеа. 

       

 

Јануар 

Сарадници 

Александра 

Тома,Бранко 

Кнежевић 
 

27.01.20

19. 

 Извештај 

  Дан школе 

Организација  

прославе Дана 

школе,активно 

учешће 

ученика:кувара,по

сластичара и 

конобара.  

 

 

Април 

Сарадници 

Александра 

Тома,Бранко 

Кнежевић 
 

20.04.20

19. 

 Извештај 

 

6.Рад са 

волонтерим

а, 

 

 

Републичко 

такмичење из 

посластичарства 

Април 2019.  Извештај 

 

 

Учешће на 

манифестацији 

септембар 15.9.20

18 

 Извештај,фотограф

ије 
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приправниц

има и 

студентима 

(ако није 

планирано 

40-

часовном 

радном 

недељом) 

 

Златни котлић 

 Учешће на 

манифестацији 

Коњички дани у 

Карађорђеву 

септембар 29,30 

2018 

 Извештај филмови 

и фотографије 

7. Учешће у 

раду 

стручних 

већа, 

удружења, 

стручних 

тимова, 

радним 

групама 

итд. 

 Стручно веће 

угоститељска 

група предмета 

Бранко Кнежевић-

председник, 

чланови већа 

Током 

читаве 

године 

 4 

предсе

дник 

план рада већа, 

записници, 

извештаји 

 
Планирана стручна усавршавања ван установе нису реализована због финансијских 

разлога. 

5. 4. 3. Извештај о раду и стручном усавршавању Стручног већа 

друштвене групе предмета  шк. 2018./2019. год. 

 
     

       Стручно веће друштвене групе предмета ССШ,,ДрРадивојУвалић“ чини 11 

професора: 

 

1. Нада Лазић–Право 

2. Драгана Драгумило Колунџија – право 

3. Даница Тодоровић-социологија 

4. Санела Марковић -психологија 

5. Душан Радивојков-географија 

6. Александра Зеленбаба-историја 

7. Петровић Александар-веронаука 

8. Обрадовић Ђуро- веронаука 

9. Пудар Милош- грађанско васпитање 
10. Бојана Радојевић – грађанско васпитање 
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Август 
1. Избор председника и записничара стручног већа 

2. Измена и допуна чланова већа 

3. Усвајање плана рада стручног већа  

 

Септембар 
1. Договор око набавке стручне литературе 

2. План стручног усавршавања у току школске2018/2019. године 

3. Сарадња са тимом ИО 

4. Конституисање секција и допунске наставе 

5. Утврђивање распореда контролних вежби 

 

Новембар 
1. Успех ученика на првом класификационом периоду школске 2018/2019 

2. Идентификовање ученика за допунски рад и развијање мотивације код истих 

3. Сарадња са тимом ИО 

4. Стручно усавршавање у установи и ван установе 

 

 

Децембар 
1. Анализа дотадашњег рада и идентификација најчешћих проблема 

2. Предлог мера за побољшање квалитета образовно-васпитног рада 

3. Утврђивање распореда допунске наставе за зимски распуст 

4. Стручно усавршавање чланова већа 

 

Фебруар 
1. Стручно усавршавање чланова већa 

2. Aнализа образовно-васпитног рада на крају другог квартала 

3. Допунска и додатна настава 

 

 

 

Април 
1. Aнализа образовно-васпитног рада на крају трећег квартала. 

2. Стручно усавршавање чланова већа 

 

 

Јун 
1. Такмичења ученика и остале ваннаставне активности 

2. Поправни испити ученика завршних разреда 

3. Aнализа образовно-васпитног рада на крају четвртог квартала. 
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4. Матурски и завршни испити 

5. Стручно усавршавање 

 

I      РЕАЛИЗОВАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 
Облик стручног 

усавршавања 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

 

Назив теме, ниво и 

начин учествовања 

 време 

реализ. 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документу 

установи 

који доказује 

реализацију 

 

Угледни/огледни 

часнаставе, 

наставнаактивност, 

радионица 

 

 Угледни час 

Физичког васпитања 

и српског језика, 

Бојана Радојевић- 

присуство 

 13.12. 

2018 

2  

Извештај о 

часу и 

дискусији 

Јавно слушање 

радијске емисије о 

трговини људима на 

часу грађанског 

васпитања, Бојана 

Радојевић 

организатор 

 12.12. 

2018 

12 Припрема за 

час 

Приказ 

стручногусавршавања, 

књиге, приручника, 

стручног чланка, 

дидактичког 

материјала из области 

образовања и 

васпитања 

 Практична примена 

Еразмус+ пројекта, 

Драгана Драгумило 

2 03.12. 

2018 

2 присуство 

 

К2 

П1 

Приказ семинара: 

Еразмус + 

Креативност у 

настави-седница 

наставничког већа, 

присуство чланова 

већа 

12- 

12.30 

30.08. 

2018 

 

2 

Записник 

седнице 

наставничког 

већа 

К1 

П1 

Приказ правилника о 

стандардима 

квалитета рада 

установе, наставничко 

веће-присуство 

чланова 

13- 

13.30 

11.02. 

2018 

 

2 

Записник 

седнице н. 

већа 

К1 

П1 

Презентација 

виртуелних 

предузећа, одељенско 

веће- присуство 

чланова 

10-

10.30 

26.12. 

2018 

 

2 

Записник 

седнице 

стручног 

већа 

 Приказ семинара Еразмус 
+ Милева јелић и Миљана 
Попадић, присуство 
чланова већа 

 26.03. 
2019 

2 Записник са 
седице 

наставничког 
већа 
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Учешће у 

истраживањима, 

пројектима, 

програмима, 

огледима, модел 

центрима 

К3 

Пројекат школе: 

Сајам интересовања, 

помоћ у организацији 

и реализацији-Санела 

Марковић, Бојана 

Радојевић 

Од 2 

до 4 

часа 

09.11. 

2018 

5 ЕКО 

Записник 

стручног 

већа 

 

 Учешће у раду 

стручнихвећа, 

удружења, стручних 

тимова, радним 

групама итд. 

 Тим за појачан 

васпитни рад,тим за 

насиље, председник- 

Санела Марковић  

 Током 

школске 

године 

8 Записници 

тима 

 Стручно веће 

друштвене групе 

предмета, Санела 

Марковић председник 

 Током 

ш.г 

4 Записници 

већа 

 

.Остало: Маркетинг 

школе, школски сајт и 

блог и слично 

 

П6 

Писање рубрике 

„Активна настава“ и 

„Бити родитељ 

тинејџеру“ у 

електронским 

новинама „Еко“ 

Санела Марковић 

 Током 

школске 

г. 

6 „ЕКО“ 

 

К3 

Зидне новине „Тапет“, 

уређивање, jeдном у 

кварталу, Марковић 

С. 

 Током 

школске 

3 „ЕКО“ 

 

 

II     РЕАЛИЗОВАНИ  ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 

стручног 

усавршавањ

а 

 

К1,2

… 

П1,2... 

 

Назив програма, 

стручног скупа, 

школе... 

 време 

реализациј

е 

Датум и 

место 

реализациј

е 

Број 

бодов

а 

Начин 

учествовањ

а 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука)  

 

 
К2 
П2 

 
Обука запослених у 
средњим шклама за 
примену општих 
стандарда 
постигнућа у делу 
општеобразовних 
предмета, онлајн, 
Завод за вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања, 

 
16 сати 

 
08.10.2018 
Београд 

 
16 

 
присуство 
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Александра 
Зеленбаба 

 Практично писање 
пројеката и донатори 
за јавни сектор, 
Милош Пудар 

2 сата 26.10.2018 
Нови Сад 

 присуство 

 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе (облици 

целоживотног 

учења)  

 

К1 
П4 
 

Семинар:Јачање 
професионалне 
улоге психолога у 
школи, ДПС,  Драгана 
Буквић, Санела 
Марковић 

8 сати 03.12.2018 
Земун 

8 присуство 

К3 
П4 
 

Семинар: Медијска 
култура, Дигитални 
погон, Драгана 
Драгумило 

4 сата 03.12.2018 
Б.Паланка  

4 присуство 

К2 
П3 

Семинар:Тематски и 
интердисциплинарн
и приступ планирању 
наставе, Нада Лазић 

16 3-4.11.2018 
Тител  

16 присуство 

 К4 
П3 

Семинар:Настава 
оријентисана ка 
исходим учења, 
Саша Ерцег, 
Александра 
Зеленбаба 

24 5-6.7.2019. 24 присуство 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина)  

 

 
 

Конференција 
тимова за заштиту од 
дискриминације и 
насиља, Драгана 
Буквић 

2 19.11.2018 
Б. Паланка 

2 присуство 

 Округли сто 100 
година од 
присаједињења 
Војводине 
Краљевини Србији, 
Саша Ерцег и 
Александра 
Зеленбаба 

 04.11.2018 
Б.Паланка 

 присуство 

 Округли сто –
радионица: 
Промоција 
реализације 
васпитних налога 
примери добре 
праксе, Санела 

 19.06.2019. 
Бачка 
Паланка 

 присуство 
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Марковић 

 Предавање и изложба 
фотографија поводом 
обележавања 20 
година Нато 
бомбардовања 
Србије, Александра 
Зеленбаба 

 18.05.2019 
Б. Паланка 

 присуство 

Одступања од предвиђеног плана: Разлози одступања: 

Није реализовано присуство на свим 

семинарима који су планирани у плану 

стручног усавршавања већа друштвене 

групе предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансијски разлози 

 

 

5. 4. 4. Извештај о раду и стручном усавршавању Стручног већа српског 

језика и књижевности и  језичке групе предмета шк. 2018./2019. год. 
 

Септембар: 

Конституисано је Стручно веће језичке групе предмета и чине га: професори српског 

језика и књижевности, Јелена Настић, Бојана Мирковић, Миљана Попадић и Милијана 

Пејаковић, професори енглеског језика, Марија Гордић, Јелена Павин, Мирослав Шуњкић 

и Софија Шуша, немачког језика, Слађана Баљ и Мања Вуков, професор руског језика, 

Ружица Јурица и професор ликовне културе, Ковиљка Козомора. 

Анализиран је План рада за претходну годину и закључено је да више пажње треба 

посветити раду са талентованим ученицима и осавременити наставу новим методама рада. 

Чланови су упознати са предлогом Годишњег плана рада Стручног већа за школску 

2018/2019 уз напомену да се до краја месеца председнику доставе сугестије и предлози 

евентуалних измена пре усвајања плана на следећем састанку 

Сви чланови Стручног већа су израдили индивидуалне планова рада и предали своје 

личне планове стручног усавршавања. 

Направљени су спискови неопходне стручне литературе и достављени директору школе. 
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Октобар: 

Усвојен је план рада Стручног већа за 2018/2019. годину. 

За новог председника Стручног већа изабран је професор енглеског језика Мирослав 

Шуњкић. 

Утврђени су термини одржавања допунске и додатне наставе као и рада секција. 

Договорени су термини писмених и контролних задатака као и термини обраде појединих 

лектира по одељењима. 

Професори српског језика и књижевности започели су организовање посете 63. Сајму 

књига у Београду. 

 

 

Новембар: 

Aнализиран је успех ученика на крају првог тромесечја и закључено је да се наставља 

тренд повећавања броја слабих оцена код ученика четворогодишњих смерова. 

Разматрани су ефекти допунске наставе. 

Закључено је да ученике треба подстицати да учетвују што више у изради пројеката, 

презентација и раду секција. Професори треба да се стално едукују на семинарима како би 

побољшали и осавременили методе рада. 

Професори српског језика и књижевности организовали су посету 63. Међународном 

сајму књига у Београду 26.10.2018 са преко 100 ученика наше школе. 

 

 

Децембар: 

Договорене су обавезе око организације драмске секције. Миљана Попадић и Бојана 

Радојевић ће припремати приредбу за прославу Савиндана, а око прославе Дана школе 

ангажоваће се Јелена Настић, Бојана Мирковић и Милијана Пејаковић. 

Договорене су и отпочеле редовне припреме за предстојећа такмичења у 2019. години. 

Утврђен је план часова допунске наставе у току распуста. 

 

 

 

Јануар: 

Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта са сличним закључцима као на 

тромесечју. 

Прослављен је Савиндан. за организацију представе били су задужени Миљана Попадић, 

Бојана Радојевић и Александар Петровић. Изабран је текст 'Бановић Страхиња' Борислава 

Михајловића. Ангажовани су ученици: Урош Милорадов, Ивана Танкосић, Ана Вјештица, 

Марко Балаш, Весељко Иконић, Јован Штрбац, Илија Кнежевић, Немања Радованов, 

Јелена Миливанов, Софија Плавшић, Катарина Ватраљ, Наталија Јовановић, Данило 

Ђурић (техничка подршка), Петар Котрба (техничка подршка). 

 

 

Фебруар: 

Анализиран је рад стручног већа у првом полугодишту. 

Поднет је извештај о реализацији прославе је Савиндана, за чију организацију су били 

задужени Миљана Попадић, Бојана Радојевић и Александар Петровић. 
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Анализиран је рад секција. 

 

 

Март: 

Отпочеле су припреме представе за Дан школе. Бојана Мирковић, Јелена Настић и 

Милијана Пејаковић су задужене за припремање представе поводом Дана школе. 

Извршена је анализа семинарских активности. 

1. марта 2019. у сали Градског биоскопа уприличено је хуманитарно извођење представе 

„Бановић Страхиња“ у оквиру акција које спроводи Хуманитарна организација Срби за 

Србе. 

 

Април: 

Анализиран је успех ученика на крају трећег тромесечја. Обележен је дан школе. 

Приредба се састојала однеколико целина – монодраме о делу научника Радивоја Увалића 

и новинарке Зорке Лазић, скеча о значају и сврси образовања, рецитала, музичких нумера 

у извођењу школског бенда и филма о бившим ученицима наше школе. Носила је назив 

„Просвета и град“. 

За организацију су били задужени Миљана Попадић, Бојана Радојевић и Александар 

Петровић. Ангажовани су ученици: Урош Милорадов, Ивана Танкосић, Ана Вјештица, 

Марко Балаш, Весељко Иконић, Јован Штрбац, Илија Кнежевић, Немања Радованов, 

Јелена Миливанов, Софија Плавшић, Катарина Ватраљ, Наталија Јовановић, Данило 

Ђурић (техничка подршка), Петар Котрба (техничка подршка). 

 

 

Мај: 

Поднети су предлози тема за матурски рад из српског језика. Почеле су припреме ученика 

за полагање матруског испита. 

Анализиране су активности везане за промовисање школе. Анализиран је прикупљени 

материјал за штампано издање школских новина. 

Ученици ангажовани у драмској секцији извели представу „Бановић Страхиња“ у оквиру 

Ноћи музеја у сали Народне библиотеке“Вељко Петровић“. 

Обављен је договор о уџбеницима који ће се користити следеће године и поднет је 

предлог уџбеника за следећу школску годину.  Професори су се сложили да наставе да 

користе уџбенике који су се до сада добро показали у пракси уз повремено допуњавање са 

релевантим материјалима који су специфични за сваки смер. 

 

 

Јун: 

Анализиран је рад Стручног већа у 2018/2019 и закључено је да је план рада реализован 

као и да стално треба радити на његовом унапређењу и прилагођавању. 

Извршена је анализа успеха ученика на матурском испиту из српског језика и закључено 

је да су резултати задовољавајући. Такође је анализиран успех пословних администратора 

чија матура је укључивала и допис на енглеском језику и разматране су могућности да се 

ученици боље припреме за овај сегмент матуре. 

Разматране су мере за унапређење рада драмске и новинарске секције. 

Извршена је прелиминарна подела часова по предметима и наставницима. 
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I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 
Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2

… 

П1,2... 

 

 

Назив теме, 

ниво и начин 

учествовања 

Планирано 

време реализ. и 

сарадници 

Датум реализ. Бро

ј 

сат

и 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

1. 
Угледни/огледн

и час наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 

к1, 

к3, 

к4, 

п4, 

п6 

Ми негујемо 

српски језик 

- радионица 

за израду 

материјала 

за 

подстицање  

неговања 

језичке 

културе у 

школи, 

Миљана 

Попадић - 

организатор, 

координатор

, Бојана 

Мирковић 

у току целе 

године 

 

 

 

 

12 

 

 

 

панои у 

ходнику 

школе 

 

 

Поетско 

поподне у 

Народној 

библиотеци 

на тему 

Велики рат у 

поезији 

српске 

авангарде 

Црњански , 

Васиљев , 

Бојић   - 

Бојана 

Мирковић  

 

март, 2019. 

Градска библ. 

  

12 

Фотографије 

и припремни 

текст за 

разговор 

сапесникињо

м 

 Угледни час 

– Јубилеј -

200 година 

Вуковог 

Ријечника у 

Народној 

библиотеци 

„Вељко 

Петровић“ – 

октобар, 2018. 2018. 12 Припрема 
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Бојана 

Мирковић 

 Заједнички 

час у 4-3 

одељењу са 

професорим

а 

Нинославом 

Шаиновић и 

Корелација - 

Виртуелно 

предузеће 

Луна 

органик – 

Бојана 

Мирковић и 

Милијана 

Пејаковић 

Фебруар,2019. 15.02. 12 припрема 

 

 Огледни час 

„Примена 

апликације 

Падлет у 

настави 

Логике са 

етиком 

Поделе 

појмова по 

разним 

основама“ 

Милијана 

Пејаковић 

октобар 02.10.2019. 12 припрема 

 

 Огледни час 

Користећи 

алате 

Постер мај 

вол и 

Падлет, 

ученици су  

направили 

рекламе 

против 

шопинга, 

такорећи 

антирекламе 

Милијана 

Пејаковић 

мај 14.05.2019. 12 припрема 



66 
 

 

 Огледни час 

„Обрада 

лектире, 

примена 

апликације 

Падлет и 

учење кроз 

сарадњу“ 

Миљана 

Попадић 

реализатор, 

Јелена 

Настић, 

Бојана 

Мирковић 

присуство 

март 27.03.2019. 

29.03.2019. 

12 

2 

припрема 

 

 WebQuest, 

сарадничко 

учење, 

пројектна 

настава, 

Предмет: 

Културе 

језичког 

изражавања 

Тема: Језик 

у 

рекламама и 

његова 

паметна 

примена. 

Миљана 

Попадић 

април 4.4.2019. 12 припрема 

2. Приказ 

стручног 

усавршавања, 

књиге, 

приручника, 

стручног 

чланка, 

дидактичког 

материјала из 

области 

образовања и 

васпитања 

к1, 

к2 

 

Приказ - Рад са 

виртуелним 

предузећима, 

сви чланови 

стручног већа - 

слушаоци 

децембар 26.12 2 записник са 

седнице о.в. 

к2 Презентација 

новог 

правилника о 

стандардима 

квалитета рада 

установе, сви 

чланови 

стручног већа 

октобар 11.10 2 записник са 

седнице н.в. 
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слушаоци 

 Обука за 

примену 

платформе 

Офис 365 

едукација – 

Бојана 

Мирковић 

присуство 

Фебруар,.2019

. 

19.02. 2 обука 

 

 Erasmus + 

пројекти 

мобилнпост

и за 

наставнике – 

Бојана 

Мирковић 

Присуство, 

Миљана 

Попадић 

реализатор 

8.07.2019. 08.07. 2 презентација 

4. Учешће у 

истраживањима, 

пројектима, 

програмима, 

огледима, модел 

центрима 

к1, 

к2, 

к3, 

к4 

Програм  За 

чистије и 

зеленије 

школе у 

Војводини, 

Бојана 

Мирковић - 

организатор 

у току целе 

године 

 12  

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2

… 

П1,2... 

 

 

Назив теме, 

ниво и начин 

учествовања 

Планирано 

време реализ. и 

сарадници 

Датум реализ. Бро

ј 

сат

и 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

5. Учешће у 

планирању и 

остваривању 

облика стручног 

усавршавања у 

оквиру установе 

у складу са 

потребама 

запослених 

 

к3, 

к4, 

п4 

Организација 

посете Сајму 

књига у 

Београду, 

Миљана 

Попадић, 

Јелена Настић, 

Бојана 

Мирковић, 

Милијана 

Пејаковић 

октобар . 8 извештај, 

фотографије 

 

к1, 

к2, 

Организација и 

реализација 

Савиндана, 

новембар, 

децембар и 

јануар 

 10 извештај, видео 

запис, 

фотографије 
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к3, 

к4 

Миљана 

Попадић 

Бојана Вујчић, 

библиотекар 

 Организација и 

реализација 

прославе Дана 

школе – Бојана 

Мирковић, 

Милијана 

Пејаковић 

Фебруар, март, 

април 2019. 

професори 

српског јез, 

ликовне културе, 

музичке културе, 

Градска библ. 

20. 4. 2019 10 Снимак 

представе  

 

6. Рад са 

волонтерима, 

приправницима 

и студентима 

(ако није 

планирано 40-

часовном 

радном 

недељом) 

 

 

 

Припремање 

ученика за 

Књижевну 

олимпијаду 

– Бојана 

Мирковић 

Од октобра до 

фебруара 

Фебруар,2019

. 

6 Ученица није 

отишла на 

такмичење 

к2, 

к3, 

к4 

Мирослав 

Шуњкић – 

председник 

стручног 

већа 

током шк. год.  4 записници са 

састанака 

план рада, 

извештаји 

 

8.Остало: 

Маркетинг 

школе, школски 

сајт и блог и 

слично 

к3, 

к4, 

к8 

 

Уређивање 

школског 

блога и 

школских 

новина, 

Миљана 

Попадић 

током шк. год.  3 Прилози на 

блогу и у шк. 

новинама 

 

 

Сат за нашу 

планету – 

Бојана 

Мирковић 

Март 2019. 30.3.2019, 2 Извештај, 

фотографије 

 

 

II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

Назив програма, 

стручног скупа, 

школе... 

Планирано 

време 

реализације  

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодова 

Начин 

учествовања 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука)  

 

 

k1 

Развијање језичких 

компетенција код 

ученика средњих 

школа, Софија Шуша 

3.10 и 4.10 Хотел 

Метропол, 

Београд 

16 присуство 

 

к1 

ИКТ у настави, Софија 

Шуша 

28.9 Нови Сад 6 присуство 

 

K1 

Е-твининг за 

почетнике, први 

кораци 

У току 

године 

 8 Слушалац 
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К1  

 

Ка квалитетним е-

твининг пројектима у 

циљу унапређења 

коришћења ИКТ-а у 

настави 

У току 

године 

 8 Слушалац 

 к2 Медијска култура - 

програм семинара 

стручног усавршавања 

у организацији 

Дигиталног погона, 

Јелена Павин, Марија 

Гордић, Слађана Баљ, 

Миљана Попадић, 

Бојана Мирковић, 

Јелена Настић 

 3.12 4 присуство 

 к1 Програм обуке 

наставника за 

остваривање програма 

наставе и учења за 

други циклус основне 

школе и за гимназију - 

Миљана Попадић, 

Бојана Мирковић 

 2. и 3. јул 

2019 

16 присуство 

 К2, 

П2 

 

Примена општих 

стандарда постигнућа 

– Бојана Мирковић 

Мај 2019. Онлајн 16 Учесник 

 

 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина)  

 

 

к1 

Примена 

међупредметних 

компетенција у 

настави, Милијана 

Пејаковић 

28.12 ЕТШ Бечеј 1 присуство 

Одступања од предвиђеног плана: Разлози одступања: 
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5. 4. 5. Извештај о раду и стручном усавршавању Стручног већа 

природне групе предмета шк. 2018./2019. год. 
 

Чланови Стручног већа су: 

Наставници хемије,познавања робе:Татјана Бубања,Злата Ћулибрк 

Наставници биологије,екологије:Сања Јарчевић,Мирјана Шијаков 

Наставник физике:Ана Николашевић 

 

 

АВГУСТ   2018. 

     *     формирање актива, подела часова и одељења у активу 

     *     предаја годишњих планова рада и усклађивање наставног плана и програма 

      

СЕПТЕМБАР   2018. 

     *     набавка књига, наставних средстава,усклађивање наставног плана и програма 

     *     почетак наставе 

     *     одржавање консултација за ванредне ученике 

     *     направљен је распоред писмених провера 

ОКТОБАР / НОВЕМБАР  2018. 

*     реализација наставног плана и програма 

*     евидентирање ученика за допунску и додатну наставу(није било ученика на додатној 

настави) 

*     закључивање оцена и разматрање успеха на крају првог квартала(извођење слабих 

оцена) 

*     од октобра до јуна чланови стручног већа узимају учешће у комисијама за полагање 

испита за ванредне ученике по предметима(комисије и распоред полагања одређује 

директор школе) 

*     пријава за учешће у програму“За чистије и зеленије школе у Војводини“израда плана 

активности за период новембар 2018-мај 2019. године. Распоред  реализованих  

активности истакнут табеларно.  

* Приказ презентације П.Вајагића:Портфолио наставника и услови за стицање звања 

стручног сарадника у настави“ 01.11.2018. 

* Ученици еко секције учествовали на Сајму интересовања 10.11.у холу школе и 

промовисали подизање еколошке свести првацима те их позвали да им се придруже. 

*Радионица:“Украдена безбедност“ Игор Јурић 22.11.2018.присуство ученици и 

професори 

 *   посета часовима биологије 

* Посета Фестивалу науке и Музеју илузија 30.11.2018. 

 

ДЕЦЕМБАР  2018. 

*    закључивање оцена на полугодишту, анализа успеха ученика 

*    евидентирање ученика за часове допунске наставе  

 *    међушколска сарадња –еко-радионице наши и ученици основних школа „Вук 

Караџић“ и „Свети Сава“ вршњачка едукација еколошка радионица и едукативни квизови  

04.12. 
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ЈАНУАР  2019. 

  *    реализација допунске наставе за ученике са слабим оценама 

  *    почетак наставе у другом полугодишту, 

  *     реализовање едукативних, еколошких радионица, поставка ЕКО зидних новина 

 

ФЕБРУАР 2019. 

*    реализацуја наставног плана и програма 

*   евалуација индивидуализације наставе за три ученице и предлог израде ИОП 2-а за 

период април-јун 

МАРТ / АПРИЛ/ МАЈ  2019. 

*  посета пп службе часу хемије 

*  предавање и едукација о рециклажи лименки RECAN фондација и Немања Коматовић 

*    закључивање оцена на крају трећег квартала 

*  Израда персонализованих програма наставе и учења за три ученице - ИОП2 

*   обележавања манифестације „Сат за нашу планету“ 30.03.2019, у 21h WWF  

*    ментално и репродуктивно здравље ,вршњачка едукација 1-3 и 1-4 ,учешће на квизу 

„Развој и здравње адолесцената“у организацији Црвеног крста, те на Покрајнској смотри 

10.04. освојено прво место у Новом Саду 

 *  обележени важнији еко датуми израдом зидних новина,паноа и путем вршњачке 

едукације(презентације): 21.03.Светски дан шума, 22.03.Дан вода, 22.04. Дан планете 

Земље,обележен радионицом у заштићеном парку природе „Тиквара“ 26.04.,Мапирање 

депонија, Светски дан обновљивих извора енергије, Светски дан заштите животне средине 

05.06 

*  Радионица:Чаробни свет зачина-ученици су засадили малу башту зачинског биља за 

наше куваре. 

 *  Прикази извештаја са стручних скупова чланова Наставничког већа током школске 

године прецизно,појединачно(укупно 5) су представљени у табеларном годишњем 

извештају Стручног већа. 

 * Лични извештај о стручном усавршавању сваког члана већа је обједињен у извештају 

стручног већа који је предат табеларно. 

 

 ЈУН  2019. 

 

*   закључивање оцена на крају школске године и анализа успеха одељења  

*  Евалуација ИОП2 за ученице:Сару Манојловић,Михаелу Мугошу и Драгану Кнежевић 

*   анализа рада  актива у току школске године – одржано је 7 заједничка      састанка, 

направљен нацрт плана  рада актива за следећу школску годину и 

планови стручног усавршавања наставника. 

 5.јун Светски дан заштите животне средине у Сремским Карловцима  обележен на 

прослави десетогодишњице програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“,наш 

Еко тим је представљао нашу школу. 

 предат списак уџбеника свих чланова већа 

*   план и програм реализовани у потпуности 
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I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 
Облик 

стручног 

усавршава

ња 

 

К1,2

… 

П1,2

... 

 

 

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планиран

о време 

реализ. и 

сарадници 

Дату

м 

реали

з. 

Бр

ој 

сат

и 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

1. 

Угледни/огл

едни час 

наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 

 

 

Посета пп службе часу 

биологије 

Тема:Компостирање,реализа

тор Мирјана Шијаков 

Посета пп службе часу 

хемије 

Тема:Алкохоли 

 

новембар 

2018. 

 

 

Март 

2019 

 

22.11

. 

2018. 

 

05.03

. 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потврда о 

одржаној 

активности 

 

Потврда о 

одржаној 

активности 

 

 

Вођење радионица 

 

-Загађење ваздуха,воде и 

земљишта/Ученици:1-6,1-

2,1-4/Татјана 

Бубања,Мирјана Шијаков-

координатор 

-Очување врста и њихових 

станишта –радионица у 

заштићеном парку природе 

„Тиквара“ Бубања Татјана 

-Ментално и репродуктивно 

здравље 1-3 и 1-4 

презентација,Мирјана 

Шијаков 

Израда мале баште за наше 

куваре:Чаробни свет 

зачина,1-6,Татјан Бубања 

Мапирање депонија,1-

5,татјан Бубања 

04.децем

бар 

2018. 

 

 

 

Април 

2019 

 

Мај-јун 

2019. 

 

Мај 

2019. 

 

Мај 

2019. 

 

 

04.12

. 

2018. 

 

22.04

. 

2019. 

 

Мај-

јун 

2019. 

Мај 

2109. 

 

 

 

 

Потврда  о 

одржаној 

активности,фотог

рафије ,извештај 

 

 

Потврда о 

одржаној 

активности,фотог

рафије 

 

 

 

Фотографије,изве

штај  

 

 

-Планирање писмених 

провера знања ученика 

-Израда планова рада 

наставника и усклађивање 

планова и програма рада на 

нивоу предмета 

 

Септемб

ар 

2018. 

05.09

. 

2018. 

8 Записник са 

седнице актива 

2. Приказ 

стручног 

усавршавањ

 

 

Договор о учешћу у новом 

циклусу еко 

програма,Приказ извештаја 

Септемб

ар 

2018. 

24.10

. 

2018. 

6 Записник са 

седнице актива 
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а, књиге, 

приручника, 

стручног 

чланка, 

дидактичког 

материјала 

из области 

образовања 

и васпитања 

реализованог програма“За 

чистије и зеленије школе у 

Војводини“ за 2017/18.-

Стручни активи/Татјана 

Бубања-реализатор 

 

 

 

Приказ извештаја СУ 

Креативност у 

настави,Сплит,Хрватска(Ера

змус 

плус),М.Пејаковић,С.Влајић

/присуство свих чланова 

већа 

 

Презентација семинара 

Еразмус плус 

пројекат;Милева Јелић и 

Миљана 

Попадић,НВ,Присуство 

свих чланова већа 

август 

2018. 

 

 

 

 

март 

30.08

. 

2018 

 

 

 

26.03

. 

2019. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Потврда о 

одржаној 

активности,Запис

ник са седнице 

Наставничког 

већа 

 Приказ презентације 

П.Вајагића на 

тему:Портфолио наставника 

и услови за стицање звања 

стручног сарадника у 

настави,Татјана Бубања 

 

Приказ дидактичког 

материјала  Рад са 

виртуелним 

предузећима,Н.Шајиновић,

НВ,Чланови већа 

Интерна обука за примену 

платформе Office 365 

Education, 

Петар Петрић,Милица 

Петрић,Нинослава 

Шајиновић,Далиборка 

Борковић,Татјана Бубања 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

Децемба

р 

 

 

 

Фебруар 

01.11

. 

2018. 

 

 

 

26.12

. 

2018. 

 

 

19.02

. 

2019. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Потврда о 

одржаној 

активности, 

Записник са 

седнице 

Стручног већа 

4. Учешће у 

истраживањ

има, 

пројектима, 

 Учешће у прораму  

„За чистије и зеленије школе 

у Војводини“за 2017/2018. 

Татјана Бубања/координатор 

Новемба

р- 

мај 

01.12

. 

2018.

- 

01.05

15 Пријава за 

учешће(Израда 

плана) и 

извештај о 

реализацији 
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програмима

, огледима, 

модел 

центрима 

. 

2019. 

 

програма 

 

Обележавање акције 

„Сат за нашу планету“ 

Акустични концерт у холу 

школе 

Организатор Татјана Бубања 

Март 

2019. 

30.03

. 

2019. 

 Фотографије и 

извештај 

 

 

 

Предавање-радионица 

RECAN фондације на тему 

рециклаже 

лименки,предавач Немања 

Коматовић,организатор 

Татјана Бубања 

 

Учешће на прослави 

десетогодишњице програма 

„За чистије и зеленије школе 

у Војводини“на Светски дан 

заштите животне средине у 

Сремским Карловцима 

Татјана Бубања,Мирјана 

Шијаков 

 

 

Друго 

полугоди

ште 

20.03

. 

2019. 

 

 

 

05.06

. 

 Фотографије 

,извештај 

 

 

 

 

Фотографије,изве

штај 

 

Облик 

стручног 

усавршава

ња 

 

К1,2

… 

П1,2

... 

 

 

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планиран

о време 

реализ. и 

сарадници 

Дату

м 

реали

з. 

Бр

ој 

сат

и 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

5. Учешће у 

планирању 

и 

остваривањ

у облика 

стручног 

усавршавањ

а у оквиру 

установе у 

складу са 

потребама 

запослених 

 

 

Фестивал науке/ 

Татјана Бубања -организатор 

Децембар 

2017. 

30.11. 

2018. 

8 Извештај 

Презентација 

 

 

Припрема и организација 

обележавања важнијих датума 

 

Обележени важнији датуми: 

26.септембар-Дан чистих планина 

16.октобар-Дан здраве хране 

7.новембар-Дан науке 

1.децембар-Дан борбе против 

сиде 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

26.09. 

16.10. 

07.11. 

01.12. 

2 Презентација 

Зидне новине 

 Упознавање са новим 

Правилником о сталном стручном 

усавршавању и Правилником о 

вредновању сталног стручног 

усавршавања у оквиру активности 

које предузима школа , Школси 

одбор/слушалац 

Унапређење примене тестова 

знања у настави, слушалац 

Током 

чколске 

године, 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10. 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Потврда о присуству 
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Правилник о стандардима квалита 

рада 

установе,Д.Борковић,Наставничко 

веће,присуство чланова већа 

 

 

6. Рад са 

волонтерим

а, 

приправниц

има и 

студентима 

(ако није 

планирано 

40-

часовном 

радном 

недељом) 

 

 

 

Еко тим-професори и 

ученици 

Током 

школске 

године 

Токо

м 

школ

се 

годи

не 

  

 

 

Учешће на такмићењу 

Црвеног крста/Мирјана 

Шијаков,Сања Јарчевић-

реализатори 

Фебруар/ 

март 

 10 Извештај 

7. Учешће у 

раду 

стручних 

већа, 

удружења, 

стручних 

тимова, 

радним 

групама 

итд. 

 Израда плана струћног 

већа/Татјана Бубања-

председник,чланови већа 

Током 

школске 

године 

Токо

м 

школ

ск 

годи

не 

4 Годишњи план 

рада,записници, 

извештаји  

 Члан Школског 

одбора/Татјана Бубања 

Током 

школске 

године 

Токо

м 

школ

ск 

годи

не 

6 Записници са 

седница 

школског одбора 

 

8.Остало: 

Маркетинг 

школе, 

школски 

сајт и блог и 

слично 

 

 

Израда материјала у 

електронском 

облику,достављање 

материјала администратору 

сајта/сви чланови стручног 

већа 

Током 

школске 

године 

Токо

м 

школ

ск 

годи

не 

3 Извештај 

администратору 

сајта 

 

 

Еко часопис-текст Еко 

култура(дружина) 

Ученици и проф.Татјана 

Бубања 

Јун 

2019. 

Јун 

2019. 

 Текст у часопису 

 

 

II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик  Назив програма, Планиран Датум и Број Начин 
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стручног 

усавршава

ња 

К1,2

… 

П1,2... 

 

стручног скупа, 

школе... 

о време 

реализациј

е  

место 

реализације 

бодов

а 

учествовања 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука)  

 

 

К3 
Медијска 

култура,Библиотека 

плус 

 03.12.2018. 

Гимназија 

„20.октобар

“ 

Бачка 

Планка 

 Присуство 

Татјана 

Бубања 

Мирјана 

Шијаков 

 

П2 

К2 
Стандарди 

постигнућа,онлајн 

обука 

Април,мај 08.10.2018. 16 актив 

К1 

П3 

 

 

 

Пројектна настава и 

тематско планирање 
 

 

новембар 

 

 

 

27.11.2018. 

ОШ 

„Св.Сава“ 

Бачка 

Паланка 

 

 

 

8 

Присуство  

 

Мирјана 

Шијаков 

 

 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе (облици 

целоживотног 

учења)  

 

 

К2 

П3 

Савремени облици 

евалуације у настави 

хемије 
 

 24.11.2018. 

ПМФ Нови 

Сад 

 

8 Татјана 

Бубања 

 

 

 

Реализација новог 
Наставног програма 
биологије у основној 

школи 

 8.06.2019 8 Мирјана 

Шијаков 

 

К4 

Ацептивном 
комуникацијом до 
успеха,ТШ“9.мај“  

– Обука за преузимање 
садржаја са дељеног 

простора на интернету, 
креирање и 

чување дигиталних 
садржаја на интернету 
(Гугл диск), Југослава 

Лулић 
 

 

 

17.06.2019. 

 

29.5.2019. 
 

 

 

8 

 

 

Ана 

Николашеви

ћ 

 

Ана 

Николашеви

ћ 

Сања 

Јарчевић 

 

 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина)  

 

 

 
Трибина:Обележава

ње јубилеја-10 

година континуиране 

реализације 

Програма“За чистије 

и зеленије школе у 

Војводини“ 

октобар 24.10.2018. 1 Присуство 

Татјана 

Бубања 

Мирјана 

Шијаков 

 

 

„Развој и здравље 

адолесцената“-квиз 

знања Црвеног крста 

 28.03. 

2019. 

 Мирјана 

Шијаков 

 

 

Покрајнска 

смотра,Нови 

Сад,Црвени крст-квиз 

 10.04. 

2019. 

 1.место 

Мирјана 

Шијаков 
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знања 

 

Облик 

стручног 

усавршава

ња 

 

К1,2

… 

П1,2... 

 

Назив програма, 

стручног скупа, 

школе... 

Планиран

о време 

реализациј

е 

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодов

а 

Начин 

учествовања 

 

Стручна и 

студијска 

путовања  

 

 

 

Посета Фестивалу  науке 

у Београду и Музеју 

илузија 

децембар 30.11.2018, 10 Организатори 

Татјана 

Бубања 

Мирјана 

Шијаков 

Одступања од предвиђеног плана: Разлози одступања: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 4. 6. Извештај о раду и стручном усавршавању стручног већа за 

физичко васпитање шк. 2018./2019. год. 

                      
   АВГУСТ – Прва седница стручног већа. 

 

Дневни ред : 

1. Избор руководиоца стручног већа и записничар. 

2. Израда и усвајање годишњег плана рада стручног већа. 

3. Верификација коначног успеха из претходне школске године у сваком одељењу. 

4. Анализа и оцена рада стручног већа на крају школске године. 

 

 

СЕПТЕМБАР – Друга седница стручног већа. 
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Дневни ред : 

 

1. Распоред рада додатне наставе. 

2. Сараднја са СТИО. 

3. Разматрање случајева ученика за ослобађање од наставе физичог васпитања. 

4. Планирање угледних и огледних часова. 

5. Набавка реквизита. 

6. Усаглашавање критеријума за оцењивање. 

 

ДЕЦЕМБАР – Трећа седница стручног већа. 

 

Дневни ред : 

 

1. Анализа рада и успеха на првом полугодишту. 

2. Мере за побољшање квалитета наставе. 

 

 

 

ЈАНУАР – Четврта седница стручног већа. 

 

Дневни ред : 

 

1.Анализа успеха на такмичењима и припрема за предстојећа. 

2. Разно. 

 

 

АПРИЛ – Пета седница стручног већа. 

 

Дневни ред : 

 

1. Организација Фрушкогорског маратона. 

2. Организација спортског програма за дан школе. 

 

 

 

ЈУН – Шеста седница стручног већа. 

 

Дневни ред : 

 

1. Анализа успеха у протеклој школској години. 
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2. Разно. 

 

 

 

Од  свега планираног једино одлазак на Фрушкогорски маратон није 

реализован због временских непогода.Све остале планиране 

активности су и реализоване. 

 

 

I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 
 

Облик 
стручног 

усавршавања 

 
К1,2… 
П1,2... 

 

 
Назив теме, ниво 

и начин 
учествовања 

Планирано 
време 

реализ. и 
сарадници 

Датум 
реализ. 

Бр
ој 

сат
и 

Документ у установи 
који доказује 
реализацију 

1. 
Угледни/огле

дни час 
наставе, 
наставна 

активност, 
радионица 

 
K1,К3,

К4 

Развијање 
свестране 

личности кроз 
физичку 

активност и 
уметносТ 

( огледни час ) 

Октобар 
месец 
Проф 

српског 
језика 

Миљана 
Попадић 

(организат
ор)  

 
Проф 

физичког 
васпитања 
Југослава 

Родић 
(организат

ор) 
 
 
 

Проф.физ.в
ас. 

Владимир 
Тркуља 

(посматрач
) 

13.12.20
18. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Припрема за час, 
извештај 

 
К1,К3,

Развијање 
сарадње и 

Фебруар 
месец 

 
 

 
 

Припрема за 
час,извештај 
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К4 комуникације 
код ученика 

кроз 
модификацију 

рукометних 
правила кроз 
игру ( угледни 

час ) 

Проф физ. 
вас. 

Владимир 
Тркуља 

(организат
ор) 

 
Проф 

физ.вас. 
Југослава 
Родић ( 

асистент) 
 

Проф 
физ.вас. 

Маја 
Бороцки 

(посматрач
) 

 
26.03.20

19. 

 
 

12 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2. Приказ 
стручног 

усавршавања, 
књиге, 

приручника, 
стручног 
чланка, 

дидактичког 
материјала из 

области 
образовања и 

васпитања 

 
К1 
П2 

Приказ 
саветовања о 
раду са децом 

ометеном у 
развоју 

одржаног у 
нашој школи 

од стране О.Ш. 
„ Херој Пинки „ 

Б. Паланка 
Стручно веће и 

одељенско 
веће. 

 Септембар 
месец 
сва три 

професора 
стручног 

већа 

  Записник са 
седнице  

7. Учешће у 
раду стручних 

већа, 
удружења, 

стручних 
тимова, 
радним 

групама итд. 

  
 

Председник 
стручног већа 

физичког 
васпитања 

У току целе 
школске 
године 

,проф физ . 
вас. 

Југослава 
Родић 

  
 
 
 
 

4 

Записници са 
седница,годишњи 

план рада 

П3 Стручни тим за 
инклузивно 
образовање 

У току целе 
школске 
године 
Проф. 

Физ.вас. 

  
 
 
 
 

Записници са 
седница,годишњи 

план рада 



81 
 

Владимир 
Тркуља 

 
4 

9. Такмичења 
,смотре, јавни 

наступи, 
итд... 

 
 
 

Уличне трке Месец 
октобар 
Сва три 

професора 
стручног 

већа 

19.10.20
18. 

6 Дипломе,пехар,пр
ијава такмичара 

 Општинско 
такмичење у 

стоном тенису 

Октобар 
месец 

Проф физ 
вас 

Југослава 
Родић 

06.10.20
18. 

6 Дипломе,пехар,пр
ијава такмичара 

 Општинско 
такмичење у 

рукомету  
 

Окружно 
такмичење у 

рукомету 
(девојчице) 

Новембар 
месец 

проф .физ. 
вас . 

Владимир 
Тркуља 

 

22.11.20
18. 

 
 
 
 

12.02.20
19. 

6 
 
 
 
 
 
 

6 

Дипломе,пехар,пр
ијава такмичара 

  Општинско 
такмичење у 

одбојци(девојч
ице ) 

Окружно 
такмичење у 

одбојци 
(девојчице ) , 

Бечеј 
Општинско 

такмичење у 
одбојци 
(дечаци) 

Јануар 
месец 

Проф физ 
вас 

Југослава 
Родић 

24.01.20
19. 

 
 
 
 

13.02.20
19. 

 
 
 
 

24.01.20
19. 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 

Дипломе,пехар,пр
ијава такмичара 

  Општинско 
такмичење у 

футсалу 
(дечаци) 

 
 
 

Октобар 
месец, 
проф. физ. 
вас. 
Владимир 
Тркуља 
Октобар 

30.10.20
18. 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Дипломе,пехар,пр
ијава так 
Мичара 
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Општинско 
такмичење у 
футсалу 
(девојчице) 

месец 
 
 
 
 
Проф физ 
вас 
Југослава 
Родић 

 
 
 
 
 

30.10.20
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
Дипломе,пехар,пр
ијава такмичара 
 
 
 

  Окружно 
такмичење у 
футсалу,Бечеј 

(дечаци) 
 
 

Турнир у 
женском 
футсалу „ 

Супер –шут „ 
Медицинска 
школа Нови 

Сад 

Новембар 
Проф.физ.в

ас. 
Југослава 

Родић 
 
 
 
 
 
 
 

Мај месец 

17.11.20
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.05.20
19. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломе,пехар,пр
ијава такмичара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

диплома 

  Окружно 
такмичење у 

стоном тенису  
 

Новембар 
месец, 

Нови Сад 
,проф.физ.в

ас. 
Југослава 

Родић 

7.11.201
8. 

6 Диплома,пријава 
такмичара 

  Општинско 
такмичење у 

кошарци 
(дечаци) 

Проф.физ.в
ас. 

Владимир 
Тркуља 
Март 
месец 

 

13.03.20
19. 

 
6 

Диплома,пријава 
такмичара 

  Општинско 
такмичење у 

кошарци 
(девојчице) 

 

Проф.физ.в
ас. 

Владимир 
Тркуља 
Март 

12.03.20
19. 

 
 
 

6 
 
 
 
 

 
 
 
 
Диплома,пријава 
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Окружно 
такмичење у 

кошарци 
(девојчице ) 

месец  
 
 
 
 

26.03.20
19. 

 
 
 
 

6 

такмичара 

  Општинско 
такмичење у 
баскету 3:3 

(дечаци) 

Проф.физ.в
ас. 

Владимир 
Тркуља 
Март 
месец 

13.03.20
19. 

 Диплома,пријава 
такмичара 

  Општинско 
такмичење у 
баскету 3:3 
(девојчице ) 

Проф.физ.в
ас. 

Владимир 
Тркуља 
Март 
месец 

12.03.20
19. 

 Диплома,пријава 
такмичара 

 

 
II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 
стручног 

усавршавањ
а 

 
К1,2… 
П1,2..
. 

 

Назив програма, 
стручног скупа, 

школе... 

Планирано 
време 

реализациј
е  

Датум и 
место 

реализациј
е 

Број 
бодов

а 

Начин 
учествовања 

 
Акредитовани 

програми 
високошколске 

установе 
(облици 

целоживотног 
учења)  

 

К1 
 

 

Планирање и 
реализација садржаја 
здравственог васпитања 
у настави физичког и 
здравственог васпитања. 
Удружење педагога 
физичке културе 
Београда,Београд,Београ
д 

1 Дан Београд 
27.11.2018. 

8 Проф.физ.ва
с. Маја 

Бороцки 

 

 
 

Стручни скупови 
(конгрес, сабор, 
сусрети и дани, 
конференција, 

саветовања, 
симпозијум, 
округли сто, 

трибина)  

 
К1 
П2 

Саветовање о раду у 
настави са децом 

ометеном у развоју 
 Школа за специјално 
образовање „ Херој 

Пинки „ Бачка Паланка 

Јануармесе
ц  

сва три 
професора 

стручног 
већа 

Бачка 
Паланка 

 Слушаоци 
 Сви чланови 

стручног 
већа 
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Одступања од предвиђеног плана: Разлози одступања: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      

5. 4. 7. Извештај о раду и стручном усавршавању Стручног већа за 

математику, пословну информатику, рачунарство и информатику шк. 

2018./2019. год. 
Чланови стручног већа 
Панић Стеван (у пензији од 18.04.2019.), Матић Драгана, Јелић Милева, Арбет Јанко, Калаба Драго, 
Петрић Милица, Петрић Петар  
 
 

Време Активности Учесници 

Август 
2018 

- Израда и усвајање плана рада стручног већа 
- Анализа резултата постигнутих на поправним испитима 
- Подела часова 

сви 
чланови 
 

Септембар 
2018 

- Договор око израде индивидуалних планова рада наставника 
- Усклађивање писмених задатака, редоследа рада писмених вежби и 

критеријума наставника на нивоу истог разреда 
- Избор уџбеника, збирки и стручне литературе 
- Сарадња са тимом ИОП 
- доношење Плана похађања семинара за школску 2018/2019. год 
- Сарадња са другим стручним већима 

сви 
чланови 
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Време Активности Учесници 

Октобар  
2018 

− Организовање допунске и додатне наставе 
− Идентификовање ученика за ИОП (Мугоша Михаела, Кнежевић Драгана, 

Манојловић Сара) 
− Такмичења за школску 2018/2019. годину 

1) Републичко такмичење економских школа из математике, 12. – 
13.04.2019. – Економско – трговинска школа „Јован Трајковић“, 
Зрењанин 

2) Такмичење из математике „Мислиша 2019“, 14.3.2019. 
3) Републичко такмичење из пословне информатике, 05. – 06.04.2019. – 

Стручна школа „Душан Тривунац Драгош“, Сврљиг  
4) Манифестација „Мост математике“, мај 2019., Врњачка бања 

Изабрани су ученици за такмичења из математике: 
 

Републичко такмичење Мост математике 

1.раз. Вујић Анђела 1. раз.  Митровић Дејана 

2. раз. Вранац Лара 2. раз. Јовановић Наталија 

3. раз. Плавшић Софија 3. раз. Глишић Татјана 

4.раз. Јовић Стефан 4.раз.Ђукић Зорана 

 
 
− Анализа успеха на крају првог тромесечја: број  слабих из математике 96 

(2017/2018 – 128), рачунарства и информатике 8  (2017/2018 -  16), из пословне 
информатике нема слабих оцена (2017/2018 - без слабих оцене). 

− За звање педагошког саветника су поднеле захтев Јелић Милева и Матић 
Драгана 

сви 
чланови 

Обука за увођење платформе OFFICE 365 EDUCATION у образовне установе у на 
територији АПВ, Нови Сад 

Петрић 
М, 
Петрић П 

Еразмус+ информативни дан, 31.10.2018.  Јелић М 

Новембар 
2018 

Напредовање наставника, ССШ "Др Радивој Увалић", Предраг М. Вајагић, 
1.11.2018. На састанку стручног већа, констатовано је да документација коју су 
поднеле Јелић Милева и Матић Драгана за звање педагошког саветника треба да 
се допуни. 

Јелић, 
Матић, 
Петрић М 

Еразмус+ пројекти мобилности наша прва искуства, Удружење просветних 
радника "Слово", радионица, 10.11.2018. организатор Петрић П, реализатор Јелић 
Милева 

Јелић М, 
Петрић П, 
Матић Д, 
Петрић М 

Фестивал науке и Музеј илузија, 30.11.2018., 6 ученица из 3-2 Јелић М 

децембар 
2018 

Избор и пријава ученика за Мислишу 2019 
Крајем  децембра 30.12.2018. пријављени су ученици за Мислишу 2019. 
Пријављено је 28 ученика. Координатор такмичења за нашу школу је Јелић 

Јелић М 
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Време Активности Учесници 

Милева, а у организацији такмичења учествоваће сви наставници математике. 

Допунска настава за ученике са слабим оценама, према распореду који је саставио 
директор, током зимског распуста 26.12.-28.12.2018. 

сви 
чланови 

Манифестација Дани математике, „Новосадски математички семинар“, Нови Сад, 
15.12.2018. 

Матић Д, 
Јелић М 

учествовање у изложби плаката „Математика галерија“ :  
− Ивона Молнар 1-6 (друга награда, ментор Петрић М),  
− Јована Миљатовић 3-2 и Исидора Бајић 3-2 (ментор Јелић М)  

Петрић 
М, 
 Јелић М 

„Напредовање у звања наставника, васпитача и стручних сарадника“, Кикинда, 
4.12.2018. 

Матић Д 

Стручни скуп „Развој међупредметних компетенција“, Бечеј, 28.12.2018. Матић Д 

Праћење и анализирање резултата рада у настави 
Анализа резултата након првог полугодишта: 

 Број слабих оцена из математике је 90, средња оцена је 2,58, неоцењена су 
12 ученика (2017/2018. 106; 2,54) 

 Број слабих оцена из рачунарства и информатике је 4, средња оцена је 
2,99, неоцењена су 4 ученика (2017/2018. 4; 3,21, неоцењена 3) 

 Из пословне информатике 2 слабе оцене, средња оцена је 3,35, 3 
неоцењена (2017/2018. 0; 3,35) 

Петрић М 

Приказ дидактичког материјала: Рад са виртуелним предузећима, Шајиновић 
Нинослава 

Сви 
чланови 

 
 
 
 
 
 

Време Активности Учесници 

Фебруар 
2019 

Пројектна академија за писање КА2 пројеката, 11.-14.02.2019, обука учесника за 
писање пројектне апликације за стратешка партнерства 

Јелић М 

Интерна обука за примену платформе Office 365 Education за запослене у 
установи, 19.02.2019. Петрић Петар - реализатор 

Петрић П, 
Петрић М, 
Јелић М  

Март 
2019 

Пројекат "Отворено образовање у Србији", Центар за образовне 
технологије за Западни Балкан, вебинар "Настава о отвореним подацима", 
2. и 3. март 2019. 

Петрић М 
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Време Активности Учесници 

− Еразмус+ пројекат мобилности КА1, Мадрид, Јелић Милева и Попадић 
Миљана, од  2.3. до  8.03.2019. 

− Презентација са мобилности у оквиру Еразмус+ пројекта, 26.03.2019. 
Јелић Милева и Попадић Миљана, Наставничко веће 

Јелић М 

Извештај са Мислиша 2019 
− Математичко такмичење Мислиша, одржано је 14.3.2019, од 10.00-12.00 

у просторијама школе. Учествовало је 28 ученика, 8 ученика првог 
разреда, 7 ученика другог разреда, 10 ученика трећег и 4 ученика 
четвртог разреда. Такмичење су реализовале проф. Матић Драгана и 
Јелић Милева (кординатор) у сарадњи са МД Архимедес (који је и 
организатор такмичења на нивоу Србије).  

− Најбољи резултати: 
− први разред Вујић Анђела 57 бодова 
− други разред  Рајак Ангелина 57 бодова 
− трећи разред Плавшић Софија 46 бодова 
− четврти разреда Андрић Ивана 34 бода 

Јелић, 
Матић 
 
 

ЕВРОПСКИ КВИЗ НОВЦА, 27.3.2019. На такмичењу могу да учествују ученици 
8 разреда ОШ и првог разреда СШ. Такмичење је одржано у школи, ученици су 
се такмичили онлајн, преко апликације Kahoot користећи мобилне телефоне. 
Такмичење су организовале и координирале Милева Јелић, Шајиновић 
Нинослава. 

 Презиме и име 
ученика 

Одеље
ње 

Пласман за даље 
такмичење 

(да/не) 

Презиме и име 
професора 

1. Цинкоцки 
Дарко 

1-1 не Јелић Милева 

2. Поповић 
Александра 

1-1 не Јелић Милева 

3. 
ЛАжетић Јелена 

1-3 не Шајиновић 
Нинослава 

4 
Тица Јелена 

1-3 не Шајиновић 
Нинослава 

 

Јелић М. 

− Обележавање Дана броја π, 14.3.2018. Матић Д 

− конкурс у оквиру пројекта „М_АРТ”, Ивона Молнар учествовала са 
плакатом, MS Paint, март - мај 

Петрић М 

Анализа резултата након трећег класификационог периода: 
a. Број опомена из математике: 104 
b. Рачунарства и информатике: 1 
c. Пословне информатике: 5 

Петрић М 
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Време Активности Учесници 

Април 

2019 

Конференција – Математички Подијум Младих, 10.04.2019 , Нови Сад, ученице Марина 
Мандић и Татјана Глишић, ментори: Аранка Харак и Милева Јелић, ПМФ Нови Сад, 
Друштво математичара Новог Сада и Српско научно математичко друштво, 
Представљање статистичког  плаката – „Дигитално насиље, који је освојио прво место 
на Републичком такмичењу из Статистичке писмености, а који даље учествује на 
Интернационалном такмичењу. Награде победничком тиму доделила је проф др 
Загорка Лозанов Црвенковић, председник Статистичког друштва Војводине 

Јелић М 

− Републичко такмичење из математике, за све разреде, одржано је 12. и 13. 

априла 2019. године, у Економско-трговинској школи  „Јован Трајковић“ у 

Зрењанину. На такмичењу је учествовало 39 школа. Наша школа је освојила 

екипно 23. место. Појединачни успеси наших ученика су дати у табели: 

 Презиме и име 
ученика 

Одеље
ње 

Пласман за даље 
такмичење (да/не) 

Презиме и име 
професора 

1. Вујић Анђела 1-2 1. место Матић Драгана 

2. Бранац Лара 2-1 23. место Јелић Милева 

3. 
Плавшић Софија 

3-1 Није приступила 
такмичењу 

Панић Стеван 

4. Јовић Стефан 4-2 27. место Матић Драгана 
 

Јелић М, 
Матић Д, 
Панић С 

Учешће у емисији Јутарњег програма РТВ1, 11.04.2019. Јелић М 

Након одласка колеге Панић Стевана у пензију, часови су подељени на следећи 
начин: I-4 Петрић Милица, I-6 Јелић Милева, III-1 Матић Драгана, IV-3 Дошеновић 
Сара 

 

Април 

2019 

Извештај са манифестације Мост математике 
Учешће у узради пројекта у оквиру манифестације Мост математике, јануар - мај 
2019. Такмичење се састоји из квиза и пројектног задатка. Тема овогодишњег 
пројектног задатка је “Сат”. Ученици су написали рад на задату тему, припремили 
презентацију пратећи историјски развој сата, затим сат као јединицу времена у 
математици, кроз рачун улога и рачун ренте, сат у економији (продуктивност, 
најамнина од времена, вишак вредности, амортизација). Направили су сат оригами 
и pop-up cards техником. Ментори на овом пројекту били су: Драгана Матић, 
Милева Јелић, Нинослава Шајиновић, Аранка Харак, Милан Бугарски 
6.4.2018. полуфинале одржано у Е-гимназији Нови Сад. Екипа наше Школе заузела 
је друго место и остварила право на учешће у Врњачкој бањи у одбрани пројектног 
задатка.  

    Презиме и име 
ученика 

Одељењ
е 

Пласман за даље 
такмичење (да/не) 

Презиме и име 
професора 

1. Митровић Дејана 1-2 да Матић Драгана 

2. Јовановић Наталија 2-1 да Јелић Милева 

3. Глишић Татјана 3-2 да Јелић Милева 

4 Ђукић Зорана 4-1 да Матић Драгана 

− 18.5.2019. ученици ССШ „Др Радивој Увалић“, учествовали су на такмичењу 

„Мост математике“ у Врњачкој Бањи.  У категорији средњих стручних школа 

Матић, 
Јелић 
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Време Активности Учесници 

освојили су друго место. 

- Презентација са мобилности у оквиру Еразмус+ пројекта у ОШ "Жарко 

Зрењанин" Нови Сад,  

- Учешће у емисији Добро у људима, телевизија Н1, 30.05.2019. 
Јелић М 

Време Активности Учесници 

Јун 2019 

Припремна настава за поправни испит из математике за матуранте (13., 14., 
17.06.2019.) према распореду 
Поправни испити за матуранте 18., 19.,20. и 21.6.2019. према распореду 

 Матић Д., 
Петрић М. 

Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, 22. и 23. 
јун 2019 +домаћи задатак  онлајн,  

Матић Д., 
Јелић М., 
Петрић М. 

Презентација са мобилности у оквиру Еразмус+ пројекта у сарадњи са удружењем 
просветних радника "Слово", 8.7.2019., реализатори Јелић Милева и Попадић 
Миљана 

Јелић М, 
Петрић П, 
Петрић М, 
Матић Д 

Рад на школским новинама Петрић П. 

Штампање сведочанстава, диплома, уверења 
Јелић М., 
Петрић П. 

Чланови већа дали су предлог о избору уџбеника и збирки задатака. Водило се 
рачуна да се оне налазе на листи одабраних уџбеника које је одобрило МП, 
20.6.2019. 

Сви 
чланови 

- Праћење и анализирање резултата рада у настави 
- На крају другог полугодишта недовољну оцену из математике има 38 ученика, а 8 
ученика су неоцењени. Из рачунарства и информатике и пословне информатике 
нема слабих оцена, али су неоцењена четири ученика.  
- Средња оцена на крају другог полугодишта по предметима је:  

- математика 2,85  

- рачунарство и информатика 3,86 

- пословна информатика 3,50 

Петрић М 

 

Током 
године 

− Рад на школском сајту, администрација G suita 
Петрић П, 
Јелић М 

− Свако од чланова већа је држао допунску и 

додатну наставу у одељењима којима предаје. 

Допунска и додатна настава се реализовала 

сваке недеље у договореним терминима који су 

наведени у Књигама евиденције. О допунској 

настави је вођена евиденција која се налази код 

Сви 
чланови 
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педагога школе. 

− Током целог полигодишта држане су 

консултације за ванредне ученике у договору са 

њима 

− Сарадња са Тимом ИОП-а , сасатанак са 

интересорном комисијом 26.3.2019.  
Петрић М, 
Матић Д 

   

I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

Облик стручног 

усавршавања 

К1,2… 

П1,2... 
Назив теме, ниво 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Реализатор, 

начин 

учествовања 

1. Угледни/огледни 

час наставе, 

наставна активност, 

радионица 

К1, П1 

Тригонометрија правоуглог 

троугла (Ератостенов 

екперимент), угледни час у 2-6, 

посета директора 

Септембар 

2018 
23.9.2018. 12 

Јелић М. - 

реализатор 

К1 П1 
Примена апликације Плицкерс у 

настави математике 
Мај 2019 

08.05.2019. 

09.05.2019. 

13.05.2019. 

12 

2 

Јелић М – 

реализатор 

Матић Д и 

Петрић М 

присуство 

К1, П3 

Примена интеграла за 

израчунавање површине и 

запремине, Гимназија 

„20.октобар“, Радмила 

Кнежевић, Десанка Брестовачки 

Друго 

полугодиште 
12.3.2019. 2 

Петрић М. - 

присуство 

К1,П1 

Учешће у такмичењу Европски 

квиз новца у организацији 

удружења банака Србије 

Друго 

полугодиште 
27.3.2019. 12 

Јелић М. - 

реализатор 

2. Приказ стручног 

усавршавања, 

књиге, приручника, 

стручног чланка, 

дидактичког 

материјала из 

области образовања 

и васпитања 

К2 

П1 

Извештај са СУ Креативност у 

настави, Сплит, Хрватска 

(Еразмус+), Милијана 

Пејаковић, Слађана Влајић, 

наставничко веће 

август 2018 30.8.2018. 2 
сви чланови 

присуство 

К1, П3 

Правилник о стандардима 

квалитета рада установе, педагог 

Далиборка Борковић, 

наставничко веће 

Прво 

полугодиште 
11.10.2018. 2 

Сви чланови 

присуство 

К2, П1 

Еразмус+ пројекти мобилности 

наша прва искуства, Удружење 

просветних радника "Слово" 

Прво 

полугодиште 
10.11.2018. 6,8,2 

Петрић П – 

организатор,  

Јелић М – 

реализатор, 

Матић Д, 

Петрић М - 

присуство 

 

Напредовање наставника, ССШ 

"Др Радивој Увалић", Предраг 

М. Вајагић 

- 1.11.2018. 2 

Јелић М, 

Матић Д, 

Петрић М - 

присуство 



91 
 

 

Приказ дидактичког материјала: 

Рад са виртуелним предузећима, 

Шајиновић Нинослава 

Прво 

полугодиште 
26.12.2018. 2 

Сви чланови 

присуство 

 

Презентација са мобилности у 

оквиру Еразмус+ пројекта у ОШ 

"Жарко Зрењанин" Нови САд 

- 30.05.2019. 8 
Јелић М. - 

реализатор 

 
Учешће у емисији Добро у 

људима, телевизија Н1 
- 30.05.2019. 3 

Јелић М. - 

реализатор 

 

Презентација са мобилности у 

оквиру Еразмус+ пројекта, 

Милева Јелић, Миљана 

Попадић, Наставничко веће 

друго 

полугодиште 
26.3.2019. 2 

Сви чланови 

присуство 

 

Презентација са мобилности у 

оквиру Еразмус+ пројекта у 

сарадњи са удружењем 

просветних радника "Слово" 

Друго 

полугодиште 
8.7.2019. 6,8,2 

Петрић П – 

организатор,  

Јелић М – 

реализатор, 

Матић Д, 

Петрић М - 

присуство 

3. Публиковање стручних 

радова, ауторства и 

коауторства књиге, 

приручника, 

наставних 

средстава, 

акредитованох 

програма стручног 

усавршавања 

 
Медијска култура, Гимназија 

"20.октобар", Биљана Радовић 
- 3.12.2018. 4 

Петрић М - 

присуство 

4. Учешће у 

истраживањима, 

пројектима, 

програмима, 

огледима, модел 

центрима 

 

Пројекат "Отворено образовање 

у Србији", Центар за образовне 

технологије за Западни Балкан, 

вебинар "Настава о отвореним 

подацима" 

-          
2.3.2019. 

и 3.3.2019. 
2 

Петрић М - 

присуство 

 

Конкурс у оквиру пројекта 

„М_АРТ”, Ивона Молнар 

учествовала са плакатом, MS 

Paint 

- Мај 2019 6 
Петрић М - 

ментор 

 
Писање пројектне апликације К1 

ВЕТ 

Децембар – 

фебруар 

2019 

фебруар 

2019 
 

Јелић М. - 

реализатор 

 
Интернационални пројекат 

статистичке писмености 
јануар-март 31.3.2019. 6 

Јелић М. - 

реализатор 

 

Учешће у веб анкети, Технички 

факултет „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину 

- 
Март-

април 2019 
 

Петрић П., 

Петрић М. 

5. Учешће у планирању и 

 остваривању облика 

стручног 

усавршавања у 

оквиру установе у 

складу са 

потребама 

запослених 

 Израда плана стручног 

усавршавања стручног већа 

август – 

септембар 

2018 

10.9.2018.  Сви чланови 

 
Интерна обука за примену 

платформе Office 365 Education 

Друго 

полугодиште 
19.02.2019. 10,2 

Петрић П., 

Петрић М. – 

реализатор 

Јелић М. - 

присуство 

7. Учешће у раду стручних 

већа, удружења, 

стручних тимова, 

радним групама 

итд. 

 

Вођење седница стручног већа 

математика - рачунарство и 

информатика и писање 

записника 

током 

године, 

чланови 

актива 

 5 
Петрић М, сви 

чланови 

 
Учешће у раду Педагошког 

колегијума, две седнице 

Током 

године, 

чланови ПК 

 - 
Петрић М - 

присуство 
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Учешће у раду Тима за праћење 

пројеката и конкурса 

Током 

године, 

чланови 

тима 

 - 
Петрић М, 

Јелић М 

 
УПРБП „Слово“, учешће у раду, 

скупштина удружења 

Током 

године 
10.11.2018. 10, - 

Петрић П – 

организатор, 

Јелић М, 

Матић, Петрић 

М - присуство 

 

Обука стручних већа ради 

припреме угледних часова, 

водитељ и реализатор Биљана 

Радовић, Гимназија „20. 

октобар“ 

прво 

полугодиште 
27.12.2018. 2 

Петрић М -

присуство 

 
Присуство састанку 

интерресорне комисије 

током 

године 
26.3.2019. - 

Петрић М. - 

присуство 

8.Остало: Маркетинг школе,  

школски сајт и блог и слично 

К4 

П1 

G suite, организација, 

координирање 

Током 

године 
 10 

Јелић М, 

Петрић П 

 
мудл сајт за подршку 

ученицима, 

http://www.info.in.rs/moodle/ 

током 

године 
 10 

Петрић П., 

Петрић М 

 

 
Рад на школском сајту 

Током 

године 
  

Јелић М, 

Петрић П 

 
учешће у емисији Јутарњег 

програма РТВ1 
- 11.4.2019. 3 Јелић М.  

9. Такмичења 

К1 

П3 

Припрема ученика за 

републичко такмичење из 

математике 

Октобар 

2018 - април 

2019 

Октобар 

2018 - 

април 2019 

6 

Јелић, Матић, 

Панић 

Организовање 

и 

координирање 

 

Припрема ученика за 

републичко такмичење из 

пословне информатике 

Јануар – 

март 2019 

није 

реализован 
- 

Петрић П., 

Петрић М. 

 

Учешће на изложби плаката 

„Математичка галерија“, ДМНС, 

Ивона Молнар 1-6 (друга 

награда, ментор Петрић М), 

Јована Миљатовић 3-2 и 

Исидора Бајић 3-2 (ментор Јелић 

М) 

Децембар 

2018 
15.12.2018. 6 

Јелић М, 

Петрић М 

К1 

П3 

Припрема ученика за такмичење 

Мислиша, пријава за такмичење 

28.12.2018.,  

Октобар 

2018-март 

2019 

14.03.2019. 10, 6 

Јелић М -

организовање 

и 

координирање 

 
Републичко такмичење Мост 

математике, тема „Сат“ 

Јануар – мај 

2019 

6.4.2019. 

полуфин. 

18.5.2019. 

–финале  

 

6 

Јелић, Матић  

- oрганизовање 

и 

координирање 

 

 

II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

Облик 

стручног 

усавршавања 

К1,2… 

П1,2 

... 

Назив програма, 

стручног скупа, 

школе... 

Планирано 

време 

реализације 

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодова 

Реализатор, 

начин 

учествовања 
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Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 

Дани математике у 

Новом Саду, 

Новосадски 

математички семинар 

Децембар 

2018 

15.12.2018.  

Нови Сад 
8 

Јелић М, 

Матић Д -

присуство 

 
Стандарди постигнућа, 

онлајн обука 

Март -

Април 2018 
8.10.2018. 16 

Јелић М, 

Матић Д, 

Петрић М - 

присуство 

 

Обука за увођење 

платформе OFFICE 365 

EDUCATION у 

образовне установе у на 

територији АПВ, Нови 

Сад 

прво 

полугодиште 

26.10.2018., 

Нови Сад 
3 

Петрић П, 

Петрић М - 

присуство 

 

Обука наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења, Нови 

Сад 

друго 

полугодиште 

22.6.2019. и 

23.06.2019. 

+ онлајн 

24 

Јелић М., 

Матић Д., 

Петрић М. - 

присуство 

 
Асертивном 

комуникацијом до 

успеха, Нови Сад,  

друго 

полугодиште 
12.3.2019. 8 

Матић Д.- 

присуство 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина) 

К2 

П3 

Еразмус+ 

информативни дан 

прво 

полугодиште 
31.10.2018. 2 

Јелић М - 

присуство 

 
„Напредовање у звања 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника“ 
 

4.12.2018., 

Кикинда 
2 

Матић Д - 

присуство 

 

 

Стручни скуп „Развој 

међупредметних 

компетенција“ 
 

28.12.2018., 

Бечеј 
2 

Матић Д - 

присуство 

Стручна и 

студијска 

путовања 

 

 
Фестивал науке и 

Музеј илузија 

прво 

полугодиште 

30.11.2018., 

Београд 
2 

Јелић М - 

присуство 

 

 
КА1 Ерасмус+ 

мобилност, Мадрид 

Друго 

полугодиште 
2-8.3.2019 10 Јелић М.  

Остало: пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, 

радионица, панел 

дискусија, рад у 

групама, постер 

презентација… 

 

Пројектна академија 

за писање КА2 

пројеката 

Друго 

полугодиште 
11.02.2019. - 

14.02.2019 
2 

Јелић М. - 

присуство 

Одступања од предвиђеног плана: Разлози одступања: 

  

 



94 
 

5. 5. РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 

2018./2019. ГОДИНУ 

 
Стручни актив за развојно планирање своје активности у школској 2018./2019. години 

усмерио је на реализацију активности Акционог плана за школску 2018./2019. годину.  

Чланове стручног актива за развојно планирање именовао је Школски одбор у саставу: 

Томислав Ђуретић, Маја Краљ, Аранка Харак, Миљана Попадић, Санела Марковић, 

Далиборка Борковић, испред локалне самоуправе Драгиња Перак, испред Савета 

родитеља Теодора Бањац и испред ученичког парламента Јована Вуковић 4-1 одељење. 

 

Стручни актив за развојно планирање је одржао четири састанка за које су вођени посебни 

записници. 

ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ  БРИГА О 

УЧЕНИЦИМА 

 

Циљ  Активности  
Носиоци 

активности 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

Побољшати систем 

заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

На видним местима 

истакнути чланови 

Тима за заштиту као 

и пано са нивоима 

насиља 

Тим за заштиту 
Појстојање паноа и 

докумената 

Поступати у складу са 

Правилником о 

дискриминаторном 

понашању 

Упознато НВ и 

ученици школе са 

Правилником  

Директор школе 

и ОС 

Тачка дневног реда 

на седници НВ и 

ЧОС 

Смањење случајева 

насиља и 

дискриминаторног 

понашања у односу на 

претходну школску 

годину 

Одржани ЧОС-ови на 

тему дискриминације 

и насиља 

Стручни 

сарадници: 

школски 

педагог и 

психолог и ОС 

5 случајева насиља 

на другом нивоу ,по  

9 ЧОС-ова у  току 

школске године 

Саветодавни рад  
Педагог и 

психолог 

Обављено 18 

индивидуалних 

разговора у вези са 

конкретним 

случајем насиља и 

10 превентивних 

Активније укључивање 

родитеља у циљу 

спречавања насиља 

Родитељски 

састанци, 

индивидуални 

разговори са 

родитељима 

ОС 

Одржана 2 

родитељска 

састанака на тему 

насиља у сваком 

одељењу 

Саветодавни рад 
Педагог и 

психолог 

Обављено 8 

индивидуалних 
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разговора са 

родитељима у вези 

са конкретним 

случајем насиља и 9 

превентивних 

Побољшати функцију 

мреже за решавање 

проблема насиља 

Анализиран 

Протокол о заштити 

ученика од насиља 

ОС, ПП служба 

Теме на ЧОС-овима 

и родитељским 

састанцима 

Унапредити сарадњу са 

институцијама ван 

школе које се укључују у 

решавање насилничког 

понашања 

Постојање 

повратнеинформације 

од стране 

институција 

ОС, ПП служба 
7 упућених дописа, 

5 одговора 

Развијати свест код 

ученика о потреби 

регистровања и 

пријављивања 

насилничког понашања 

Залагање за примену 

одређених корака у 

регистровању насиља 

ОС, ПП служба, 

Ученички 

парламент 

Регистовано 5 

случајева другог 

нивоа и 7 првог 

нивоа 

 
 

ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

Циљ  

 
Активности  

Носиоци 

активности 

Критеријуми и 

мерила  

Остварености 

промене, 

одговорна особа 

Већа 

интернационализација 

школе, мобилност 

наставника и ученика 

Праћење и 

укључивање у 

програме Ерасмус + 

пројеката 

Предметни 

наставници 

2 апликације за 

Ерасмус + пројекте 

за мобилност 

ученика и 

наставника 

Повећати 

дисеминацију 

Презентација са 

појединих стручних 

усавршавања 

Чланови Већа Одржано 5 

презентација 

 

 

 

 

 

          

 



96 
 

5. 6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

  Стручни актив за развој школског програма у шк. 2018./2019. години чинили су 

представници стручних већа, школски педагог и психолог. Актив је одржао три састанка 

на којима се договарало о анексирању овог документа. Израђена су два анекса школског 

програма. Анекс је био неопходан јер је школске 2018/2019 године уписана прва 

генерација образовног профила туристичко-хотелијерски техничар, док ће ученици 

туристички техничари другог, трећег и четвртог разреда школовање завршити према 

старом правилнику. 

Други анекс се односио на увођење садржаја војне обуке у средње школе. Са реализацијом 

тема ће се почети у другом полугодишту школске 2018/2019. године са два часа 

одељењског старешине, а од школске 2019/2020. године ће се реализовати по два часа у 

току полугодишта, тј. четири годишње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 7. СТРУЧНИ ТИМОВИ ШКОЛЕ 

 

5. 7. 1. Тим за маркетинг школе 
 

  Први састанак школског маркетинг тима у школској 2018/19. год. је одржан 12.10.2018. 

године на позив коориднатора маркетинг тима Нинославе Шајиновић излагањем 

обавештења на огласној табли у зборници у уторак 09.10.2018 године. Састанку су 

присуствовали чланови тима: Харак Аранка, Попадић Миљана и сарадници на промоцији 

школе Милева Јелић и Јелена Настић.  

Анализиран је рад тима претходне школске године са освртом на резултате предузетих 

активности. Договорени су сусрети чланова по месецима према потреби пројеката 

промоције школе. 

Договорене све потребне активности у вези рада самог тима и активностима са 

сарадницима на промоцији. Миљана Попадић је изложила све активности у вези са 

одржавањем информативног садржаја интернет странице школе (сајт), фејсбук стране, 

инстаграма и школских електорнских новина.  

Чланови су давали предлоге активности о којима се расправљало са циљем 

изналажења најбољег решења или долажења до неких нових идеја и могућност допуне или 

модификовања предлога. Направљене су скице за могуће активности, предложени 

извођачи за сваку активност, као и временски оквири за планирање, припрему и 

реализацију истих. 

Активности предложене за текућу школску годину: 



97 
 

- Израда новогодишњег рекламног материјала од стране наставника и ученика. 

- Хуманитарне активности 

- Промоција путем друштвених мрежа и спортских манифестација 

- Промоција по свим местима Општине Бачка Паланка, као и претходне године 

- Учешће на „Сајму интересовања“ за потребе промоције школе у другом 

полугодишту 

- Манифестација „Дани отворених врата“-активности и материјали, 

- Освежење садржаја у вези презентације дуалног образовања кроз радионице 

приликом промоције по основним школама 

- Анкета у првом разреду наше школе и одабир ученика који ће са наставницима 

ићи у промотивне посете у основне школе 

- Сарадња са драмском секцијом и другим секцијама у нашој школи 
- Остављене могућности за изношење различитих идеја и сазивање и могућих састанака 

ван плана, а према потреби 

Најбитније активности су изложене у наредном тексту док су остале активности 

презентоване редом по месецима у табели: 

- Одустало се од новогодишњих промотивних активности и израде материјала за 

ту прилику из материјалних разлога. 

- Хуманитарне активности су одржане у децембру месецу у сарадњи са 

организаторима акције „Космету на дар“ и студентима Универзитета у Новом 

Саду.  

- Посебан акценат је стављен на улогу и презентовање виртуелних предузећа 

наше школе ради промоције дуалног образовања и садржаја који су у нашој 

школи присутни. 

- У марту месецу су ученици ВПД „ЕКО-ПК2017“  имали промоцију у центру 

града и делили поклоне поводом 8. марта, Дана жена, што је наишло на 

изузетно одобравање и похвале од стране суграђана. 

- 19. марта је сниман прилог, а 21. марта је емитован у Јутарњем програму РТ 

Војводине о раду ВПД и улози наше школе у друштвеном, културном и 

образовном животу нашег града и Општине уопште. 

- Уредно су вођене електронске новине, сајт школе и фејсбук страна, инстаграм и 

друге мреже на којима је уредно презентована свака активност наших ученика и 

професора као и резултати истих. 

- Остављено је доста простора да се прошире и допуне активности свих чланова 

тима, али уведу и нови чланови тима како би презентација била што боља у 

сваком моменту. 

 

 

Активности су често биле мењане или одлагане из оправданих разлога (епидемија грипа, 

ангажовање ученика на такмичењима и слично). Након завршетка наставе укратко је 

резимиран рад тима. Дошло се до закључка да су деца уживала у активностима и 

задужењима која су добили и да су их веома интересантно и креативно одрадили те да су 

били непресушни извор идеја и да су показали веома високу свест и одговорност према 

раду и резултатима који су се од њих очекивалил приликом промоције школе током марта 

и априла посебно. У даљем раду тима предложено је да се увеликој мери укључе нови 

ученици (који су се посебно истакли на поменутим активностима) не само на реализацији 
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већ и у осмишљавању  маркетинг активности.  

 

 

 

 

 

5. 7. 2. Тим за кризне интервенције 
 

Тим за кризне интервенције оформљен је у Школи од 2013. године. и ради као 

подтим Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

Чланови тима су директор школе, секретар, школски педагог и психолог. Тим за 

кризне интервенције имао је само један саастанак у школској 2018/2019. години где је на 

дневном реду био договор око начина рада Тима. Током године Тим није имао потребу за 

интервенцијом. На сајту школе се налазе кораци у поступању у кризним интервенцијама 

за наставнике, ученике и родитеље. 

 

 

 

 

5. 7. 3. Тим за појачан васпитни рад 

  
У зависности од појединачних случајева у школи се током године формирао Тим за 

конкретног ученика у циљу појачаног васпитног рада.  

Задатак овог Тима је подршка ученику да отклони констатоване потешкоће и 

проблеме. Тим за појачан васпитни рад чине одељенски старешина ученика, изабрани 

чланови из редова предметних професора који ближе сарађују са учеником  као и стручни 

сарадници школе.  Избор чланова Тима врше Директор по препоруци одељенског 

старешине ученика. 

  Координатор овог тима је одељенски старешина ученика. Функција координатора 

тима-одељеснког старешине је да окупи тим, договори се о улогама чланова тима у раду 

са учеником.Тим за појачан васпитни рад је своје активности спроводио у складу  Закона о 

основама система образовања и васпитања. 

Евиденција о појачаном васпитном раду постоји за свако одељење, а одељењске 

старешине су документацију везану за појачан васпитни рад одлагали у архиви школског 

педагога која је доступна на увид. У току школске 2018./2019. године појачан васпитни 

рад рађен је са ученицима који су начинили пет неоправданих изостанака или су 

извршили повреду правила понашања, односно који суи својим понашањем угрожавали 

друге у остваривању својих права. 
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5. 7. 4. Tим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 
У складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама,  Директор школе је  

именовао Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  у саставу : 

Томислав Ђуретић – директор 

Санела Марковић - психолог 

Далиборка Борковић –педагог 

Јелена Лазаревић – секретар  

Тим је радио континуирано током школске године и све реализоване активности 

превентивне и интервентне презентовао је у полугодишњем и годишњем извештају. Тим 

је током године одржао укупно 8 састанака на којима су расправљани конкретни случајеви 

насиља: врсте и ниво насиља. Током школске 2018/2019 године евидентирано је укупно 

пет случајева насиља другог нивоа. Сви случајеви насиља су решавани у складу са 

Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

 

5. 7. 5. Извештај  тима за инклузивно образовање 
 

На почетку школске 2018./2019. године одржан је конституивни састанак на којем су 

изабрани чланови тима, председник Мирковић Бојана, записничар Тркуља Владимир, 

члан Драгумило-Колунџија Драгана, стручни сарадници педагог Борковић Далиборка и 

психолог Марковић Санела. 

Годишњим планом рада предвиђена су четири састанка тима. У школској 2018./2019. 

години одржано је шест састанака. 

Годишњим планом је предвиђено идентификовање ученика којима је потребна подршка, 

тако што је одељенским старешинама представљено који су то облици подршке могући да 

би они могли указати предметним наставницима како идентификовати и адеквату 

подршку пружити ученицима којима је потребна. 

На почетку школске године извршена је идентификација ученика са потребном за 

подршком, сазван је састанак на ком су присуствовали чланови тима и одељенских већа 

ученика где су стручни сарадници упутили предметне наставнике и одељенске старешине 

о корацима који предстоје у даљем раду. 

Како то правила налажу након одређеног времена предметни наставници су поднели 

извештаје стручним сарадницима о раду ученика након чега су израђени педагошки 

профили ученика и кренуло се са мерама идивидуализације. 

Затражена је сручна помоћ од колега дефектолога из школе „Херој Пинки“ како би нас 

саветима упутили у вођење документације и нивоа подршке, односно постављања 
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измењених стандарда где је то потребно. 

Након мера индивидуализације извршена је евалуација спроведених мера подршке, који 

су дали следеће резултате: ученик Б.Н. из 3-5 са подршком мера индивидуализације је 

остварио постављене стандарде и наставља се са истим мерама подршке. 

Ученице М.С. из 1-5, К.Д. и М.М. из 1-6 нису испунилке стандарде и кренуло се са 

израдом ИОП-а 1. 

Спровођење мера ИОП-а 1 спровођене су до краја првог полугодишта након чега је 

извршена евалуација примењених мера.  

Резултати евалуације су показали да наведене ученице не могу пратити наставу по датим 

стандардима и да је неопходна измене стандарда у складу са њихивим могућностима. 

У разговору са родитељима ученица поднет је захтев интерресорној комисији за стручно 

мишљење које подразумева пристанак родитеља, извештаје предметних наставника о раду 

ученица. 

Добијањем мишљења интерресорне комисије којим се дозвољава измена стандарда исхода 

тј. ИОП-а2 за дате ученице приступило се формирању ИОП тимова који сачињавају 

предметни наставник, одељенски старешина, родитељ, педагог и психолог. 

ИОП тим израђује посебан план рада за сваки предмет где је потребна подршка и прати 

његово спровођење. 

На крају школске године извршена је евалуација спроведених мера подршке из којих се 

види да су спроведене мере у мањој или већој мери постигле жељене резултате. 

Ученик Б.Н. из 3-5 завршио школску годину успехом добар (2,77), ученица М.С. одличан 

(4,77) из 1-5, ученица К.Д. добар (2,92) из 1-6, ученица М.М. добар (2,92) из 1-6. 

Узимајући у обзир да су спроведене мере дале жељене резултате, интерресорној комисији 

уз пристанак родитеља упутиће се захтев за процену потреба за потребном подршком како 

би се и у наредној школској години наставило са спровођењем ИОП-а 2. 

 

5. 7. 6. Извештај Тима за самовредновање 
 

Тим за самовредновање чинили су:  

 Томислав Ђуретић, директор 

 Далиборка Борковић педагог 

 Санела Марковић, психолог 

 Маја Краљ, професор 

 Татјана Бубања, професор 

 Ружица Јурица, професор 

 Милица Петрић, професор 

 Југослава Родић, професор 

 Бранко Кнежевић, професор 

 Теодора Бањац, представник родитеља 

 Јована Вуковић, ученик 

Самовредновање квалитета рада је процена коју спроводи установа. Тим је упознат 

са тим да је школа дужна да у року, не дужем од 5 година, изврши самовредновање свих 
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области вредновања који су дефинисани стандардима квалитета рада установе. Како се у 

школској 2017/2018 години вредновала прва област квалитета, договор је био да се у 

школској 2018/2019 вреднује област Настава и учење. Тим је одржао 5 састанака на којима 

се договарало о начину вредновања ове области. Анкетирани су ученици (149), 

наставници (40) и родитељи (80), а као извор информација послужили су и обрасци за 

праћење наставе током школске године (посећено укупно 46 часова). На основу 

прикупљених података израђен је извештај о самовредновању. 

5. 7. 7. Извештај Тима за међупредметне компетенције и развој 

предузетништва 
 

Током школске 2018/19. Тим за међупредметне компетенције се састао 5 пута.  

Приликом првог сусрета конституисан је тим, одабран његов председник и 

утврђене основне смернице у раду.  

На другој седници је направљен план за упознавање колега са појмом 

међупредметних компетенција, као и са примерима/начинима за њихово развијање и 

подстицање.  Ова идеја тима показала се успешном јер многе колеге јесу биле чуле за 

појам , али су га бркале са корелацијом. На седници Наставничког већа одржаној 

половином септембра упознали смо кратко, а темељно колеге са овим појмом.  

На седници одржаној у децембру имали смо прилику да чујемо од наших колега 

како су компетенције ученика развијали током ваннаставних активности важних за 

одређене смерове. Тако су ученици, на пример, учествујући на Данима европске баштине 

или обелећавајући Дан писмености имали прилику да освесте и развију вештину 

комуникације, естетску компетенцију, предузетнички дух и сл.  

У фебруару, на почетку другог полугођа, разговарали смо међусобно, а потом и са 

колегама (мали зборнички састанак) о стручном скупу у Бечеју где су међупредметне 

компетенције биле важна тачка излагања. Поједине колеге су примениле њихове методе у 

својој настави; на пример, колегиница Маја Краљ организовала је Ескејп рум.  

Последња седница Тима била је седница сумирања годишњег рада. Закључили смо 

да смо успели да подигнемо свест колега о значају развоја и подстицања међупредметних 

компетенција, као и да смо успели да их подстакнемо да међупредметне компетенције 

уврштавају у своју редовну дневну припрему. 

5. 7. 8. Извештај тима за професионални развој 
 

Тим за професионални развој је формиран у школској 2018/2019 години и чине га 

директор, педагог, психолог и председници стручних већа.  У току године је одржано 5 

састанака. Тим је тесно сарађивао са тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе.  

Тим је пратио понуде семинара које стижу електронским путем као и из важећег 

каталога, предлагао директору, контактирани су предавачи и разматрана је могућност 

реализације семинара у нашој школи. Због финансијских разлога није реализован семинар 

у нашој школи, али су наставници одлазили на облике стручног усавршавања из свог 

делокруга.  

Посебна пажња била је посвећена напредовању у звања и за те потребе чланови 

тима су били у Кикинди на трибини са темом „Напредовање у звање наставника, 
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васпитача и стручних сарадника“.  

Организовано је и предавање Предрага Вајагића из ОШ „Вук Караџић“ сарадником 

министарства просвете који има искуства са напредовањем у звање како би поделио свој 

знања са заинтересованаим наставницима.  

Праћено је и стручно усавршавање унутар установе и Тим је израђивао и делио 

потврде о стручном усавршавању унутар установе колегама које су учествовале.  

 

5. 7. 9. Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

У школској 2018/2019 години је формиран тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе који чине директор, педагог, психолог, председници стручних већа, 

представници Савета родитеља, ученичког парламента и локалне самоуправе – школског 

одбора. У току године тим је одржао 5 састанака.  Делокруг рада овог тима је: 

 Развој методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада 

установе 

 Коришћење аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе 

 Давање стручних мишљења у поступциам за стицање одређених звања  

 Праћење развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у 

односу на захтеве квалитетног образовно-васпитног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег вредновања 

 Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате. 

У школској 2018/2019 години тим је посебно радио на  спровођењу истраживања о 

адаптацији ученика првог разреда и коришћењу датих података за рад са ученицима, 

упознавању са новим правилницима и развијању методологије самовредновања у сарадњи 

са тимом за самовредновање.  

 

6.  РАД  ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

У септембру 2018. године у школску библиотеку је уписано 179 првака из шест 

одељења првог разреда; укупно ученика корисника библиотеке је 612, док је код 

професора тај број 55. Укупан број чланова библиотеке на почетку школске 2018/2019. год. 

био је 667. 

 

 Фондове библиотеке користило је 49,67 % ученика. Одељење које је највише 

користило књиге је 4-3, узели су 89 књига; статистички то је више од 3 књиге по ученику. 

С друге стране, постоје одељења која никако нису узимала књиге; на пример 1-6 и 2-6.  

Кад су професори у питању, 25,45% професора је користило библиотеку ове школске 

године.  

Током школске  године фонд библиотеке је обновљен са 38 књига, углавном су то 

поклони. 



103 
 

 

На крају наставне године у оперативни систем WINISIS унето је 7193 књишке 

јединице. 

Током године библиотекари су реализовали следеће послове: 

 

 Израда Годишљег плана библиотеке. 

 Упис нових корисника и корекција спискова из претходне школске године. 

 Упознавање ученика првог разреда са библиотеком,  књижним фондом и начином  

коришћења. 

 Уношење нових књига у оперативни систем. 

 Уписивање књига у инвентарну књигу. 

 Расходовање књига. 

 Ревизија књига. 

 Вођење дневне, недељне, месечне, полугодишње и годишње евиденције о промету 

књига. 

 Сарадња са ученицима и професорима (сугестије, избор литературе и одговарајућих 

сајтова ) при изради паноа, презентација и професорских припрема за час ). 

 Сарадња са професорима и директором школе у вези са набавком нових књига и 

уџбеника. 

 Сарадња са члановима драмске секције и уредништвом часописа “ЕКО”. 

 Писање опомена корисницима који нису вратили задужене књиге. 

 Вођење Летописа школе. 

 Сарадња са библиотекарима из других школа и сарадња са Културним центром 

Бачка Паланка. 

 Популарисање књига и развијање позитивног става ученика према читању. 

 Обележавање значајних датума  

 Фотокопирање материјала за потребе школе, наставника и ученика 

 

Важно је напоменути да је школска библиотека, већ неколико година у назад, 

постала место које се користи као читаоница током пауза између часова, као и место где 

ученици проводе своје слободно време. 
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

7.1 Извештај о раду педагога 
 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност Време реализације Сарадници 

Припремање годишњих и 

месечних планова рада педагога 

Август, крајем сваког месеца 

за наредни 
Директор 

Спровођење анализа и 

истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба деце, 

ученика, родитеља, локалне 

самоуправе: 

 Социоекономски статус 

ученика првог разреда 

 Истраживање о адаптацији 

ученика првог разреда на 

нову школску средину 

 

 

 

 

 

 

 до 15. септембра 

 

 

 Новембар 

 

 

 

Одељењске 

старешине, ученици, 

психолог 

Учествовање у припреми 

педагошког профила и 

индивидуалног образовног плана 

за ученике којима је потребна 

додатна подршка – Израђени 

педагошки профили, мере 

индивидуализације, ИОП 1 и 

ИОП 2 за 3 ученице 1 разреда 

Током године 

Одељењски 

старешина, психолог, 

родитељ, предметни 

наставници 

Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

– црвени крст,фондација Тијана 

Јурић високошколске установе, 

институције које организују 

стручно усавршавање 

запослених, сарадња са школом 

„Херој Пинки“ 

Током године Директор, психолог 

Учествовање у писању пројеката 

установе : пројекат за набавку 

компјутерске опреме – Телеком 

Србија, пријава за Ерасмус + 

пројекат мобилности наставника 

и ученика, пројекат покрајинског 

секретаријата „Градимо мостове 

пријатељства“ 

Током године 

Директор, 

административни 

радник, психолог 
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Иницирање и учешће у 

иновативним видовима 

планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада 

– присуство на  угледним 

часовима 

Током године Наставници, ученици 

Учешће у планирању и 

реализацији Сајма интересовања 
Октобар, новембар 

Психолог, 

наставници, ученички 

парламент 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, 

додатног рада, практичне наставе, 

плана рада одељењског 

старешине, секција 

Август Наставници 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност Време реализације Сарадници 

Систематско праћење и 

вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања ученика 

путем посета часовима свих 

наставника и  свих одељења – 

посећено 44 часова редовне 

наставе 

Током године Психолог, Директор 

Праћење реализације образовно-

васпитног рада увидом у књигу 

евиденције образовно-васпитног 

рада и књигу евиденције осталих 

облика образовно-васпитног рада 

Током године Психолог, директор 

Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих 

области и активности рада 

установе – израђен упитник за 

наставнике, ученике и родитеље 

за област вредновања – Настава и 

учење 

Током године 
Психолог, Тим за 

самовредновање 

Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

Током године 
Настаници, психолог, 

одељењски старешина 

Учешће у изради полугодишњих 

и годишњих  извештаја о раду 

установе у остваривању свих 

програма васпитно-образовног 

рада (програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада 

Децембар, Август 

Директор, психолог, 

координатори 

стручних органа и 

тимова 
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педагога, праћење рада стручних 

актива, тимова), 

Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као 

и предлагање мера за њихово 

побољшање 

На крају класификационих 

периода и полугодишта 

Психолог, Директор, 

наставници 

Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, и 

такмичењима  

Током године и јун 
Наставници, 

одељењске старешине 

Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика  путем посета 

часова, саветодавним радом са 

наставницима и ученицима, 

Током године 
Директор, 

наставници, ученици 

   

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Активност Време реализације Сарадници 

Пружање помоћи наставницима 

на конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног 

рада 

Током  године Психолог, наставници 

Подстицање наставника на 

увођење иновативних метода  и 

облика рада и упућивање на 

савремену педагошку литературу 

Током године Психолог, наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за 

имплементацију општих и 

посебних стандарда 

Током године Психолог, наставници 

Мотивисање наставника на 

континуирано стручно 

усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и 

напредовања у струци – стицање 

звања 

Током године Психолог, наставници 

Анализирање часова редовне 

наставе и других облика 

образовно васпитног рада којима 

и педагошко-инструктивни рад са 

наставницима након посете часу 

Током године према 

распореду посета часова 
Психолог, наставници 

Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

Током године Психолог, наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

процесу оцењивања. 
Током године Психолог, наставници 
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Сарадња са наставницима на 

заједничком осмишљавању рада 

са ученицима којима је потребна 

додатна подршка : организовано 

предавање о ИОП-у 

наставницима 

У току полугодишта Наставници, психолог 

Оснаживање наставника кроз 

саветодавни рад за рад са 

ученицима из осетљивих 

друштвених група и ученивима 

различитне етничке припадности 

кроз развијање флексибилног 

става према културним разликама 

и развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање 

поступака који доприносе 

њиховом развоју 

Током године Наставници, психолог 

Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних 

активности, односно часова и 

примера добре праксе, излагања 

на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним 

скуповима и родитељским 

састанцима, 

Током године Психолог, наставници 

Упознавање и одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама 

нових ученика 

Током године Психолог, наставници 

Пружање помоћи наставницима 

при осмишљавању плана 

активности у процесу појачаног 

васпитног рада и друштвено-

корисног рада 

Током године 
Психолог, одељењске 

старешине 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа 

одељењске заједнице, са 

акцентом на теме у вези са 

насиљем и техникама успешног 

учења 

Током године 
Одељењске 

старешине, психолог 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње 

са породицом 

Током године наставници 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Саветодавни рад са новим Током године Ученици, одељењске 
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ученицима, ученицима који су 

поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, 

преласка ученика између школа, 

промене статуса из редовног у 

ванредног ученика  

старешине, психолог, 

директор 

Саветодавни индивидуални и 

групни рад са ученицима којима 

је потребна помоћ у решавању 

личних, школских или 

породичних проблема – обављено 

85 разговора у току године 

Током године Психолог, одељењски 

старешина 

Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента – присуство на 4 

састанка ученичког парламента 

Током године Ученички парламент 

Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

кроз индивидуални саветодавни 

рад и групно – У свим 

одељењима првог разреда одржан 

ЧОС на тему: Како успешно 

учити 

октобар психолог 

Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација 

Током године 
Ученици, одељењске 

старешине 

Пружање помоћи на 

осмишљавању садржаја и 

организовању активности за 

креативно и конструктивно 

коришћење слободног времена 

Новембар Ученици 

Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова 

живота 

Током године 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

ученици 

Учествовање у изради 

педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна 

додатна подршка  

Октобар – ажурирање током 

године 

Психолог, Одељењске 

старешине 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученика који 
Током године 

Одељењски 

старешина, директор, 
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врше повреду правила понашања 

у школи или се не придржава 

одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостане са наставе 

пет часова, односно који својим 

понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права – 

индивидуални рад са ученицима 

родитељи 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Мотивисање родитеља за активно 

учешће у свим сегментима рада 

установе 

Током године Родитељи 

Пружање подршке родитељима/ 

старатељима у раду са ученицима 

са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

путем индивидуалног 

саветодавног рада – обављено 39 

разговора са родитељима 

Током године Родитељи, психолог 

Рад са родитељима ученика 

којима је потребна додатна 

подршка у образовању 

Током године 
Психолог, одељењске 

старешине 

Упознавање родитеља преко 

одељенских старешина и лично 

са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о 

заштити деце од злостављања и 

занемаривања. 

Током године 
Одељењске 

старешине, директор 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена ученика, 

Током године родитељи 

Рад са родитељима у циљу 

прикупљања података о 

ученицима 

током године родитељи 

Учешће ураду Савета родитеља – 

4 састанака 
Током године директор 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором, на 

истраживању образовно-васпитне 

праксе и специфичних проблема 

и потреба установе и предлагање 

мера за унапређење 

Током године директор 

Сарадња са директором у оквиру Током године Директор, 
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рада стручних тимова и комисија 

и редовна размена информација 

координатори 

стручних тимова 

Сарадња са директором и на 

заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе 

Август и током године 

Директор, 

координатори 

стручних тимова, 

актива 

Сарадња на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке 

документације у установи 

Током године директор 

Сарадња са директором на 

планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

Током године Директор, наставници 

Сарадња са психологом у 

истраживању образовне праксе, 

раду тимова и актива, заједничко 

планирање активности, изради 

докумената школе, унапређивању 

вођења педагошке документације 

у установи 

Током године, свакодневно психолог 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког 

већа, (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других 

активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција)  

Током године 
Чланови наставничког 

већа 

Одржана презентација на 

седници НВ правилника о 

стандардима квалитета рада 

установе 

октобар психолог 

Одржана интерна обука  Office 

365 educaton 
фебруар 

Наставници 

информатике 

Учествовање у раду савета 

родитеља – 4 састанка 

Излагање на седницама школског 

одбора 

Током године директор 

Учествовање у раду тимова, већа, 

актива и комисија на нивоу 

установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта. 

Током године 
Чланови тимова, 

актива, комисија, већа 
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Учествовање у раду педагошког 

колегијума, педагошких већа и 

стручних актива за развојно 

планирање и развој школског 

програма 

Предлагање мера за 

унапређивање рада стручних 

органа установе. 

Током године 

Чланови тимова, 

актива, комисија, 

већа, директор 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са фондацијом Тијана 

Јурић, високошколским 

установама, Црвеним крстом, 

хуманитарном организацијом 

„Срце“, Центром за социјални 

рад, МУП-ом, основном школом 

„Херој Пинки“ 

Током године Директор, психолог 

Учествовање у истраживању 

омбудсмана 
децембар 

Научне, просветне и 

др. установе које врше 

истраживања 

Учешће у раду стучног актива 

педагога и психолога – 1 састанак 

у Футогу  1 у Земуну 

Октобар, новембар психолог 

Учешће у раду Заједнице 

економских школа 
март  

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу, 

 

Свакодневно, пред крај 

текућег месеца за следећи и у 

Августу 

 

Израђен упитник за ученике о 

адаптацији 
октобар психолог 

Израђен образац за праћење 

наставе 

 

октобар психолог 

Израђен упитник за наставнике, 

ученике и родитеље за процес 

самовредновања 

Децембар - фебруар психолог 

Израђен образац за евиденцију 

друштвено-корисног рада 
новембар психолог 

Анексиран школски програм и 

годишњи план рада школе 
новембар Психолог, секретар 

Израђен правилник о обављању 

друштвено-корисног односно 

хуманитарног рада 

новембар Психолог, секретар 
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Израђене Измене и допуне 

правилника о дисциплинској 

одговорности ученика 

новембар Психолог, секретар 

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и 

оперативним плановима рада 

педагога 

 

Током године  

Прикупљање 

података о деци, односно 

ученицима и чување материјала 

који садржи личне 

податке о ученицима у складу са 

етичким кодексом педагога 

 

Током године психолог 

Стручно усавршавање ван 

установе:  

 онлајн семинар 

„Оцењивање у функцији 

развоја и учења“ 

 Стручни скуп актива 

педагога и психолога 

 Oбука за увођење 

платформе Office 365 

Education 

 Трибина „Напредовање у 

звању наставника, 

васпитача и стручних 

сарадника“ 

 Трибина Бечејска 

зборница 4 – Развој 

међупредметних 

компетенција и 

функционалног знања  

 Присуство предавању 

Медијска писменост – 

дигитални погон 

 Промоција реализације 

васпитних налога – 

примери добре праксе 

Током године  

 
 

I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 

Облик стручног 

усавршавања 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планирано 

време 

реализ. и 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документ у 

установи 

који доказује 
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 сарадници реализацију 

1. 

Угледни/огледни 

час наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 

 

Како успешно учити - 

радионица 

  12  

 

 

Реализација предавања 

одељењском већу 1-5 и 1-6 

као и стручном тиму за 

инклузију – Смернице за 

израду ИОП-а, део 1. 

21.09.2018. 

психолог 

21.09.2018. 

 

 Записници 

одељењских 

већа и 

записник тима 

за инклузију 

2. Приказ 

стручног 

усавршавања, 

књиге, 

приручника, 

стручног чланка, 

дидактичког 

материјала из 

области 

образовања и 

васпитања 

 

 

Приказ примене наученог 

са обуке Office 365 

19.02.2019. 

Нинослава 

Шајиновић 

Петар 

Петрић 

Милица 

Петрић 

19.02.2019. 

 

8 потврда 

 

 

Присуство приказу 

дидактичког материјала 

„Рад у виртуелном 

предузећу“ Шајиновић 

Нинослава 

26.12.2019. 26.12.2019. 2 Записник НВ 

 Присуство приказу 

стручног усавршавања – 

пројекат мобилности  

Ерасмус + Милева Јелић и 

Миљана Попадић 

26.03.2019. 26.03.2019. 2 Записник НВ 

 Презентација о 

стандардима квалитета 

рада установе, извештаја о 

спољашњем вредновању и 

акционог плана за 

унапређивање квалитета 

рада школе 

11.10.2018. 

Психолог 

11.10.2018. 6 Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

презентација 

 Презентација „Ерасмус + 

пројекти мобилности за 

наставнике“ - присуство 

08.07.2019. 08.07.2019. 2 потврда 

4. Учешће у 

истраживањима, 

пројектима, 

програмима, 

огледима, модел 

центрима 

 Сајам интересовања – 

учешће у организацији 

09.11.2019. 

психолог, 

ученички 

парламент 

09.11.2019. 5 Видео запис 

Облик стручног 

усавршавања 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

 

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

7. Учешће у раду 
стручних већа, 

удружења, 
стручних тимова, 
радним групама 

итд. 

 Тим за професионални 

развој – координатор 

 

Током 

године 

 4 Записници 

 Тим за обезбеђивање 

квалитета рада установе – 

координатор 

 

Током 

године 

 4 Записници 
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 Тим за самовредновање - 

координатор 

 

Током 

године 

 4 Записници 

  Присуство на Форуму 

стручних сарадника 

Заједнице економских 

школа 

28.02.2019.  4 потврда 

  Присуство конференцији 

Тимова за ЗАштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

19.11.2018. 19.11.2018. 2 Потврда о 

учешћу 

  Присуство предавању 

Медијска писменост – 

дигитални погон 

03.12.2018. 03.12.2018. 4 Списак 

присутних 

 
 

II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

Назив програма, 
стручног скупа, 

школе... 

Планирано 

време 

реализације  

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодова 

Начин 

учествовања 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука)  

 

 

К2 П3 

Оцењивање у 

функцији развоја и 

учења бр. 527 

05.11.2018-

02.12.2018. 

Он лајн 38 присуство 

 

 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина)  

 

 

 

Стручни скуп актива 

педагога и психолога 

 30.10.2018. 

ОШ „Лазар 

Саватић“ 

Земун 

/ присуство 

 

 

Oбука за увођење 

платформе Office 365 

Education 

 26.10.2018. 

Нови Сад 

/ присуство 

 

 

Трибина 

„Напредовање у 

звању наставника, 

васпитача и стручних 

сарадника“ 

 04.12.2018. 

Кикинда 

/ присуство 

 

 

Трибина Бечејска 

зборница 4 – РАзвој 

међупредметних 

компетенција и 

функционалног знања 

 28.12.2018. 

Бечеј 

1 присуство 

 

 

Округли 

сто/радионица - 

Промоција 

рeализације 

васпитних налога - 

примери добре праксе 

 19.06.2019. 

Бачка 

Паланка 

/ присуство 
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7. 2. Извештај о раду психолога 
 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност Време реализације Сарадници 

Припремање годишњих и 

месечних планова рада психолога 

Август, крајем сваког месеца 

за наредни 
Педагог, директор 

Спровођење анализа и 

истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба деце, 

ученика, родитеља, локалне 

самоуправе: 

-Социоекономски статус ученика 

првог разреда 

-Истраживање о адаптацији 

ученика првог разреда на нову 

школску средину 

 

 

 

 

 

 

Септембар, Новембар 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, ученици, 

педагог 

Учествовање у припреми 

педагошког профила и 

индивидуалног образовног плана 

за ученике којима је потребна 

додатна подршка – Израђени 

педагошки профили и мере 

индивидуализације за 3 ученице 1 

разреда 

Током године 

Одељењски 

старешина, педагог, 

родитељ, предметни 

наставници 

Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

– црвени крст,фондација Тијана 

Јурић високошколске установе, 

институције које организују 

стручно усавршавање 

запослених, сарадња са школом 

„Херој Пинки“ 

Током године 
Директор, 

институције 

Учествовање у писању пројеката 

установе : пројекат за набавку 

компјутерске опреме – Телеком 

Србија 

Током године 

Директор, референт за 

ученичка питања, 

педагог 

Иницирање и учешће у 

иновативним видовима 

планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада 

– присуство на  угледном часу 

Током године Наставници, ученици 
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Учешће у планирању и 

реализацији Сајма интересовања 
новембар 

Педагог, наставници, 

ученички парламент 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, 

додатног рада, практичне наставе, 

плана рада одељењског 

старешине, секција 

Август Наставници 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност Време реализације Сарадници 

Систематско праћење и 

вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања ученика 

путем посета часовима свих 

наставника и  свих одељења – 

посећено 35 часова редовне 

наставе 

Током године Педагог, Директор 

Праћење реализације образовно-

васпитног рада увидом у Дневник 

образовно-васпитног рада и 

Дневник осталих облика 

образовно-васпитног рада 

Током године Педагог, директор 

Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих 

области и активности рада 

установе – израђен упитник за 

ученике, родитеље и наставнике 

за област вредновања – Настава и 

учење 

Током године 
Тим за 

самовредновање 

Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

Током године 
Наставници, Педагог 

одељењски старешина 

Учешће у изради полугодишњих 

и годишњих извештаја о раду 

установе у остваривању свих 

програма васпитно-образовног 

рада (програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада 

педагога, праћење рада стручних 

актива, тимова), 

Август 

Директор, 

координатори 

стручних органа и 

тимова 

Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као 

и предлагање мера за њихово 

побољшање 

На крају класификационих 

периода и полугодишта 

Педагог, Директор, 

наставници 
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Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, и 

такмичењима  

Током године и јун 
Наставници, 

одељењске старешине 

Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика  путем посета 

часова, саветодавним радом са 

наставницима и ученицима 

Током године 
Директор, Педагог 

наставници, ученици 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Активност Време реализације Сарадници 

Пружање помоћи наставницима 

на конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног 

рада 

Током  године Педагог, наставници 

Подстицање наставника на 

увођење иновативних метода  и 

облика рада и упућивање на 

савремену педагошку литературу 

Током године Педагог, наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за 

имплементацију општих и 

посебних стандарда 

Током године Педагог, наставници 

Мотивисање наставника на 

континуирано стручно 

усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и 

напредовања у струци 

Током године Педагог ,наставници 

Анализирање часова редовне 

наставе и других облика 

образовно васпитног рада којима 

и педагошко-инструктивни рад са 

наставницима након посете часу 

Током године према 

распореду посета часова 
Педагог, наставници 

Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

Током године Педагог, наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

процесу оцењивања. 
Током године Педагог, наставници 

Сарадња са наставницима на 

заједничком осмишљавању рада 

са ученицима којима је потребна 

додатна подршка : организовано 

предавање о ИОП-у 

наставницима, посета школе 

„Херој Пинки“ 

У току полугодишта Наставници, Педагог 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих 
Током године Наставници, Педагог 
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друштвених група и ученивима 

различитне етничке припадности  

Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних 

активности, односно часова и 

примера добре праксе, излагања 

на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним 

скуповима и родитељским 

састанцима, 

Током године Педагог, наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, 

додатног рада, практичне наставе, 

плана рада одељењског 

старешине и секција 

Током године Педагог, наставници 

Упознавање и одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама 

нових ученика 

Током године Педагог, наставници 

Пружање помоћи наставницима 

при осмишљавању плана 

активности у процесу појачаног 

васпитног рада 

Током године 
 Педагог, одељењске 

старешине 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа 

одељењске заједнице, са 

акцентом на теме У вези са 

насиљем и техникама успешног 

учења 

Током године 
Одељењске 

старешине 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње 

са породицом 

Током године наставници 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Саветодавни рад са новим 

ученицима, ученицима који су 

поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, 

преласка ученика између школа, 

промене статуса из редовног у 

ванредног ученика  

Током године 

Ученици, одељењске 

старешине, Педагог , 

директор 

Саветодавни индивидуални и 

групни рад са ученицима којима 

је потребна помоћ у решавању 

личних, школских или 

породичних проблема – обављено 

Током године Педагог, одељењски 

старешина 
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70 разговора у току године 

Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента – присуство на 2 

састанка ученичког парламента 

Током године Ученички парламент 

Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

кроз индивидуални саветодавни 

рад и групно – У свим 

одељењима првог разреда одржан 

ЧОС на тему: Како успешно 

учити 

октобар Педагог 

Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација 

Током године 
Ученици, одељењске 

старешине 

Пружање помоћи на 

осмишљавању садржаја и 

организовању активности за 

креативно и конструктивно 

коришћење слободног времена- 

„Сајам интересовања“ 

Новембар Ученици 

Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова 

живота 

Током године 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

ученици 

Учествовање у изради 

педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна 

додатна подршка( Мугоша М, 

Кнежевић Д, Манојловић С)  

октобар 
Педагог, Одељењске 

старешине 

Анализирање предлога и 

сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 

Током године Ученици 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученика који 

врше повреду правила понашања 

у школи или се не придржава 

одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостане са наставе 

пет часова, односно који својим 

Током године 

Одељењски 

старешина, директор, 

родитељи 
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понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права – 

индивидуални рад са ученицима 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Организовање и учествовање на 

општим и групним родитељским 

састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем 

образовно-васпитног рада 

Током године 
Одељењске 

старешине, родитељи 

Мотивисање родитеља за активно 

учешће у свим сегментима рада 

установе 

Током године Родитељи 

Пружање подршке родитељима/ 

старатељима у раду са ученицима 

са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

путем индивидуалног 

саветодавног рада – обављено  15 

разговора са родитељима 

Током године Родитељи, Педагог 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима кроз рубрику 

школских електронских новина: 

Бити родитељ тинејџеру- 

објављено 4 чланака у току 

године 

Током године родитељи 

Рад са родитељима у циљу 

прикупљања података о 

ученицима 

током године родитељи 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором, на 

истраживању образовно-васпитне 

праксе и специфичних проблема 

и потреба установе и предлагање 

мера за унапређење 

Током године директор 

Сарадња са директором у оквиру 

рада стручних тимова и комисија 

и редовна размена информација 

Током године 

Директор, 

координатори 

стручних тимова 

Сарадња са директором и на 

заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе 

Август и током године 

Директор, 

координатори 

стручних тимова, 

актива 

Сарадња са директором на Током године Директор, наставници 
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планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

Сарадња са директором по 

питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из 

предмета и владања 

Током године 

Директор, ученици, 

родитељи, одељењски 

старешина, 

наставници 

Сарадња са педагогом у 

истраживању образовне праксе, 

раду тимова и актива, заједничко 

планирање активности, изради 

докумената школе, унапређивању 

вођења педагошке документације 

у установи 

Током године психолог 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког 

већа, (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других 

активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција) – 9 

седница 

Током године 
Чланови наставничког 

већа 

Учествовање у раду тимова, већа, 

актива и комисија на нивоу 

установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта. 

Учествовање у раду педагошког 

колегијума, педагошких већа и 

стручних актива за развојно 

планирање и развој школског 

програма 

Током године 
Чланови тимова, 

актива, комисија, већа 

Предлагање мера за 

унапређивање рада стручних 

органа установе. 

Током године 

Чланови тимова, 

актива, комисија, 

већа, директор 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са фондацијом Тијана 

Јурић, високошколским 

установама, Црвеним крстом, 

хуманитарном организацијом 

„Срце“, Омладинским клубом 

Током године Директор, Педагог 

Учествовање у истраживању децембар Научне, просветне и 
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омбудсмана др. установе које врше 

истраживања 

Учешће у раду стучног актива 

педагога и психолога – 1 састанак 

у Футогу  

новембар Педагог 

Учешће у округлом столу на 

тему; Промоција реализације 

васпитних налога-примери добре 

праксе 

јун педагог 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу, 

Свакодневно  

Израђен упитник за ученике о 

адаптацији 
октобар Педагог 

Израђен образац за праћење 

наставе 
октобар Педагог 

Израђен упитник за наставнике за 

процес самовредновања 
децембар Педагог 

Израђен образац за евиденцију 

друштвено-корисног рада 
новембар Педагог 

Анексиран школски програм новембар Педагог, секретар 

Израђен правилник о обављању 

друштвено-корисног односно 

хуманитарног рада 

новембар Педагог, секретар 

Израђене Измене и допуне 

правилника о дисциплинској 

одговорности ученика 

новембар Педагог, секретар 

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и 

оперативним плановима рада 

педагога 

Током године  

Прикупљање 

података о деци, односно 

ученицима и чување материјала 

који садржи личне 

податке о ученицима у складу са 

етичким кодексом педагога 

 

Током године Педагог 

Стручно усавршавање ван 

установе:  

 Стручни скуп актива 

педагога и психолога 

 Семинар Јачање 

професионалне улоге 

Током године  



123 
 

психолога у школи 

 Учешће у округлом столу 

на тему; Промоција 

реализације васпитних 

налога-примери добре 

праксе 
 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
 

И ове школске 2018./19. године секретар школе је радио у делокругу својих 

послова. Рађено je на  праћењу законских прописа и давању стручног мишљења у примени 

закона и општих аката школе – посебно на тумачењу законских одредби које су везане за 

делокруг рада школа, а нарочито новинекоје је донео нови Закон о изменама и допунама 

закона о основама система образовања и васпитања. 

 

Рађено је на изради општих аката школe који су морали бити усаглашени са новим 

Законом о основама система образовања и васпитања. Припремање седница органа 

управљања, вођење записника, рад са странкама и са ученицима  персонални послови ( 

конкурси, решења, пријаве, одјаве радника ), израда уговора, упитника, јавне набавке, 

средстава за наставу, хигијену, контрола и координација рада помоћно-техничког особља 

и друго. 

Секретар школе је присуствовао на пар саветовања Новом Саду, а који су се 

односили на правну регулативу и јавне набавке. 

Такође је рађено на уношењу података у програм базе података „Доситеј“ током 

целе године. 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ 

НАСТАВЕ 
Основни задатак организатора практичне наставе је да кроз планирање и 

организовање свих видова практичне наставе, реализује програм практичне наставе и тако 

заједно са наставницима практичне наставе утиче на квалитет кадрова  школе, следећих 

образовних  профила: трговац, конобар, кувар, посластичар и туристички техничар.У 

школској 2018./2019. год. укупно је било обухваћено 225 ученик на практичној настави од 

чега: 
 44 ученика образовног профила трговац распоређени у 9 објеката 

 129 ученика образови профил кувар, конобар и посластичар распоређени у 

13 објеката 

 52 ученика образовни профил туристички техничар распоређени у 8 

објеката. 
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Ученици су обављали праксу у укупно 30 објеката различитих  компанија са којима имамо 

склопљене уговоре. У шк. 2018./2019. год. пракса је извођена у објектима искључиво на 

територији града Бачка Паланка, што је олакшало  обилазак ученика на терену.  

У појединачним случајевима када су компаније захтевале да се пракса обавља ван 

уобичајених термина, обавезно је тражена писмена сагласност родитеља .  

Током године рађено је на реализацији  послова и радних задатака из Годишњег плана 

рада организатора практичне наставе.  

 

Годишњи план и програм рада организатора практичне наставе 

 Послови и радни задаци организатора практичне наставе 

1. 

Организује практичну наставу у свим облицима образовно-васпитног рада 

Школе (практичну наставу, кабинетску наставу, практичну наставу у 

блоку, професионалну праксу) 

2. 
Координира радом реализатора и других извршиоца послова у оквиру 

практичне и кабинетске наставе и професионалне праксе 

3. Анализира практичну наставу и ради на њеном унапређивању, 

4. 

Организује практичну наставу за све образовне профиле и планира 

динамику извршавања задатака предвиђеним годишњим и оперативним 

програмима рада, 

5. 
Израђује распореда рада редовних и ванредних ученика у Школској 

радионици и другим објектима 

6. Обилази практичну наставу ученика и у том смислу даје стручну помоћ 

7. 
 Организује рад и израђује материјал за потребе практичне и кабинетске 

наставе, 

8. Стручно усавршавање 

9. 
Остали послови (вођење документације, сарадња са социјалним 

партнерима и сл) 
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

10. 1. Извештај о раду драмске секције 
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ/ 

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Драмска секција  

ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОРИ 

Миљана Попадић, Бојана Мирковић, Бојана Радојевић 

(Задужени за припремање представе поводом Дана школе) 

ИМЕНА УЧЕНИКА  1. Софија Плавишић 

2. Јелена Милованов 

3. Ивана Танкосић 

4. Никола Плавац 

5. Ана Вјештица 

6. Жељко Перић 

7. Марко Балаш 

8. Душан Гајинов 

ТЕРМИН  РАДА Континуирано током другог полугодишта, интензиван рад 

март- април 2018. у терминима по договору  

ПЛАНИРАНЕ И 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ - 

ВРЕМЕ 

ЈАНУАР 

 

 Договор око избора драмског дела за представу 

поводом Дана школе  

 (Изабран текст Ефраима Кишона „Код куће је 

најгоре“, односно његови делови који су прилагођени у 

драмску форму под називом „Породична рециклажа“. 

Садржај представе повезан са циљевима пројекта „За 

чистије и зеленије школе у Војводини“ у коме учествује 

наша школа.) 

 

ФЕБРУАР  

 

 Рад на драматизацији текста, подела улога, прве 

читалачке пробе 
 

 

 

 МАРТ  

 

 Рад на разумевању текста у целини, односа целине и 

њених делова; разрада ликова, односа међу 

ликовима; постављање појединачних сцена, избор 

драмских средстава у обликовању ликова; рад на 

сценографији 
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АПРИЛ 

 

 Рад на повезивању увежбаних делова у целину, 

нијансирање ликова, увежбавање драмских покрета 

  Извођење представе поводом  Дана школе, 20. 4. 

2018. 

 

МАЈ  

 17. 5. 2018. хуманитарано извођење представе 

„Породична рециклажа“ у сали биоскопа у 19:00 

часова. Средства прикупљена овом приликом 

намењена су бившем ученику наше школе Јосипу 

Хадрави из Челарва за лечење. 

 

 

 

ЈУН 

 

 

 Анализа представе, анализа рада секције, предлози и 

сугестије ученика и ментора за даљи рад 

 

 

ЗАПАЖАЊА Ученици су изузетно креативни и мотивисани за рад. 

Воле јавну похвалу и медијско представљање. 

Самоиницијативни су. 

Постављање монтажне школске бине од пре пар година у 

многоме помаже извођену представа. 

Добра сарадња с градским КУД-ом од којих позајмљујемо 

костиме и сценографију. 

 МЕРЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

Радити на стварању школског фундуса и збирке 

реквизита који су на незавидном нивоу услед недостатка 

материјалних средстава. 

НАПОМЕНЕ-

ОСТАЛО 

 

 

   

10. 2.  Извештај о раду новинарске секције 
 

НАЗИВ 

СЕКЦИЈЕ/ 

Новинарска секција  
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ВАННАСТАВ

НЕ 

АКТИВНОСТ

И 

ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОРИ 

Миљана Попадић, уредник и администратор школског електронског 

часописа на Вордпрес сајту: https://ekobackapalanka.wordpress.com/ и 

штампаног издања школског листа Еко,као и школске ФБ странице 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9

A%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-

%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-

%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-

%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-

%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-

291673077700354/?ref=bookmarks  и Инстаграм профила, Санела 

Марковић, стални члан редакције и уредник рубрика Тапет, Активна 

настава и Упознај себе Петар Петрић, технички уредник штампаног 

издања 

ИМЕНА 

УЧЕНИКА  

1. Ивана Танкосић, 2-2 

2. Елена Кезмић, 2-2 

3. Саво Зорић, 3-4 

4. Марија Демић, 1-1 

5. Лара Врнац, 1-1 

6. Никола Плавац, 4-1 

7. Катарина Ватраљ, 3-3 

8. Ана Вјештица, 3-3 

 

ТЕРМИН  

РАДА 

Континуирано током целе школске године рад на уређивању и 

администрирању електронских новина, ФБ странице и Инстаграм 

профила, мај и јун 2018. рад на штампаном издању листа Еко 

 

ПЛАНИРАНЕ 

И 

РЕАЛИЗОВА

НЕ 

АКТИВНОСТ

И - ВРЕМЕ 

  

 СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

 

 Конкурс за чланове новинарско-литерарне секције 

 Формирање секције 

 Доношење плана рада новинарско-литерарне секције за 

текућу школску годину 

 Подела задужења у оквиру секције 

 Припрема за рад на блогу 

 Ажурирање блога, ФБ странице и Инстаграм профила у 

складу са динамиком дешавања у школи 

 

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 

 

https://ekobackapalanka.wordpress.com/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%94%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-291673077700354/?ref=bookmarks
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 Облици новинарског изражавања: интервју, репортажа, 

извештај 

 Анализа новинарских чланака; композиција састава 

 Ажурирање блога, ФБ странице и Инстаграм профила у 

складу са динамиком дешавања у школи 

 

 

 

ЈАНУАР-МАРТ 

 

  Извештавање о прослави школске славе, Светог Саве 

 Ажурирање блога, ФБ странице и Инстаграм профила у 

складу са динамиком дешавања у школи 

 Рад на снимању новог промотивног филма Школа отворених 

врата: https://www.youtube.com/watch?v=jgaEVPFMwoo&t=3s 

 

 

 Рад на припреми видео материјала и аплицирање поводом  

Конкурса Европски дневник за 2018. год. у сарадњи са 

школским педагогом Евицом Вујичић и проф. српског 

језика и књижевности Бојаном Радојевић.  

У јануару је објављен конкурс под називом Где прошлост 

сусреће будућност. Конкурс је посвећен обележавању 

2018. као Године европске културне баштине. Одлучили 

смо се за снимање видео материјала о Војвођанском 

народном оркестру „Гајде“ из Бачке Паланке. Снимање 

отпочело 28. 1. 2018. снимком концерта у Биоскопу 

„Војводина“. Филм ученика Иване Танкосић, Елене 

Кезмић и Саве Зорића под коначним називом ВНО 

„Гајде“ – Где прошчост сусреће будућност, послат је 10. 3. 

2018. на конкурс Европски дневник и није награђен.Филм 

мжете погледати на: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1iupWdKsbs&t=2s 

АПРИЛ-ЈУН 

 

 Ажурирање блога, ФБ странице и Инстаграм профила у 

складу са динамиком дешавања у школи 

 Сређивање и анализирање прикупљеног материјала за 

штампано издање школских новина 

 4. јуна 2018. у холу школе одржана је промоција филма 

„ВНО „Гајде“ – Где прошлост сусреће будућност“ и 

хуманитарни концерт ВНО „Гајде“. Средства 

https://www.youtube.com/watch?v=jgaEVPFMwoo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=x1iupWdKsbs&t=2s
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прикупљена за помоћ бившем ученику наше школе 

Јосупу Хадрави за лечење.  

 Проф. Миљана Попадић са проф. ТШ „9. мај“ Југославом 

Лулић покренула је на eTwinning порталу међународни 

пројекат под називом „In Search of a Lost Treasure“. У 

пројекат су између осталих укључени и чланови 

новинарске секције. У пројекту је укупно учествовало 13 

ученика наше школе. Пројекат је имао за циљ откривање 

и представљање културног и природног наслеђа наше 

средине учесницима из Португалије, Јерменије и Грчке 

који су се одазвали на позив покретача пројекта и узелу 

учешће у њему. Продукте заједничког рада учесника овог 

пројекта могуће је видети уз добијење параметара за 

пристум пројекту од проф. Попадић.  

 Објављивање штампаног издања школских новина (подела 

новина планирана приликом поделе сведочанстава и диплома 

ученицима завршних разреда). 

 Анализа рада новинарске секције 

 

 

ЗАПАЖАЊА Ученици су изузетно креативни и мотивисани за рад. 

Воле јавну похвалу и медијско представљање. 

Самоиницијативни су. 

Прате објаве на блогу и раде на прикупљању материјала. 

 

 МЕРЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊ

Е 

Обновити рубрике Фељтон  и Ново у нашем граду, у зависноси 

од интересовања ученика 

НАПОМЕНЕ-

ОСТАЛО 

 

 

   

 

 

 

 

 

10. 3. Извештај о раду рачуноводствене секције 
 

Током школске 2018/2019. године рад рачуноводствене секције је организован на следећи 

начин: 

 

 Изабрани ученици смера финансијски техничар трећи  и четврти разред. 
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 Уредно вођене зидне новине током школске године (личност Гувернера НБС на 

месечном нивоу). 

 Сусрети су реализовани углавном према договору месечно, односно и више пута 

уколико се ради на неким пројектима-израда наставних материјала (планиранирана 

израда наставних филмова по темама: НБС, АПР, пословне књиге и друго). 

Проблем реализације озбиљнијих садржаја и снимања на терену су углавном 

срества за реализацију. 

 Реализовано је састављање и попуњавање годишњних фин. извештаја са трећим 

разредом смер финансијски техничар. 

 Текстови нису предати у електронске новине јер се закаснило са темом (урађене 

две теме – Недеља штедње и Инфлација и дефлација кроз примере). 

 На крају првог полугодишта је урађен кратак преглед материјала (углавном 

недовршених) и одржан је састанак ради анализе рада секције, забележени 

предлози за друго полугодиште. 

 На почетку другого полугодишта кратак сусрет на коме нису били присутни сви 

чланови. Састављен списак могућих посета званичним фин. институцијама.  

 Преглед материјала.  

 Током фебруара месеца планирана је посета банци, али није реализовна због 

ванредног распуста – (грип) касниије није било могуће због других обавеза ученица 

на различитим такмичењима. 

 Одлазак у Пореску управу је одложен за секцију, јер су ученице из виртуелног 

предузећа ишле тамо. Планирана је помоћ члановима виртуелног предузећа око 

најављених  такмичења. 

 Помоћ виртуелном предузећу у такмичењу на „Међународним данима ученичког  

предузетништва-Сокобања“-помоћ је била у изради бизнис плана и састављању 

биланса и калкулације са виртуелним предузећем „Луна органик“. 

 Састанак у вези са анализом рада секције у другом полугодиштву и састављање 

извештаја о раду за школску 2018-2019. годину. 

Месец/Датум Опис активности Забелешка Остварење 

 

СЕПТЕМБАР 

 

- Пријава ученика за рад у 

секцији 

- Израда нацрта активности у 

складу са наставним палном 

и програмом  

- Вођење зидних новина 

„Гувернери НБС“ – Наставља 

се редослед (Тихомир 

Марковић и редом низ) 

- Израда курсне листе и 

редовно ажурирање 

Чалнови 

секциије: III-

1 (Валтер 

Ивана, Ракин 

Угљеша), IV-

1 (Ивић Ана, 

Вуковић 

Јована, 

Ђукић 

Зорана, 

Јовичић 

Љубица, 

Пилиповић 

Александра, 

Родић 

Невена) 

Изабрани 

ученици смера 

финансијски 

техничар трећи  и 

четврти разред. 

 

Уредно вођене 

зидне новине 

током школске 

године (личност 

Гувернера НБС, 

месечне теме). 
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Наставник 

координатор 

секције: 

Нинослава 

Шајиновић 

 

ОКТОБАР 

 

- Планирана израда наставних 

материјала по темама: 

Биланс стања и Биланс 

успеха банке, Хартије од 

вредности 

- Састављање и попуњавање 

годишњих финансијских 

извештаја (рад са трећим 

резредом финансијски 

техничар) 

 

Изабрани 

чланови за 

видео 

материјал 

(Ивић, 

Вуковић, 

Ракин) 

 

Реализовано 

састављање и 

попуњавање 

годишњних фин. 

извештаја  

 

НОВЕМБАР 

 

- Писање текстова за потребе 

школских електронских 

новина у рубрици која је 

додељена секцији - према 

пређеном градиву из 

предмета рачуноводство 

 

Ђукић, 

Јовичић, 

Валтер, 

Ивић, 

Вуковић 

 

Текстови нису 

предати у 

електронске 

новине (урађене 

две теме – 

Недеља штедње и 

Инфлација и 

дефлација кроз 

примере) 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

- Презентација урађених 

задатака 

- Преглед и потребне исправке 

наставног материјала (скице) 

- Новогодишња честитка  

- Анализа рада секције у 

првом полугодишт и 

предлози за рад у другом 

полугодишту 

 

Сви 

члановии 

секције 

 Урађен кратак 

преглед 

материјала 

(углавном 

недовршених). 

Одржана састанак 

ради анализе рада 

секције, 

забележени 

предлози за друго 

полугодиште. 

 

ЈАНУАР 

 

- Радни састанак за преглед  

урађених материјала 

- Пријем нових чланова 

- Предлози и план посета 

институцијама 

- Презентација и корекција 

материјала 

 

Сви чланови 

секције 

Кратак сусрет, 

нису присутни 

сви чланови. 

Састављен списак 

могућих посета 

званичним фин. 

институцијама.  
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ФАБРУАР 

 

- Презентација материјала до 

краја месеца у школи 

- Презентација нових чланова 

секције 

- Одлазак у обилазак пословне 

банке  

- Писање чланка за 

електорнеске новине о 

посети банке 

 

Сви чланови 

секције 

Преглед 

материјала.  

Посета банци 

није реализовна 

због ванредног 

распуста – грип, 

касниије 

оправдано није 

било могуће.  

 

МАРТ 

 

- Одлазак у обилазак Пореске 

управе 

- Писање чланка за 

електорнеске новине о 

посети Пореској управи 

- Прирпема за такмичење  

 

 

Сви чланови 

секције 

Одлазак у 

Пореску управу је 

одложен за 

секцију, јер су 

ученице из 

виртуелног 

предузећа ишле 

тамо. План за 

помоћ члновима 

виртуелног 

предузећа око 

најављених  

такмичења. 

 

АПРИЛ 

 

- Одлазак у обилазак 

осигуравајућег друштва 

- Писање чланка за 

електорнеске новине о 

посети осигуравајућем 

друштву  

- Такмичење и извештај са 

такмичења 

- Текст о такмичењу  

 

Сви чланови 

секције 

Помоћ у 

такмичењу на 

„Међународним 

данима ученичког  

предузетништва-

Сокобања“-помоћ 

у изради бизнис 

плана и 

састављању 

биланса и 

калкулације са 

виртуелним 

предуз.  

 

МАЈ 

 

 

- Презентација наставних 

материјала 

- Анкета у школи о раду 

секције 

- Извештај о раду и анализа 

рада секције 

 

Сви чланови 

секције 

Извештај о раду 

секције. 
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10. 4. Спортско рекреативне секције 
 У школској 2018.-2019. год. у школи су одржаване: рукометна секција – мушка и 

женска, одбојкашка секција, кошаркашка, фудбалска и секција стоног тениса. Због 

великог броја путника и неадекватног распореда часова секције су радиле угавном после 

поподневне наставе и током субота . Ово су најмасовније секције и обухватају око 10 % 

ученика. Чланови спортских секција су и активни чланови појединих спортских клубова и 

истичемо добру сарадњу са клубовима. 

Чланови секција су учествовали на свим такмичењима од школског до републичког 

нивоа, као и у ревијалним наступима и спортским манифестацијама: Крос РТС-а,... 

Резултати такмичења су приказани у посебном поглављу Такмичења, 

Манифестације и активности. 

11. ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧЕЊА 2018/2019. год. 
 

Табеларно су приказана учешћа и пласмани ученика на школским, општинским, 

зонским, републичким и међународним такмичењима у школској 2018./2019. години. 

Наративни извештаји професора који су припремали ученике за такмичења приложени су 

у посебној евиденцији за школску 2018./2019. годину. 

БР. НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕСНИЦИ МЕСТО И 

ДАТУМ 

УСПЕХ 

1. Златни Котлић Ученици 2. 

разреда смер 

кувар 

15.09.2018. 

Бачка Паланка 

 

Титула 

најперспективнија 

екипа 

2. Јесењи крос Сви ученици 03.10.2018. 

 

Укупно истрчало 

крос 348 ученика 

3. Такмичење у 

стоном тенису 

Никола Ђуран и 

проф. Југослава 

Родић 

03.10.2018. 

Стоно-тениски 

клуб 

,,Челарево“-

Челарево 

1. место 

4. Окружно 

такмичење у 

стоном тенису 

Никола Ђуран и 

проф. Југослава 

Родић 

16.10.2018. 

„Спенс“ Нови  

Сад 

Без пласмана за 

даље такмичење 

5. Уличне трке Ученици 1-4 

разреда 

19.10.2018. 

Бачка Паланка 

1. место екипно 

6. Општинско 

такмичење у 

рукомету - дечаци 

Клисарић 

Огњен 

1-4 

Крндија Ђурађ 

1-4 

Радичанин 

Ђорђе 

1-6 

Клисарић 

Марко 

22.11.2018. 

Бачка Паланка 

2. место 
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3-1 

Козомора Петар 

3-1 

Балаш Марко 

3-3 

Каракаш Саша 

3-3 

Вукојевић 

Милош 

4-3 

Кнежевић 

Немања 

4-3 

Копања Урош 

4-3 

Марић Марко 

4-4 

Кларић Марко 

4-4 

Родић Немања 

4-4 

Ковачевић Лука 

4-4 

Ишиковић 

Данијел 

4-4 

Проф. Тркуља 

Владимир 

7. Општинско 

такмичење у 

рукомету - 

девојчице 

Мемишевић 

Дејана 1-2 

Рогач Тихана 1-

2 

Колек Недељка 

2-3 

Бјељац Дуња 2-

3 

Грубанов 

Милица2-3 

Рајак 

Ангелина2-3 

Кнежевић 

Александра 

2-3 

Јованић Андреа 

2-3 

Татић 

22.11.2018. 

Бачка Паланка 

1. место 
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Андријана 

2-4 

Ђурковић 

Тијана 

2-4 

Тодоровић 

Тијана 

3-2 

Кожуха Слађана 

3-3 

Вуковић Јована 

4-1 

Вјештица Ана 

4-3 

Нинковић 

Тамара 

2-4 

И проф. Тркуља 

Владимир 

8. Турнир у малом 

фудбалу 

18 екипа 

састављених од 

ученика наше 

школе 1-4 

разред 

Октобар 2018 

ССШ „Др 

радивој Увалић“ 

2-6 прво место 

9. Међународни 

фестивал „Веч 

знања за веч 

туризма“ 

Ученици 4-4 

Марија 

Новаковић 

Милица Пуђа 

Јана Аничић 

Саво Зорић 

Вукашин 

Ђорђић и 

проф. Аранком 

Харак 

30.01.2019. 

Љубљана 

Златна плакета 

 Окружно 

такмичење у 

рукомету - 

девојчице 

Колек Недељка 

2-3 

Бјељац Дуња 2-

3, 

Грубанов 

Милица 2-3, 

Рајак 

Ангелина2-3, 

Кнежевић 2-3 

Александрал 

Јованић Андреа 

2-3, 

12.02.2019. 

Нови Сад 

3. место 
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Мичић Тијана2-

3, 

Татић 

Андријана 2-4, 

Ђурковић 

Тијана 2-4, 

Кожуха Слађана 

3-3, 

Вуковић Јована 

4-1, 

Вјештица Ана 4-

3, 

Татић Данијела 

4-4 

 

 Општинско 

такмичење у 

кошарци, баскет - 

дечаци 

Аралица Алекса 

4-1 

Богуновић Јован 

3-1 

Ковачевић 

Марко 3-3 

Ковачевић 

Драган 1-3 

Ишиковић 

Данијел 4-4 

Хорват Павле 1-

1 

Радмиловић 

Петар 1-6 

Радмиловић 

Стефан 1-6 

Дамјановић 

Љубомир 1-1 и 

проф. Владимир 

Тркуља 

 

12-13.03.2019. 

Бачка Паланка 

2 место 

 Општинско 

такмичење у 

кошарци, баскет - 

девојчице 

Екипа о 6 

ученица 

12-13.03.2019. 

Бачка Паланка 

1 место 

 Европски квиз 

новца 

Александра 

поповић 1-1 

Дарко 

Цинкоцки 1-1 

Марија Лажетић 

1-3 

27.03.2019.  
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Јелена Тица 1-3 

Проф. Милева 

Јелић и 

Нинослава 

Шајиновић 

 Такмичење у 

статистичкој 

писмености  

Интернационални 

пројекат 

статистичке 

писмености - ISLP 

 

Ученице 3-2 

Марина Мандић 

Татјана Глишић 

И проф. Милева 

Јелић и Аранка 

Харак 

 

15.03.2019. 1.место и пласман 

на мећународно 

такмичење у 

Куала Лумпуру 

 Баскет – окружно - 

девојчице 

Малић Марија 

2-1 

Кнежевић 

Александра 

2-3 

Лазендић 

Марина 

4-4 

Татић 

Андријана 

2-4 

Проф. 

Владимир 

Тркуља 

29.03.2019. 6. место 

 Кошарка – 

окружно - 

девојчице 

Малић Марија 

2-1 

Кнежевић 

Александра 

2-3 

Татић 

Андријана 

2-4 

Савић Миланка 

4-1 

Татић Данијела 

4-4 

Лазендић 

Марина 

4-4 

Јовановић 

Марија 

4-3 

Проф. 

26.03.2019. 4. место 
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Владимир 

Тркуља 

 Математика – 

републичко 

такмичење 

Анђела Вујић 1-

2  

Лара Вранац 2-1 

Стефан Јовић 4-

2 

Проф. Драгана 

Матић 

13.03.2019. 

ЕТШ „Јован 

Трајковић“ 

Зрењанин 

1. место, 

23 место, 

27 место 

 Међународни 

дани ученичког 

предузетништва 

Данијела 

Пјавац, Зорана 

Тегелтија и 

Вања 

Русимовић 3-3 и 

проф. 

Нинослава 

Шајиновић 

16-18.05.2019. 

Сокобања 

3. место 

 Мост математике Митровић 

Дејана 1-2 

Јовановић 2-1 

Наталија 

Глишић Татјана 

3-1 

Ђукић Зорана 4-

1 

Проф. Драгана 

Матић и Милева 

Јелић 

06.04.2019. 

 е-гимназија 

Нови Сад 

2. место 

 Мост Математике 

- републичко 

Митровић 

Дејана 1-2 

Јовановић 2-1 

Наталија 

Глишић Татјана 

3-1 

Ђукић Зорана 4-

1 

Проф. Драгана 

Матић и Милева 

Јелић 

18.05.2019. 

Врњачка Бања 

2. место за 

пројекат 
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12. ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈАМА, 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА,  ПРОСЛАВАМА И 

ЗНАЧАЈНИМ ДАТУМИМА 
 Током школске 2018./2019. године Школа је реализовала низ акција, 

манифестација, прослава и обележила значајне датуме. У реализацији поменутих 

активности, Школа је била упућена на тесну сарадњу са другим институцијама и 

организацијама друштвене средине, што је упoтпунило и културну и јавну делатност 

школе. 

 Посебно истичемо организацију Сајма интересовања за ученике првог разреда 

наше школе који је за циљ имао подршку у адаптацији првака на ново школско окружење 

кроз промовисање ваннаставних активности школе и квалитетног провођења слободног 

времена. 

БРОЈ НАЗИВ АКТИВНОСТИ МЕСТО И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Манифестација „Златни 

котлић“ 

Бачка Паланка 

14.09.2018. 

Ученици 

туристички 

техничари као 

волонтери и и проф. 

Аранка Харак и 

Крстанка 

РАдановић 

2. Куп Војске Србије- 

Карађорђево 2018 

Карађорђево 

28.09.2018.-

30.09.2018. 

Ученици 2. и 3. 

разреда смер кувар  

са менторима 

Александром 

Томом и Драганом 

Зимоњом 

3. Предавање о превенцији 

суицида 

Амфитеатар школе 

03.10.2018. 

Центар за пружање 

емотивне подршке 

и превенцију 

самоубиства “Срце“ 

4. Гвоздени пук На првом часу у 

свим одељењима 

Предметни 

наставници 

5. Предавање о трговини 

људима 

Амфитеатар школе 

18.10.2018. 

Црвени крст 

6. Обележавање 22.годишњице 

Вуковог ријечника 

Народна 

Библиотека „Вељко 

Петровић“ 

24.10.2018 и ОШ 

„Вук Караџић“ 

10.11.2018. 

Ученици 1-3 и 3-3 и 

проф. Бојана 

Мирковић 

7. Представљање Економског 

факултета 

Амфитеатар школе 

07.11.2018. 

Економски 

факултет 

8. Конференција „Нисте сами“ Народна 

Библиотека „Вељко 

Петровић“ 

Петроварадин 

медија 
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08.11.2018. 

9. Сајам интересовања за 

ученике првог разреда 

Хол школе 

09.11.2018. 

Ученички 

парламент 

10. Обележавање Дана школе 

ОШ „Вук Караџић“ 

ОШ „Вук Караџић“ 

11.11.2018. 

Ученици 1. и 3. 

разреда смер 

конобар 

11. Обележавање 100 година 

присаједињења Војводини 

Краљевини Србији 

Народна 

Библиотека „Вељко 

Петровић“ 

14.11.2018. 

 

12. Обележавање крсне славе 

дома за старе 

Дом за стара лица 

Бачка паланка 

14.11.2018. 

Ученици 1. и 3. 

разреда смер 

конобар и учениции 

3. разреда смер 

кувар 

13. Радионица „Украдена 

Безбедност“ 

Амфитеатар школе  

21.11.2018. 

Фондација Тијана 

Јурић 

14. Здрава исхрана – весељко 

Иконић и Јована Вуковић 

Народна 

Библиотека „Вељко 

Петровић“ 

26.11.2018. 

 

15. Паланачки ноћни базар Бачка Паланка 

29.11.2018. 

Ученици 1. и 3. 

разреда смер 

конобар 

16. Обележавање светског дана 

борбе против ХИВ-а 

Амфитеатар школе 

30.11.2018. 

04.12.2018. 

Црвени Крст, 

Омладински клуб 

17. Вршњачка едукација – 

загађење воде, ваздуха и 

земљишта 

ОШ „Вук Караџић“ Ученици 1-3 и 1-6 и 

проф. Мирјана 

Шијаков и Татјана 

Бубања 

18. Обележавање Дана Светог 

саве 

27.01.2019. 

Хол школе 

Драмскасекција и 

проф. Миљана 

Попадић, Бојана 

Вујичић и 

Александар 

Петровић 

19. Представљање Високе 

пословне школе 

06.02.2019. Висока пословна 

школа 

20. Обележавање Дана сећања на 

Погром на Косову и 

Метохији 

17.03.2019. Сва одељења, први 

час код предметних 

наставника 

21. Предавање „Свака лименка 

се рачуна“ 

20.03.2019. Recan – фонд за 

рециклажу лименки 

22. Предавање „Процес 

маркетинг комуникације“ 

27.03.2019. Економски 

факултет Суботица 
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23. Предавање „Постани давалац 

крви“ 

27.03.2019. Црвени крст 

24. Предавање „Процес 

Маркетинг комуницирања“ 

27.04.2019. 

Амфитеатар школе 

Економски 

факултет Суботица 

25. Посета Високе техничке 

школе Нови Сад  

29.03.2019. Висока техничка 

школа 

26. Сат за нашу планету 30.03.2019. 

Хол школе 

Драмска секција 

27. Посета Универзитета 

Сингидунум 

03.04.2019. Универзитет 

сингидунум 

28. Обележавање дана Рома – 

пријем у Бачкој Паланци – 

додељивање помоћи за 10 

ученика  

08.04.2019. 

Општина Бачка 

Паланка 

Општина Бачка 

Паланка 

29. Посета Народне банке 

Србије нашој школи, 

радионице „Финансије за 

касније“ и „Мој буџет и ја“ у 

организацији Народне банке 

Србије 

12.04.2019. 

учионица 

Народна Бaнка 

Србије 

30. Конференција – 

Математички Подијум 

Младих 

10.04.2019. 

Природно-

математички 

факултет Нови Сад 

ученице 𝐼𝐼𝐼2 

одељења Марина 

Мандић и Татјана 

Глишић, ментори: 

Аранка Харак и 

Милева Јелић 

 

31. Антикорупцијски час 17.04.2019. 

Гимназија Исидора 

Секулић 

Присуство 4 

ученице четвртог 

разреда 

32. Обележавање Дана школе  18.04.2019. 

Хол школе 

Драмска секција и 

проф. Милијана 

Пејаковић 

33. Посета изложби „Да се не 

заборави“ 

18.058.2019. 

Културни центар 

Ученици 1. и 2. 

разреда и проф. 

Александра 

Зеленбаба 

34. Предавање ученицима 

завршних разреда о 

безбедности на матурској 

вечери 

22.05.2019. 

Плава сала 

Ученички 

парламент у 

сарадњи са МУП-ом 
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13.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА 
 

Школа је и ове године пратила конкурсе за пројекте и током године  реализовала 

следеће пројекте: 

 

 

 Свесна важности заштите природне средине Школа се укључила у Пројекат 

под називом „За чистије и зеленије школе“. У организацији Покрајинског 

секретаријата за образовање. Пројекат су реализовали ученици школе и 

координатор тима проф. Татјана Бубања. 

 

 Одобрен је и пројекат под покровитељством Телекома Србија „учионица за 

будућност“ за опремање школе са 10 компјутера. 

 

 Школа је 2017.-2018. год. аплицирала за ЕРАЗМУС програме и одобрена су 

два пројекта везана за мобилност наставника: по 2 наставника из школе 

посетила су током 2018/ 2019 едукативне радионице у Сплиту и Мадриду. 

 

  Школа је и школске 2018/2019 године године аплицирала за ЕРАЗМУС 

програме мобилности ученика и наставника, пројекат је одобрен и биће 

реализован у школској 2019/2020. години. 

 

 Школи је одобрен пројекат од стране Покрајинског секретаријата за 

образовање, управу и националне заједнице под називом „Градимо мостове 

пријатељства“ а који се односи на неговање мултикултуралности кроз 

ваннаставне активности. Пројекат је реализован током маја и јуна месеца 

2019. године 

 

 Школи је одобрен пројекат „Енергетска ефикасност“ од стране 

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај  

путем којег је замењена постојећа расвета у две трећине школе штедљивом 

лед расветом. 

  

Школа је током године активно пратила објављење конкурсе и јавне позиве за пројекте и 

аплицирала за њихово одобравање. Горе смо навели само пројекте који су одобрени и 

реализовани. 
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14. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАMA, ПОСЕТАMA  И 

СТРУЧНИM ИЗЛЕТИМА 
Табеларно су приказане екскурзије, посете и стручни излети који су реализовани у 

школској 2018./2019. години. Наративни извештаји носиоца активности приложени су у 

посебној евиденцији за школску 2018./2019. годину.  

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ МЕСТО РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Стручни излет  28.09.2018. Суботица-

Палић-

Лудошко 

језеро 

Одељења  

туристички 

техничари и ОС 

2. Сајам књига 26.10.2018. Београд Ученици 1-4 

разреда 

3. Фестивал науке 30.11.2018. Београд Ученици 1-4 

разреда са проф. 

Бубања Т. и 

Шијаков М. 

4. Сајам образовања 

„Путокази“ 

07.03.2019. Нови Сад Ученици 4. разреда  

са одељењским 

старешинама 

5. Матурска Екскурзија 07.05.-11.05.2019. Италија Ученици 4. разреда 

са одељењским 

старешинама 

 
 

 

15. ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И 

ЗАПОСЛЕНИХ 
Школа у свом Годишњем плaну има посебан Програм безбедности и заштите 

деце - ученика од насиља. Програм се састојао од превентивних и интервентних мера, 

чија је реализација довела до резултата повећане безбедности ученика и свих запослених у 

Школи, али се и даље ради на побољшању истих. 

 

Безбебност ученика смо анализирали са позиција: 

- саобраћајне безбедности, 

- физичко-техничке безбедности и 

- здравствене безбедности. 

 

У околини Школе постоје „лежећи полицајци", семафори, камере за снимање 

саобраћаја, као и адекватни саобраћајни знакови што доприноси саобраћајној безбедности. 

У циљу повећања безбедности ученика постављен је још један пешачки прелаз  у 

близини школе. 
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Проблем је и недовољна прегледност школског дворишта из саме школске зграде.  

Сталним дежурством ученика,  наставника и помоћног особља обезбедили смо несметан 

боравак ученика у дворишту. Школско двориште је једним делом ограђено што такође иде 

у прилог већој безбедности. 

 

Максимално се трудимо да контролишемо улазак непознатих лица у школски хол и 

зграду а што постижемо сталним дежурством ученика, професора и помоћног особља по 

утврђеном распореду дежурства о чему се води посебна дневна евиденција. Свака 

непозната особа - странка која улази у школу мора бити евидентирана од стране дежурних 

ученика у књигу евиденције. Од школске 2014./15. год. уведено је и дежурство током 

наставе, а што је чињено и у шк. 2018./2019. год. Ученици који су из било ког разлога 

каснили на наставу или напуштали час, морали су да се евидентирају од стране професора 

који „пасивно дежура”.   

 

У школском објекту постоје прописани апарати противпожарне заштите чиме је 

обезбеђена  безбедност ученика. 

Постоји приручна Прва помоћ у фискултурној сали, кабинету за куварство и 

посластичарство, као и у наставничкој зборници. 

У самој школској згради као и на спољној фасади школе постављене су видео 

камере које су у многоме допринеле већој безбедности. 

. Видео надзор је инсталиран и у канцелари директора школе, који у сваком моменту може 

да прати дешавања у и око школе. 

 Постоји акт о процени ризика на радном месту за Школу са којима су упознати сви 

запослени радници. 

 

   

   

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ПРЕДУЗЕТИМ 

ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2018./2019 

год. 

 
 У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговањa позитивне 

атмосфере, сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, Тим за заштиту ученика 

од насиља је у току шк.2018./2019. године у оквиру планираних превентивних  активности 

је урадио следеће: 

 На седници наставничког већа од 30.08.2018. год. директор је именовао чланове 

Тима  

 Урађен је План  заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 На седници наставничког већа од 11.10.2018. упознати чланови са Правилником о 

поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности и Правилником о обављању 

друштвено – корисног, односно хуманитарног рада 
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 На родитељским састанцима представљени Протокол и Приручник за примену 

протокола у борби против насиља, Правилником о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности и Правилник о обављању друштвено – корисног, односно 

хуманитарног рада 

 Измењен школски правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика, 

усвојен од стране школског одбора 14.11.2018. и представљен на седници Савета 

родитеља 14.11.2018. године 

 Израђен образац за праћење и евиденцију друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада 

 Током полугодишта ученици на ЧОС- у упознати са Протоколом и Приручником за 

примену протокола у борби против насиља, Правилником о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности као и са Правилником о обављању друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада 

 У сарадњи са Црвеним Крстом одржано предавање о трговини људима 

 У сарадњи са Црвеним Крстом и Омладинским клубом одржано предавање о ХИВ-

у 

 Одржана радионица „Украдена Безбедност“ у сарадњи са фондацијом Тијане Јурић 

 Педагог и 4 представника ученика посетили трибину „Нисте сами“ 

 Активан видео-надзор у унутрашњости и ван школе 

 Дежурство ученика и наставника у току часова и одмора обавља се редовно, према 

утврђеном распореду 

 Поред канцеларије педагога и психолога у холу Школе  истакнут пано : ВРСТЕ И 

НИВОИ НАСИЉА  

 Функционише систем пријављивања насиља путем попуњавања евиденције о 

насилном понашању 

 На видним местима у школи : код дежурних ученика на оба улаза, на огласној 

табли у холу , у наставничкој зборници, на портирници, у канцеларији педагога и 

секретара школе, истакнута су имена с телефонским бројевима чланова Тима , број 

телефона хитне службе Дома здравља и дежурне службе МУП-а на чије бројеве се 

могу јавити  у случају насиља или само сумње на насиље  

 Спроводио се појачан васпитни рад с ученицима као што је то предвиђено Законом 

о основама система образовања и васпитања  

 Саветодавни рад педагошко-психолошке службе са ученицима починиоцима 

насиља и жтртвама насиља. 

 Пружање помоћи  у решавању насиља свих нивоа што се чинило у сарадњи с ОС, 

родитељима , педагогом и психологом школе и одговарајућим установама ван 

школе у зависности од процене нивоа насиља 
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 Одржано предавање ученицима завршних разреда о безбедности на матурској 

вечери 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 

ПРЕДУЗЕТИМ ИНТЕРВЕНТНИМ АКТИВНОСТИМА У ТОКУ 

ШКОЛСКЕ 2018./2019. год. 

 

У току школске 2018./2019. год. Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања реаговао је на основу свих пријављених облика 

насилног понашања који су процењени да су изнад првог нивоа насиља. Пријаве су 

биле упућене од стране ОС, предметних наставника односно дежурних професора 

и стручне службе.  Тим је одржао је укупно 6 састанака (записници  се налазе 

педагога и психолога). 

 

Тим се укључио у решавању 3 случаја насилног понашања која су 

процењена да су на другом нивоу насиља : 

 

 Случај И.Л. и  Б.Ђ. – 27.10.2018. – физичко насиље- ударање 

 

Ученици су се сукобили физички након вербалног конфликта при чему је Б.Ђ. задобио 

ударац у ногу после чега је узвратио ударцем песницом у лице. Ученици нису пријавили 

насиље, а мајка И.Л. је после наставе дошла да пријави. Ученици наводе да је до сукоба 

дошло због тога што Б.Ђ није хтео да помогне И.Л. да пренесе клупу. Након вербалног 

конфликта дошло је до ударања с обе стране које је резултирало снажнијим ударцем 

песницом у лице од стране Б.Ђ. 

Рађена је медијација са циљем поправљања нарушеног односа, ученик Б.Ђ. се извинио и 

свестан је кривице, наводи да је био изнервиран због нечег другог па је пренагљено 

реаговао, али такође сматра да кривица постоји с обе стране. Против оба ученика је вођен 

васпитно-дисциплински поступак и појачан васпитни рад и изречена им је одговарајућа 

васпитно-дисциплинска мера. Њихов међусобни однос прати одељењски старешина. 

 

 

 

 

 

 

 

 Случај Ј.Г. и М.Д .– 03.12.2018. – психичко насиље – претња 

Ученици М.Д., на друштвеној мрежи Вибер је стигла порука претећег садржаја од стране 

ученице Ј. Г. За случај се сазнало дојавом родитеља М.Д. и пријавом ученице професорки 
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физичког васпитања.  Пријава насилног понашања је евидентирана и налази се у 

документацији код педагога и психолога. Директор, педагог, психолог и одељењске 

старешине су разговарали са обе ученице ради смиривања ситуације и прикупљања 

информација. Обављени су разговори са родитељима. Са ученицамаје вођен појачан 

васпитни рад а против ученице Ј.Г. васпитно-дисциплински поступак. О случају је 

обавештен МУП. 

 Случај П.И. и А.Р. – физичко насиље – чупање за косу 

Ученице су се, након размењених увредљивих речи,у току одмора на холу школе физички 

сукобиле чупањем за косу. Против обе ученице покренут је васпитно-дисциплински 

поступак. Ученице  и сведоци су саслушани у присуству родитеља, изречене су 

одговарајуће васпитно-дисциплинске мере. Прати се однос између њих, није било даљих 

инцидентних ситуација. 

 Случај Д.Г. и В.В. – физичко насиље – шамар 

По сазнању за случај насиља одмах обавештени старатељи, вођен васпитно-дисциплински 

поступак и појачан васпитни рад. Са ученицом Д.Г. стручна служба редовно обавља 

разговоре. Ученице су се након догаћаја, помириле. 

 Случај Ј.Г. и Д.В. – физичко насиље – ударање 

Обавештени одмах родитељи обе ученице. У медијацију укључени педагог и психолог. 

Против обе ученице је вођен васпитно-дисциплински поступак и појачан васпитни рад и 

изречена им је одговарајућа васпитно-дисциплинска мера. Њихов међусобни однос прате 

одељењске старешине. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 На првом следећем родитељском састанку у свим одељењима, родитеље упознати с 

извештајем о заштити ученика од насиља  

 С извештајем о заштити ученика од насиља упознати Савет родитеља  

 Извештај презентовати на седници НВ  

 Извештај доставити ШУ Нови Сад одмах након седнице НВ,  

 Континуирана сарадња с институцијама које  повремено укључујемо у решавање 

појединих случајева: Центар за социјални рад, МУП Бачка Паланка 

16. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 
Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

П Р О Г Р А М И Р А Њ Е , П Л А Н И Р А Њ Е  И  И З В Е Ш Т А В А Њ Е
 

Програмирање Наставници Стручни Током Записници са 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

образовно 

васпитног рада 

је у функцији 

квалитетног 

рада школе 

су упознати са 

законима и 

правилницима 

који се односе 

на израду 

школског 

програма 

актив за 

развој 

школског 

програма 

Педагог и 

психолог 

године седница 

наставничког 

већа и 

састанака 

актива 

Спроведене 

аналитичко-

истраживачке 

активности у 

циљу провере 

квалитета 

рада установе 

и планирање 

даљег рада на 

унапређењу 

квалитета 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

Друго 

полугодиш

те 

Упитници за 

наставнике, 

ученике и 

родитеље 

Извештај 

Планирање 

рада органа, 

тела и тимова 

је у функцији 

ефективног и 

ефикасног 

рада у школи 

Годишњи 

план рада 

школе се 

ослања на 

школски 

програм, 

развојни план 

и годишњи 

календар 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Психолог 

До 15. 

септембра 

Годишњи план 

рада 

Наставници 

су упућивани 

на правилно 

постављање 

циљева  и 

исхода учења  

и планирање 

процеса учења 

на часу у 

припремама 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

континуира

но 

Оперативни 

планови и 

припреме за час 

Планирање 

образовно – 

васпитног рада 

усмерено је на 

Формиран је 

тим за развој 

међупредметн

их 

компетенција 

Чланови 

тима 
До 15. 09. 

Годишњи план 

рада школе 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

развој и 

остваривање 

циљева 

образовања и 

васпитања, 

стандарда 

постигнућа/ис

хода у 

наставним 

предметима и 

општих 

међупредметн

их и 

предметних 

компетенција 

 

 

и 

предузетништ

ва 

Идентификова

ни су саржаји 

који се могу 

временски и 

садржински 

ускладити  

Стручна и 

одељењска 

већа 

Септембар 

2018 

Записници, 

оперативни 

планови рада 

Одржани су 

часови 

корелације( 

српски- 

физичко, 

српски- 

немачки- 

пословно 

администрати

вна обука, 

куварство- 

услуживање)к

оји имају за 

циљ развој 

међупредметн

их 

компетенција 

ученика 

Наставници 
Током 

године 

Припреме за 

час, Образац за 

праћење часа 

 

  

Н
А

С
Т

А
В

А
 И

 У
Ч

Е
Њ

Е
 

Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на часу 

Посећено је 

укупно 44 

часова 

Наставници, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Континуир

ано током 

године 

Евиденције о 

посети часу 

Обављен је 

педагошко 

инструктивни 

рад након 

посете часу 

Педагог, 

психолог 

Континуир

ано током 

године 

Евиденција о 

посети часу, 

дневна 

евиденција рада 

педагога/психол

ога 

Наставници 

су подстицани 

на коришћење 

разноврсних 

наставних 

средстава 

Педагог 

Психолог 

 

Континуир

ано 

Евиденција о 

посети часу 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

Набављена су 

додатна 

наставна 

средства 

(рачунари, 

пројектори, 

интерактивне 

табле) 

Директор 
У току 

године 
Набавка опреме 

Наставник 

прилагођава 

рад на часу 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика 

Одржана 

презентација о 

изради 

педагошког 

профила и 

планирања 

индивидуализ

ова-ног 

начина рада 

као и израде 

ИОП-а 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

Септембар 

Записник тима 

за ИОП, дневна 

евиденција рада 

педагога и 

психолога 

Идентификова

ни су ученици 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању и 

израда 

индивидуално

г образовног 

плана  

Наставници 

Одељенске 

старешине 

Педагог 

Психолог 

Септембар, 

октобар 

Записници 

одељенских 

већа и Тима за 

инклузивно 

образовање 

Наставници 

су подстицани 

кроз 

педагошко-

инструктивни 

рад на 

прилагођавањ

е начина рада 

индивидуални

м 

карактеристик

ама ученика 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

Током 

године 

Евиденција о 

посети часу 

Ученици стичу Наставници Педагог Током Евиденција о 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

знања, усвајају 

вредности, 

развијају 

вештине и 

компетенције 

на часу 

су подстицани   

кроз 

педагошко 

инструктивни 

рад на 

планирање 

начина рада 

на часу који 

подстиче 

критичко и 

креативно 

мишљење, 

повезивање са 

свакодневним 

искуством и 

примену у 

пракси 

Психолог 

Наставници  

године посети часу 

Поступци 

вредновања су 

у функцији 

даљег учења 

Наставници 

упућивани  на 

примену 

Правилника о 

оцењивању 

Педагог 

Психолог 

директор 

Током 

године 

Виртуелна 

учионица 

Присуство 

педагога 

семинару  

„Оцењивање у 

функцији 

развоја и 

учења 

Педагог,  Новембар  

Извештај о 

стручном 

усавршавању,  

Сваки ученик 

има прилику 

да буде 

успешан 

Континуирано 

су подстицани 

наставници да 

мотивишу 

ученике за рад 

(похвале, 

уважавање 

мишљења, 

конкретна 

повратна 

информација, 

правилно 

формативно 

оцењивање, 

Наставници, 

педагог, 

психолог 

континуира

но 

Евиденција о 

посети часа 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

самовреднова

ње) 

Промовисање 

метода 

активно 

оријентисане 

наставе кроз 

објављивање 

чланака у 

рубрици 

Активна 

настава 

Педагог 

Психолог 

Стручна већа 

Током 

године 
ЕКО 

О
Б

Р
А

З
О

В
Н

А
 

П
О

С
Т

И
Г

Н
У

Ћ
А

 

Школа 

континуирано 

доприноси 

бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика 

Мотивисани 

су ученици на 

похађање 

допунске 

наставе 

наставници 
Током 

године 

Књига 

евиденције 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада 

Израђен је 

индивидуални 

образовни 

план за три 

ученице првог 

разреда 

 

Тим за 

додатну 

подршку 

Током 

године 

Документација

ИОП 

П
О

Д
Р

Ш
К

А
 У

Ч
Е

Н
И

Ц
И

М
А

 

У школи 

функционише 

систем 

пружања 

подршке свим 

ученицима 

Сајам 

интересовања 

за ученике 

првог разреда 

Ученички 

парламент 
Новембар 

Записник 

ученичког 

парламента, 

видео запис на 

локалној 

телевизији 

Обављен је 

индивидуални 

саветодавни 

рад на 

превенцији и 

решавању 

проблема у 

понашању, 

као и 

унапређивању 

личног развоја 

ученика 

Педагог 

Психолог 

 

Током 

школске 

године 

Дневник рада 

педагога и 

психолога 

Индивидуалн Педагог Током Дневник рада 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

и саветодавни 

рад са 

родитељима у 

циљу 

унапређивања 

родитељских 

компетенција 

и подршке 

ученицима 

Психолог 

Одељењске 

старешине 

 

школске 

године 

педагога и 

психолога 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

и локалном 

самоуправом 

Педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Дневник рада 

педагога и 

психолога, 

дописи 

У школи се 

подстиче 

лични, 

професионалн

и и социјални 

развој ученика 

На часу 

одељењског 

старешине 

обрађиване 

теме које се 

односе на 

ненасилну 

комуникацију 

и 

конструктивн

о решавање 

проблема 

Педагог 

Психолог 

Одељењске 

старешине 

 

Током 

школске 

године 

Дневник 

образовно-

васпитног рада 

 Организована 

су додатна 

спортска 

такмичења 

Ученички 

парламент 

 

Наставници 

 

Током 

школске 

године 

Књига 

евиденције 

осталих облика 

васпитно-

образовног рада 

 

Извештаји са 

такмичења 

Учешће 

ученика у 

пројекту „За 

чистије и 

зеленије 

школе“ 

Наставници 

ученици 

Током 

године 

Извештаји 

Плакати 

Сарадња са 

стручним 

институцијама 

Црвени крст 

Организациј

а „Срце“, 

Током 

године 

Извештаји 

Фотографије 

ЕКО 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

ради 

организације 

предавања 

које за циљ 

имају 

промовисање 

здравих 

стилова 

живота, права 

детета, 

превенцију 

суицида, 

трговину 

људима 

омладински 

клуб БП 

Тестирање 

професионалн

их 

интересовања 

ученика 

Педагог 

Психолог 

Друго 

полугодиш

те 

Евиденција 

рада педагога и 

психолога 

ТПИ тест 

У школи 

функционише 

систем 

подршке деци 

из осетљивих 

група и 

ученицима са 

изузетним 

способностима 

Саветодавни 

рад са 

ученицима из 

осетљивих 

група 

Педагог 

Психолог 

Током 

године 

Евиденција 

рада педагога и 

психолога 

Спровођен је 

програм 

превенције 

осипања 

ученика 

Педагог 

Психолог 

 

Током 

године 

Евиденција 

рада педагога и 

психолога 

Израда ИОП-а 

за ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању 

Тимз а 

додатну 

подршку 

Октобар Израђен ИОП 

Сарадња са 

специјалном 

основном 

школом 

„Херој 

Пинки“ 

Дефектолози 

Одељенске 

старешине 

октобар 

Записници 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

Идентификова Наставници Током Дневник рада 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

ње и праћење 

напретка 

ученика са 

изузетним 

способностим

а 

Психолог 

 

године психолога  

Е
Т

О
С

 

Резултати 

ученика се 

подржавају и 

промовишу 

У школи се 

примењује 

интерни 

систем 

награђивања 

ученика и 

наставника 

директор Приликом 

обележава

ња Дана 

школе 

фотографије 

Организована 

спортска 

такмичења,  

Ученички 

парламент, 

наставници 

физичког 

васпитања 

Током 

године 

Извештај о 

такмичењима 

У школи је 

развијена 

сарадња на 

свим нивоима 

Учешће 

педагошко-

психолошке 

службе у свим 

Тимовима и 

Стручним 

активима у 

школи 

Педагог 

Психолог 

Тимови 

Стручни 

Активи 

Током 

године 

Годишњи палн 

рада школе 

Записници 

тимова и 

стручних 

актива 

Родитељи су 

подстицани на 

већу 

укљученост у 

рад школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Током 

године 

Записници 

савета 

родитеља, 

записници 

тимова чији су 

чланови и 

родитељи 

О
Р

Г
А

Н
И

 

З
А

Ц
И

Ј

А
 

Р
А

Д
А

 

Ш
К

О
Л

Е
, 

У
П

Р
А

В
Љ

А
Њ

Е
 

Љ
У

Д
С

К
И

М
 

И
 

М
А

Т
Е

Р
И

ЈА
Л

Н
И

М
 

Р
Е

С
У

Р

С
И

М
А

 

У школи 

функционише 

систем за 

Вреднован 

образовно 

васпитни рад 

путом посета 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Током 

године 

Евиденција о 

посећеном часу 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

праћење и 

вредновање 

квалитета рада 

часовима 

Редовно 

прегледана 

педагошка 

документација 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Током 

године 

Правилно 

попуњени 

дневници 

образовно-

васпитног рада 

и остала 

документа 

Плански и 

организовано 

реализован 

процес 

самовреднова

ња 

Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

године 

Записници и 

извештаји Тима 

Резултати 

самовреднова

ња објављени 

на седницама  

како би били 

доступни 

свим 

наставницима 

у циљу 

унапређења 

квалитета 

рада 

Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

године 

Записници 

Постоји 

систем јасне 

организацион

е структуре и 

равномерно 

распоређивањ

е задужења 

наставницима 

Директор Током 

године 

Годишњи план 

рада школе 

Људски 

ресурси су у 

функцији 

квалитета рада 

школе 

Обезбеђени су 

услови за 

полагање 

испита за 

лиценцу 

(менторство) 

– 1 кандидат 

Директор 

Ментор 

 

Током 

године 

Извештај 

ментора 

Усаглашен 

број 

Директор Током 

године 

Број запослених 

радника 
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Област Циљеви Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализациј

е 

Доказ 

реализације 

извршилаца са 

Уредбом 

Попуњена 

рубрика 

самовреднова

ње у 

портфолију 

наставника и 

на основу 

резултата 

планиран 

даљи рад 

Наставници Током 

године 

портфолио 

 

 

 

 

 

17. ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ШКОЛЕ - САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
У циљу афирмације културног живота школе и активног присуства у културном 

животу друштвене средине, школа у пригодним приликама, јавним наступима и активностима 

заједнице доприносила је  културном животу средине. Културна и јавна делатност је саставни 

део образовно- васпитне делатности школе која има за циљ  деловање школе на проширивању 

знања ученика, неговању естетског укуса и укључивање школе у активности друштвене 

средине. 

 

Школа је у току школске 2018/2019 године сарађивала са многим организацијама 

друштвене средине. Поред тога сарађивала је са Министарством просвете, Школском 

управом Нови Сад и кроз рад Заједнице економских школа Србије. У раду са децом са 

сметњама у развоју континуирано се сарађивало са Специјалном школом „Херој Пинки“ у 

Бачкој Паланци као и са свим ОШ са територије наше Општине. 

У школи има велики број ученика који се активно баве разним спортовима, као 

чланови спортских клубова са територије бачкопаланачке и других општина. Тренери и 

спортски руководиоци клубова задужени за омладинске екипе имају добру и континуирану 

сарадњу с школом. И ове школске године због великог броја наших ученика чланова ГКУД - 

а „Коста Абрашевић“ из Бачке Паланке, као и КУД-а „Младост“ из Бача, сарађивало се са 



158 
 

овим институцијама. 

Остварена је интензивна сарадња са социјалним партнерима као и локалном 

самоуправом у смислу пружања услуга од стране наших ученика што се односи на ученике 

куваре, конобаре и туристичке техничаре. 

Наставила се  сарадња с Туристичком организацијом општине посебно код ученика 

туристичких техничара. 

У оквиру ове делатности организоване су изложбе ученичких  радова, одржавана спортска 

такмичења, реализовани културно-уметнички програми за ученике и родитеље, а што је све 

детаљно описано у претходним поглављима овог Извештаја.  

 

18. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ 

УПОТРЕБЕ ДРОГЕ КОД УЧЕНИКА 
 

 Школа je континуирано сарађивала с школском амбулантом и епидемиолошком 

службом Дома здравља у Бачкој Паланци. 

 У периоду март - мај обављени су систематски прегледи свих ученика.

 Ученици образовних профила: кувар, конобар, посластичар и трговци који раде на 

прехрани обављали су санитарне прегледе у сарадњи с епидемиолошком службом Дома 

здравља и Хигијенским заводом Нови Сад. 

  Превентивне мере подразумевају различите акције које су имале за циљ очување 

психо-физичког здравља ученика.   

Посебан акценат је стављен на превенцију болести зависности: никотинска 

зависност, алкохолизам, наркоманија што је реализовано кроз обавезне теме на ЧОС-у, 

грађанском васпитању, верској настави, психологији, здравственој култури. 

 

Поводом Дана борбе против СИДЕ организована су два предавања у сарадњи са Црвеним 

крстом и Омладинским Клубом. 

НВО „Срце“ из Новог Сада одржало је предавање на тему превенција суицида. 

  

 

 

 

 

19.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Циљ социјалне заштите  се односи на пружање помоћи социјално угроженим 
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ученицима : поремећаји у понашању, ученици  са евидентираним прекршајима или 

казненим делима,  васпитно запуштеним и угроженим ученицима који долазе из 

дефицијентних породица или породица са проблематичним  односима.  

Активности Програма ће се односити на:  

 упознавање и развој социјалних прилика ученика као и разне врсте помоћи 

за децу са тешким породичним приликама уз упућивање на остваривање 

социјално заштитних мера. 

 Утврђивање  социјално-економског статуса родитеља и упућивање 

родитеља на начине остварења права. 

 Упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза. 

Намена свих активности је да самостално као школа или у сарадњи са Центром за 

социјални рад води бригу о пружању помоћи ученицима и родитељима који су социјално 

угрожени или имају поремећене односе у породици, злостављање, алкохолизам... 

 

Носиоци: активности су: ПП служба, директор школе,одељенске 

старешине,социјални радници центра за социјални рад. 

Стручни сарадник и одељенске старешине су ти који детектују и идентификују социјални 

проблем те је прослеђују даље надлежним установама. 

 

Начин реализације: активности се одвија првенствено у школи а уколико проблем није 

решив прослеђује се путем дописа центру за социјални рад који одлазе на терен, 

преиспитују породичну ситуацију и након чега прослеђују повратну информацију школи. 

Време активности: опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним 

проблемима се у школи одвија свакодневно, а процедура у центру за социјални рад је 

законски ограничена и дефинисана. 

 

20. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и 

развој свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу 

природних ресурса. 

 

Планирају се активности с циљевима Програма :  

 Повећање енергетске ефикасности у згради – увођење штедљиве расвете 

у школску зграду 

 Начинити адптацију климатских промена – оптимална температура за 

рад ( у свим учионицама постављени клима уређаји) 

 Постављање канти за отпад у унутрашњости школске зграде и дворишта 

 Постављање канти и контејнера испред школе 

 Озелењавање и заштита зелених површина у школској згради и 

дворишту 
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 Укључивање у акције локалне заједнице и шире на тему заштите 

животне средине 

 Упознавање с правилима Кућног реда школе 

 Учешће на „Еко пролећу“ 

 Пружати подршку развоју и реализацији истраживачких и иновативних 

пројеката у области заштите животне средине 

 

Носиоци реализације: ОС, ПП служба, предметни проф.екологије, биологије, Ученички 

парламент 

 

 

21. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ С РОДИТЕЉИМА 
 

 

Током школске 2018/2019. године настојали смо да реализујемо активности из 

Програма сарадње са породицом који је донешен почетком школске године. Програм се 

реализовао кроз следећа подручја рада: 

 Савет родитеља 

 Родитељске састанке 

 Индивидуални контакти са одељењским старешинама 

 Сарадња са школским педагогом и психологом 

 Сарадња са институцијама ван школе 

 Сарадња са породицама деце из маргинализованих група – ромске породице 

 Сарадња са родитељима ученика са сметњама у развоју. 

 Учествовање у стручним органима и тимовима школе 

 Учествовање у самовредновању рада школе 

 

Активности рада Савета родитеља су обрађене у посебном програму који чини 

саставни део овог извештаја. 

У сваком одељењу у просеку је одржано по 4 родитељска састанка, мада је по 

евиденцији у појединим одељењима одржано и више родитељских састанака. Групни 

родитељски састанак одржан је за ученике матуранте поводом реализације матурске 

екскурзије почетком маја месеца. Записници са родитељских састанака евидентирани су у 

Дневницима рада одељења. 

Сваки одељењски старешина је на почетку школске године родитељима дао 

термине за индивидуалне контакте. Током године се инсистирало да родитељи поштују 

заказане термине, мада су контактирали са школом и ван заказаних термина и увек су 

добијали жељене повратне информације невезано за то да ли је одељењски старешина био 

у школи или не. 

Током године школски педагог и психолог  имале су континуиране контакте са 

родитељима у циљу саветодавног рада, као и информативних разговора који су се 

првенствено односили на понашање ученика и избор будућег занимања. Школски педагог 

је  учествовао у раду Савета родитеља. Родитељи су упућивани на сарадњу са стручним 
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институцијама у оним случајевима где школа својим капацитетима и људским ресурсима 

није могла да задовољи потребе ученика. Најчешће се одвијала сарадња са психологом 

Дома здравља, Центром за цоцијални рад, одељењем за друштвене делатности општина 

Бачка Паланка, Црвеним крстом, МУП-ом... Родитељи су у институцијама добијали 

адекватну помоћ или смернице за даље деловање. 

На онову израђене социјалне карте ученика посебно се радило са децом из 

маргинализованих група – корисницима социјалне помоћи, децом смештеним у 

хранитељским породицама и ромским породицама. 

Остварен је континуиран рад са родитељима ученика којима је потребна додатна 

подршка у настави.  

Родитељи су учествовали у самовредновању рада школе кроз попуњавање 

упитника о квалитету наставе. 

Родитељи су чланови у стручном активу за развојно планирање, тиму за додатну 

подршку, тиму за развој међупредметних компетенција и предузетништво, тиму за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и тиму за самовредновање. 

 

 

 

22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТA 
 

У школској 2018./2019. години Ђачки парламент је континуирано функционисао, 

захваљујући доброј комуникацији између Ђачког парламента и ученика, професора и  

представника професора која је координисала рад  парламента  

Парламент се састојао од 44 ученика од којих је један био председник, један заменик 

председника и један записничар. Примарни циљ парламента је био побољшање квалитета 

функционисања школе,тачније пронаћи начин како остварити циљеве наше установе, а да 

буду усклађени са жељама ученика. На првом месту је била ученичка безбедност, а затим 

квалитет наставе и боравка у школи. Ученици су износили своја запажања, примедбе, 

сугестије, а у складу са могућностима све то је и спроведено у пракси. 

У току ове школске године одржано је  7  седница.  

Велики ангажман ђачког парламента био је у оквиру дешавања „Сајам интересовања“, 

који је био њихов идејни пројекат и активно су учествовали у реализацији. Такође је била 

интересантна седница са темом: „ Организација последњег дана школе за матуранте“, 

„Организација прославе матуре“ (одабир фотографа, музике и целовечерњег протокола).  

Ученички парламент школе постао је део Уније парламената. 

Ученички парламент је узео учешће и у организацији и реализацији хуманитарних акција 

за помоћ деци наше опшине и деци Косова. 

Изабрани чланови ђачког парламента су  присуствовали седницама Школског одбора 

током целе школске године и узели активно учешће у раду.  
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23. САЈТ ШКОЛЕ 
  

 

На сајту школе www.ekonomskabp.edu.rs могле су се добити све најновије и 

најважније информације у вези са школом. Сајт је омогућавао и да се погледају сва школска 

дешавања: посебно Електронске новине Еко и блог туристичких техничара. Ради 

благовременог обавештавања ученика и родитеља, на сајту школе је објављен распоред 

часова као и план контролних и писмених провера знања. Такође, ванредни ученици су имали 

прилку да се информишу о датумима пријаве и полагања испита. 

 

На мејл школе ekonomskabp@gmail.com, родитељи и ученици могли су да 

пошаљу предлоге, идеје и сугестије о раду школе.  

 

Циљ за следећу школску годину је да се оствари интеракција између школе, 

родитеља, ученика и осталих посетилаца сајта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


