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У сарадњи са свим запосленим, Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе, обликовао 

је Тим који чине:директор, помоћници директора, председници Стручних већа, Стручних актива, 

координатори Тимова и стручни сарадници. 
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На основу члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

бр.72/09, 52/11 и 55/13)школски одбор Техничке школе „Павле Савић“,Нови Сад, на седници 

одржаној   --.09. 2014. донео је Извештај о реализацији Годишњег план рада за школску 

2013/2014. годину. 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

Полазне основе за израду Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе су: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 

52/2011 и 55/2013) 

2. Закон о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 

3. Правилник о упису ученика у средњу школу (“Службени гласник РС”, број 37/2011 и 

55/2012) 

4. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску 2013/2014. годину (“Службени лист АП Војводине”, број 19/2013 и 

31/2013) 

5. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 

1/92, 23/97 и 2/2000) 

6. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (“Службени гласник РС”, број 33/99 и 

108/2003) 

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

стручним и уметничким школама (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/90 

и “Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 

3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 

8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 – испр, 11/2013 и 14/2013) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручјe рада хемија, неметали и 

графичарство(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 

15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 и 14/2013) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручјe рада пољопривреда, производња 

и прерада хране (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/93, 1/94, 1/96, 

2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – др.правилници 5/2013, 11/2013 и 

14/2013) 

10. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране ("Службени 

гласник РС – Просветни гласник", број 6/2012 и 1/2013 – испр.) 

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

образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране ("Службени 

гласник РС – Просветни преглед", број 6/2012 и 2/2013) 

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

("Службени гласник РС – Просветни гласник", број 6/2003, 23/2004 и 9/2005) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручјe рада личне услуге 

14. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за 

козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање 

графичких производа (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/2004, 
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11/2005, 3/2007, 2/2008, 2/2013 и 4/2013); 

15. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника (“Службени гласник РС”, број 13/2012 и 31/2012) 

16. Правилник о вредновању квалитета рада установа ("Службени гласник РС", број 9/2012) 

17. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе 

18. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (“Службени гласник РС”, број 30/2010) 

19.  за заштиту деце у ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

20. Статут Школе 

21. Развојни план Школе 

22. Школски програм  

23. Пословник о раду Савета родитеља 

24. и други закони и прописи донети у складу са релевантним законима, као и општи акти 

Школе. 
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УВОД 
Техничка школа «Павле Савић», Нови Сад основана је 25.07.1961. године под називом 

Хемијско-технолошка школа. Новооснована школа је на самом почетку изводила наставу са два 

одељења на два одсека: аналитички и погонски, са свега 60 ученика. У моменту оснивања школа 

није имала своју зграду, те се настава одвијала у згради Здружене млинске индустрије. 

Тек 1977. године, 16 година од оснивања, школа добија своју зграду-школски центар 

«Млинпек» уступа јој своју зграду на коришћење. Међутим, већ следеће године, због реформе 

образовања и увођења позивно усмереног образовања и васпитања средњег ступња, стечени 

школски објекат се показао као просторно незадовољавајући. Због тога у лето 1979. године 

почињу радови на доградњи другог спрата, који је завршен 1981. године, чиме се школски 

простор повећао за 30%. 

Почев од школске 1997/98. године мења се структура школе, те поред постојећег подручја 

рада хемија, неметали и графичарство, школа добија одобрење за школовање ученика у подручју 

рада личне услуге за образовне профиле женски и мушки фризер. 

Школске 2000/2001. године у нашу школу пребацује се, из Пољопривредне школе у 

Футогу, 22 одељења из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, са 

целокупним наставним кадром. Школске 2002/2003. године уведен је образовни профил маникир 

и педикир из подручја рада личне услуге.Школске 2005/2006. уведен је образовни профил 

техничар за заштиту животне средине  из подручја рада хемија, неметали и 

графичарство.Школске 2006/2007. уведен је образовни профил техничар за индустријску 

фармацеутску технологију из подручја рада хемија, неметали и графичарство Због недостатка 

школског простора, неопходног за нормално и несметано одвијање наставе, у лето 2004. године 

започета је доградња новог крила зграде и сале за физичко васпитање.Доградња школске зграде 

(без сале за физичко васпитање) је завршена у августу 2006. године, тако да се настава,почев од 

школске 2006/2007. године одвија у матичној згради  Техничке школе“Павле Савић“. 

У школској 2013/2014. години настава се одвијала у три подручја рада: 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

 У трогодишњем трајању У четворогодишњем трајању 

Хемија, неметали и 

графичарство 

 1.хемијско-технолошки техничар 

2.хемијски лаборант 

3.техничар за козметичку 

технологију-оглед 

4.техничар за заштиту животне 

средине 

5.техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 

Личне услуге 

1.женски фризер 

2.мушки фризер  

3.маникир и педикир  

 

Пољопривреда, 

производња и 

прерада хране 

1.месар  

2.пекар 

 

1.прехрамбени техничар 

2.техничар за биотехнологију  
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МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ 

Школа се налази на школском плацу чија површина износи 5000m
2 

. У згради се налази: 

 

Објекти 
Број 

објеката 

Површина 

(m
2
) 

Учионица опште намене 21 1050 

Специјализоване учионице за наставу 15 660 

Кабинет психолошко-педагошке службе 1 24 

Кабинет за припрему наставника 4 96 

Зборница 1 105 

Административни блок (канцеларије) 4 96 

Кабинет директора 1 24 

Кабинет помоћника директора 1 28 

Библиотека  1 35 

Ходници  4 200 

Хол 1 600 

Архив 1 8 

Магацински простор, браварска радионица, 

котларница 

4 600 

Свечана сала  1 100 

Санитарне просторије 16 50 

 

Лабораторијска пекара отворена је 31. јануара 2008. за практичну наставу ученика смера 

пекар.  

 До почетка 2008/09. школске године, завршени су радови на преправци старе зборнице у 

две мање нове лабораторије и једну припремну лабораторију чиме су знатно побољшани услови 

и опремљеност за извођење наставе вежби стручних предмета. 

Све учионице, кабинети и канцеларије опремљени су потребним намештајем и 

одговарајућом опремом. Због недостатка фискултурне сале, настава физичког васпитања 

одвијала се од 1. септембра до 15. октобра 2013. на школским теренима а затим у „Соколоском 

дому“ и сали „Партизана 2“.Од 15 априла 2014. поново се одвија на школским теренима док 

један број одељења наставља са наставом у Партизану 2 до краја јуна месеца. 

Поред објеката у Школи, наставни план и програм се остваривао и изводио и у хемијским, 

односно прехрамбеним погонима индустрије Новог Сада. 

Практична настава за образовне профиле женски фризер, мушки фризер и маникир и 

педикир изводила се у школским салонима, као и у салонима у граду. 
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АНАЛИЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ РЕЗУЛТАТА У ТОКУ 

ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ 
АНАЛИЗА УСПЕХА И ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

(ДЕЦЕМБАР 2013.) 

 

одељ 1.кв полуг ПРОСЕК опра 
по 
ученику неопр 

по 
ученику 

укупно 
изостан 

по 
ученику 

број 
недово 
ученика 

број 
 неоце 
ученика 

I 1 20 19 3.30 677 35.63 43 2.3 720 37.89 8 1 

I 2 24 21 2.78 1621 77.19 103 4.9 1724 82.1 12 5 

I 3 16 16 3.27 908 56.75 56 3.5 964 60.25 10 2 

I 5/6 22 21 2.77 1542 73.43 204 9.7 1746 83.14 10 4 

I 11 11 10 3.29 405 40.50 32 3.2 437 43.7 7 0 

I 12 24 23 3.44 822 35.74 34 1.5 856 37.22 16 1 

I 13 15 14 3.18 324 23.14 27 1.9 351 25.07 10 1 

I 14 29 29 3.05 966 33.31 104 3.6 1070 36.9 18 1 

I 15 18 18 3.50 468 26.00 28 1.6 496 27.56 6 1 

I 16  28 28 3.35 851 30.39 196 7.0 1047 37.39 13 5 

I 21 31 29 2.75 2458 84.76 184 6.3 2642 91.1 14 12 

I 22 39 35 2.86 1378 39.37 127 3.6 1505 43 20 15 

I 23 33 33 2.21 2588 78.42 368 11.2 2956 89.58 15 14 

II 1 24 24 3.20 1681 70.04 134 5.6 1815 75.63 12 4 

II 2 17 17 2.92 618 36.35 103 6.1 721 42.41 9 2 

II 3 18 18 2.36 1422 79.00 121 6.7 1543 85.72 6 8 

II 5/6 22 22 3.82 1926 87.55 215 9.8 2141 97.32 3 9 

II 11 21 21 3.06 1481 70.52 135 6.4 1616 76.95 15 1 

II 12 20 20 3.59 986 49.30 32 1.6 1018 50.9 8 1 

II 13 17 17 3.37 1115 65.59 21 1.2 1136 66.82 7 3 

II 14 30 30 3.69 1147 38.23 42 1.4 1189 39.63 17 1 

II 15 22 21 3.40 692 32.95 36 1.7 728 34.67 12 1 

II 16 26 26 3.48 1350 51.92 104 4.0 1454 55.92 2 8 

II 21 20 20 3.11 886 44.30 25 1.3 911 45.55 11 7 

II 22 23 23 2.93 1432 62.26 84 3.7 1516 65.91 10 1 

II 23 20 19 3.11 957 50.37 58 3.1 1015 53.42 9 2 

III 1 23 22 3.67 1210 55.00 23 1.0 1233 56.05 7 3 

III 2 18 17 2.56 1166 68.59 110 6.5 1276 75.06 8 6 

III 3 19 19 2.49 1008 53.05 49 2.6 1057 55.63 13 0 

III 5/6 23 23 2.38 1176 51.13 633 27.5 1809 78.65 9 8 

III 11 22 21 3.08 941 44.81 131 6.2 1072 51.05 12 0 

III 12 25 23 3.48 972 42.26 55 2.4 1027 44.65 10 2 

III 13 18 18 3.66 530 29.44 78 4.3 608 33.78 6 0 

III 14 22 22 3.97 905 41.14 41 1.9 946 43 9 0 

III 15 24 24 3.79 1065 44.38 77 3.2 1142 47.58 4 1 
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III 16 24 24 3.75 1355 56.46 92 3.8 1447 60.29 5 2 

III 21 33 33 3.31 1572 47.64 182 5.5 1754 53.15 5 11 

III 22 30 30 3.29 1393 46.43 126 4.2 1519 50.63 5 8 

III 23 19 19 3.38 890 46.84 128 6.7 1018 53.58 0 7 

IV 1 22 22 3.47 1112 50.55 72 3.3 1184 53.82 9 2 

IV 2 22 21 3.14 1977 94.14 120 5.7 2097 99.86 12 1 

IV 11 18 18 3.88 971 53.94 109 6.1 1080 60 2 1 

IV 12 25 25 3.40 1606 64.24 125 5.0 1731 69.24 10 4 

IV 13 17 17 3.70 1106 65.06 88 5.2 1194 70.24 5 0 

IV 14 24 24 3.72 1623 67.63 99 4.1 1722 71.75 5 3 

IV 15 17 17 3.80 1220 71.76 67 3.9 1287 75.71 1 3 

IV 16 27 27 4.33 1201 44.48 93 3.4 1294 47.93 9 0 

укуп 1062 1040 3.28 55700 53.56 5114 4.9 60814 58.48 426 172 

            

I 310 296 3.06 15008 50.70 1506 5.1 16514 55.79 159 62 

II 280 278 3.23 15693 56.45 1110 4.0 16803 60.44 121 48 

III 300 295 3.29 14183 48.08 1725 5.8 15908 53.93 93 48 

IV 172 171 3.68 10816 63.25 773 4.5 11589 67.77 53 14 

 

БРОЈ УЧЕНИКА   

Укупан број ученика 1040  

Укупан број уче. 1. 296  

Укупан број уче. 2. 278  

Укупан број уче. 3. 295  

Укупан број уче. 4. 171  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА   

просечна оцена школе 3,28  

пр.оцена најбољи 4,33 4-16 

пр.оцена најлош. 2,21 1-23 

пр.оц.1.раз 3,06  

пр.оц.1.раз.-најбољи 3,50 1-15 

пр.оц.1.раз- најлош 2,21 1-23 

пр.оц.2.раз 3,23  

пр.оц.2.раз-најбољ 3,82 2-5/6 

пр.оц.2.раз-најлош 2,36 2-3 

пр.оц.3.раз 3,29  

пр.оц.3.раз-најбољ 3,97 3-14 

пр.оц.3.раз-најлош 2,38 3-5/6 

пр.оц.4.раз 3,68  

пр.оц.4.раз-најбољ 4,33 4-16 

пр.оц.4.раз-најлош 3,14 4-2 

   



Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе у школској 2013/14. години 

_________________________________________________________________________ 

Нови Сад, август 2014. 10 

ИЗОСТАНЦИ   

укупно изост. 60814  

изост по уч. 58,48  

највише 99,86 4-2 

најмање 25,07 1-13 

1.раз. највише 91,10 1-21 

1,раз. најмање 25,07 1-13 

2.раз. највише 97,32 2-5/6 

2,раз. најмање 34,67 2-15 

3.раз. највише 78,65 3-5/6 

3.раз. најмање 33,78 3-13 

4.раз. највише 99,86 4-2 

4,раз. најмање 47,93 4-16 

НЕДОВОЉНИХ 
УЧЕНИКА   

број недов.уч 426  

број недов.уч 1. 159  

број недов.уч 2. 121  

број недов.уч 3. 93  

број недов.уч 4. 53  

НЕОЦЕЊЕНИ 
УЧЕНИЦИ   

број неоц. уч. 172  

број неоц. уч. 1. 62  

број неоц. уч. 2. 48  

број неоц. уч. 3. 48  

број неоц. уч. 4. 14  

 

На нивоу школе средња оцена коју су постигли ученици на првом полугодишту је 

3.28.Анализирајући успех ученика према години школовања примећује се да нема великих 

одступања у другом и трећем разреду док најмању просечну оцену имају ученици првог разреда а 

нијвишу ученици четвртог разреда. Односно средња оцена ученика првог разреда је 3,06, другог 

разреда је 3.23, трећег разреда 3.29 а четвртог разреда 3.68. 

Ипак, могу се издвојити одељења која су најбоља одељења по успеху (и по години):  

пр.оц.1.раз.-најбољи 3,50 1-15 

пр.оц.2.раз-најбољ 3,82 2-5/6 

пр.оц.3.раз-најбољ 3,97 3-14 

пр.оц.4.раз-најбољ 4,33 4-16 

 

 Најлошији успех имају ученици одељења (и по години): 

пр.оц.1.раз- најлош 2,21 1-23 

пр.оц.2.раз-најлош 2,36 2-3 

пр.оц.3.раз-најлош 2,38 3-5/6 

пр.оц.4.раз-најлош 3,14 4-2 
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 Најмање односно највише изостанака имају ученици следећих одељења:  

највише 99,86 4-2 

најмање 25,07 1-13 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА У ЈУНУ (ЗА НЕЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА) 
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I 1 18 3,73 1808 100,44 95 5,3 1903 105,7 12 6 7  0 0   0 0  

I 2 20 2,94 3228 161,40 189 9,5 3417 170,9 8 11 14 1 7  0 0  

I 3 17 3,11 1628 95,76 118 6,9 1746 102,7 10 5 6 2 24  0 0  

I 5/6 20 3,40 1321 66,05 336 16,8 1657 82,85 16 3 3  0 0  1 0  

I 11 11 3,21 849 77,18 66 6,0 915 83,18 7 1 1  0 0  4  0 

I 12 22 3,48 2039 92,68 91 4,1 2130 96,82 15 7 10 1 1 0  0  

I 13 12 2,85 1037 86,42 106 8,8 1143 95,25 9 2 2 1 1 1  0 

I 14 27 3,43 2792 103,41 185 6,9 2977 110,3 13 13 17  0  0 1  0 

I 15 18 3,54 1752 97,33 98 5,4 1850 102,8 14 4 8  0 0  0  0  

I 16  26 3,71 2909 111,88 298 11,5 3207 123,3 17 9 15  0  0  0  0 

I 21 29 2,84 4089 141,00 718 24,8 4807 165,8 13 11 16 1 1 4 1 

I 22 31 2,95 2287 73,77 215 6,9 2502 80,71 17 8 13 1 1 5  0 

I 23 29 2,51 5553 191,48 1321 45,6 6874 237 10 7 12 1 2 11 1 

II 1 24 3,39 3732 155,50 448 18,7 4180 174,2 14 4 6 1 8 4  0 

II 2 13 3,08 1138 87,54 236 18,2 1374 105,7 9 4 5  0  0 4  0 

II 3 17 2,54 2775 163,24 788 46,4 3563 209,6 8 7 13 4 15 1  0 

II 5/6 21 3,47 3144 149,71 394 18,8 3538 168,5 14 3 3 6 8  0  0 

II 11 20 3,37 2914 145,70 199 10,0 3113 155,7 9 9 14  0  0 2  0 

II 12 20 3,61 2191 109,55 72 3,6 2263 113,2 17 3 6  0  0  0  0 

II 13 17 3,55 2889 169,94 52 3,1 2941 173 10 7 7  0  0  0  0 

II 14 30 3,95 3190 106,33 62 2,1 3252 108,4 25 5 7 2 3  0  0 

II 15 20 3,50 1584 79,20 290 14,5 1874 93,7 13 3 4  0  0 4  0 

II 16 26 3,68 3325 127,88 215 8,3 3540 136,2 19 5 8 2 8  0  0 

II 21 20 3,41 2568 128,40 100 5,0 2668 133,4 16 4 4 2 2  0  0 

II 22 21 3,70 2569 122,33 71 3,4 2640 125,7 19 2 2  0  0  0  0 

II 23 19 3,44 2466 129,79 146 7,7 2612 137,5 17 2 2 1 1  0  0 

III 1 22 3,88 2582 117,36 91 4,1 2673 121,5 21 1 1  0  0  0  0 

III 2 16 3,14 2882 180,13 185 11,6 3067 191,7 10 6 6 3 12  0  0 

III 3 19 3,03 2331 122,68 126 6,6 2457 129,3 14 4 5 3 4  0  0 

III 11 21 3,31 1454 69,24 360 17,1 1814 86,38 15 6 6  0  0  0  0 

III 12 23 3,83 2695 117,17 118 5,1 2813 122,3 22  0  0  0  0 1  0 

III 13 18 3,76 1423 79,06 136 7,6 1559 86,61 17 1 1  0  0  0  0 
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III 14 22 4,17 2464 112,00 98 4,5 2562 116,5 22  0  0  0  0  0  0 

III 15 24 3,86 3195 133,13 275 11,5 3470 144,6 22  0  0  0  0 1  0 

III 16 24 3,89 3293 137,21 170 7,1 3463 144,3 23 1 2 1 3  0  0 

укуп 737 3,41 88096 119,53 8468 11,5 96564 131 517 164 226 33 101 44 2 

I 280 3,21 31292 111,76 3836 13,7 35128 125,5 161 87 124 8 37 27 2 

II 268 3,44 34485 128,68 3073 11,5 37558 140,1 190 58 81 18 45 15 0 

III 189 3,65 22319 118,09 1559 8,2 23878 126,3 166 19 21 7 19 2 0 

 

БРОЈ УЧЕНИКА   

Укупан број ученика 737  

Укупан број уче. 1. 280  

Укупан број уче. 2. 268  

Укупан број уче. 3. 189  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА   

просечна оцена школе 3,41  

пр.оцена најбољи 4,17 3-14 

пр.оцена најлош. 2,51 1-23 

пр.оц.1.раз 3,21  

пр.оц.1.раз.-најбољи 3,73 1-1 

пр.оц.1.раз- најлош 2,51 1-23 

пр.оц.2.раз 3,44  

пр.оц.2.раз-најбољ 3,95 2-14 

пр.оц.2.раз-најлош 2,54 2-3 

пр.оц.3.раз 3,65  

пр.оц.3.раз-најбољ 4,17 3-14 

пр.оц.3 раз- најлош       3,03 3-3 

ИЗОСТАНЦИ   

укупно изост. 96564  

изост по уч. 131  

највише 237 1-23 

најмање 80,71 1-22 

1.раз. највише 237 1-23 

1,раз. најмање 80,71 1-22 

2.раз. највише 209,6 2-3 

2.раз. најмање 93,7 2-15 

3.раз. највише 144,6 3-15 

3.раз. најмање 86,38 3-11 

НЕДОВОЉНИХ 
УЧЕНИКА   

број недов.уч 517  

број недов.уч 1. 161 0,58 

број недов.уч 2. 190 0,71 
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број недов.уч 3. 166 0,88 

НЕОЦЕЊЕНИ 
УЧЕНИЦИ   

број неоц. уч. 164  

број неоц. уч. 1. 87  

број неоц. уч. 2. 58  

број неоц. уч. 3. 19  

 

Од укупно 737 ученика незавршних одељења: 

 517 (70,15%) ученика завршава разред у јуну са позитивним успехом, односно 

просечном оценом добар(3,41); 

-161 ученик првог разреда са просечном оценом добар 3,21 

-190 ученика другог разреда са просечном оценом добар 3,44  

- 166 ученика трећег разреда са просечном оценом врло добар 3,65 

 Одличан успех постигло је  ученика 103(19,92%), врло добар успех 231 ученик 

(44,68%), добар успех 176 ученика (34,04%) а довољан успех 6 ученика (1,16%) 

 164 ученика упућено је на поравни испит у августу (226 испита) 

-87 ученика првог разреда(124 испита) 

-58 ученика другог разреда(81 испита) 

-19 ученика трећег разреда(21 испит) 

 33 ученика полаже разредни испит ( 101 испит) 

 44 ученика понавља разред у јуну а 2 ученика губи право на редовно школовање 

 Током године просечан број изостанака по ученику износио је 131 час. 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА У ЈУНУ (ЗА ЗАВРШНА И МАТУРСКА ОДЕЉЕЊА) 

  
просечна 

оцена 
број 

ученика 

завршава у 
јуну  

 број 
ученика за 
поправни 

 укупно 
испита 

број 
ученика за 
разредни  

 укупно 
испита 

број 
ученика  
понавља/ 
губиправо 

III5/6 2,66 22 19  0  0 3 9 0 

III21 3,85 33  29 1 1 3 3 0 

III22 3,48 30 28  0  0  0  0 1+1 

III23 3,62 19  16  0  0 3 3 0 

IV1 3,64 21  19 2 2  0  0 0 

IV2 3,53 20 20  0  0  0  0 0 

IV11 4,07 18 18 1 2  0  0 0 

IV12 3,01 25 19 6 8 1 1 1 

IV13 3,97 17 17  0  0  0  0 0 

IV14 4,09 24 18 2 4 4 7 0 

IV 15 4,03 17  15  0  0 2  2 0 

IV16 4,47 27 27  0  0  0  0 0 

 3,42 273 241 12 17 16 25 3 
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просечна 

оцена 
број 

ученика 
оправдани 
изостанци 

по 
ученику 

неоправдани 
изостанци 

по 
ученику 

укупно 
изостанак 

по 
ученика 

III5/6 2,66 22 2487 113,0 610 27,73 3097 140,77 

III21 3,85 33 3691 111,8 297 9,00 3988 120,85 

III22 3,48 30 2861 95,4 205 6,83 3066 102,20 

III23 3,62 19 1530 80,5 336 17,68 1866 98,21 

IV1 3,64 21 1929 91,9 141 6,71 2070 98,57 

IV2 3,53 20 3799 190,0 300 15,00 4099 204,95 

IV11 4,07 18 2570 142,8 170 9,44 2740 152,22 

IV12 3,01 25 2442 97,7 143 5,72 2585 103,40 

IV13 3,97 17 2515 147,9 169 9,94 2684 157,88 

IV14 4,09 24 3484 145,2 166 6,92 3650 152,08 

IV 15 4,03 17 2766 162,7 117 6,88 2883 169,59 

IV16 4,47 27 3047 112,9 195 7,22 3242 120,07 

 укупн  3,42 273 33121 114,75 2849 10,76 35970 131,76 

 

• ОД 273 УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ РАЗРЕДА, РАЗРЕД ЗАВРШАВА У ЈУНУ 241;12 

УЧЕНИКА  ИДЕ НА ПОПРАВНИ (17 ИСПИТА)А 16 УЧЕНИКА  НА РАЗРЕДНИ ИСПИТ (25 ИСПИТА). 

• ТРИ УЧЕНИКА (1УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА И 1 УЧЕНИК ТРЕЋЕГ)СЕ УПУЋУЈУ ДА ПОНАВЉАЈУ 

РАЗРЕД ДОК 1 УЧЕНИК ГУБИ ПРАВО НА РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ 

• ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 4.РАЗРЕДА ЈЕ ВРЛО ДОБАР 3,85 

• ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 3. РАЗРЕДА ЈЕ ДОБАР 3,40 

• УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР 3,42 

• ПРОСЕЧАН БРОЈ ОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА ТОКОМ ГОДИНЕ ЈЕ 114,75 ПО УЧЕНИКУ ДОК ЈЕ 

ПРОСЕЧАН БРОЈ НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА 10,76 ПО УЧЕНИКУ, ОДНОСНО УКУПНО 

ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ ЈЕ 131,76 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА НЕЗАВРШНА 

ОДЕЉЕЊА (НА ДАН 31.08.2014.) 
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I 1 18 12 6 7  0 0   0 18 0 

I 2 20 8 11 14 1 7  0 20 0 

I 3 17 10 5 6 2 24  0 15 0 

I 5/6 20 16 3 3  0 0  1 19 1 

I 11 11 7 1 1  0 0  4 7 4 
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I 12 22 15 7 10 1 1 0  22 0 

I 13 12 9 2 2 1 1 1 11 1 

I 14 27 13 13 17  0  0 1 26 1 

I 15 18 14 4 8  0 0  0  17 1 

I 16  26 17 9 15  0  0  0 24 1 

I 21 29 13 11 16 1 1 4 23 6 

I 22 31 17 8 13 1 1 5 31 0 

I 23 29 10 7 12 1 2 11 17 9 

II 1 24 14 4 6 1 8 4 19 4 

II 2 13 9 4 5  0  0 4 13 4 

II 3 17 8 7 13 4 15 1 15 0 

II 5/6 21 14 3 3 6 8  0 18 3 

II 11 20 9 9 14  0  0 2 18 2 

II 12 20 17 3 6  0  0  0 20 0 

II 13 17 10 7 7  0  0  0 17 0 

II 14 30 25 5 7 2 3  0 29 1 

II 15 20 13 3 4  0  0 4 16 4 

II 16 26 19 5 8 2 8  0 25 1 

II 21 20 16 4 4 2 2  0 20 0 

II 22 21 19 2 2  0  0  0 21 2 

II 23 19 17 2 2 1 1  0 18 1 

III 1 22 21 1 1  0  0  0 22 0 

III 2 16 10 6 6 3 12  0 16 0 

III 3 19 14 4 5 3 4  0 19 0 

III 11 21 15 6 6  0  0  0 21 0 

III 12 23 22  0  0  0  0 1 22 1 

III 13 18 17 1 1  0  0  0 18 0 

III 14 22 22  0  0  0  0  0 22 0 

III 15 24 22  0  0  0  0 1 23 1 

III 16 24 23 1 2 1 3  0 24 0 

укупно 737 517 164 226 33 101 44 686 49 

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 У јунском  испитном року одржани  су матурски и завршни испити од 11.06. до 14.06.2014. 

 

Постигнути су следећи резултати: 
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 укупно   Средња оцена Средња 

оцена 

Средња 

оцена 

 

IV-1 
Техничар за 

биотехнологију 

21 19 17 4.68 4,11 3,52(17) 4.10 

IV-2 20 20 14 3,65 2,36 (14) 4,2 3,40 
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Прехрамбени 

техничар 

IV-11 
Хемијско 

технолошки 

техничар 

18 17 17 3,41 4,29 4,65 4,12 

IV-12 
Хемијски 

лаборант 

25 19 19 4,58 4,31 4,84 4,58 

IV-13 
Техничар за 

козметичку 

технологију-оглед 

 

17 17 17 4,00 3,18 4,71 3,96 

IV-14 
Техничар за 

заштиту животне 

средине 

24 22 22 4,32 4,27 4,82 4,47 

IV-15 
Техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

17 16 16 4,50 4,00 4,81 4,44 

IV-16 
Техничар  за 

заштиту животне 

средине 

27 27 27 4,66 4,92 5,00 4,86 

У јунском испитном року матурском испиту приступило 157, а положило 149 ученика. Шест 

ученика нису положила матурски испит у целости. 

Испитни одбор се састао 16.јуна 2014.године и о успеху на матурском испиту известио 

Наставничко веће на седници одржаној истог дана. 

Општи успех на матурском испиту: врло добар 4,24. 
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III-5/6  

месар 

11 11 11 

 

4,27 

III-5/6  

пекар 

11 10 10 4,7 

III-21 

женски фризер 

33 31 31 4,55 

III-22 

женски фризер 

15 15 15 3,27 

III-22 

мушки фризер 

14 13 13 4,69 

III-23 

педикир,маникир 

 

19 19 19 4,89 
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Испитни одбор се састао 16.јуна 2014.године и о успеху на матурском испиту известио 

Наставничко веће на седници одржаној истог дана. 

Општи успех на завршном испиту: врло добар 4,39. 

 

 

У августовском испитном року одржани  су матурски и завршни испити од 26.08. до 28.08.2014. 

и постигнути су следећи резултати: 
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1 Хемијски 

лаборант  
IV 12 5 5 3,20 2,40 4,00 3,20 

3 Прехрамбени 

техничар 
IV 2 6 6 / 2.83 тест - - 

4 Техничар за 

биотехнологију 
IV 1 4 3 3,00 

(2ученика) 

2,00 
(2ученика) 

2,33 2,78 

5 Женски фризер 

 
III 22 1 1 - - 2,00 2,00 

 

Испити су одржани од 25.08. до 27.08.2014. 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА 

* Хемија, неметали и графичарство 

 Октобар Децембар Фебруар Април Јун Август 

Пријављено 

испита 

37 34 22 21 23 11 

Положено 

испита 

24 28 12 8 9 9 

Нису 

приступили 

испиту 

9 3 5 8 6 1 

Нису положили  4 5 5 5 7 1 

 

*Прерада хране 

 Октобар Децембар Фебруар Април Јун Август 

Пријављено 

испита 

36 34 30 35 31 12 

Положено 

испита 

18 24 19 19 14 4 

Нису 

приступили 

испиту 

14 8 5 10 10 7 

Нису положили  4 2 6 6 7 1 

 

*Личне услуге 
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 Октобар Децембар Фебруар Април Јун Август 

Пријављено 

испита 

43 55 41 50 47 21 

Положено 

испита 

17 36 22 27 23 15 

Нису 

приступили 

испиту 

22 18 17 9 17 3 

Нису положили  4 1 2 14 6 3 

 

*Специјализација (V степен) 

 Октобар Децембар Фебруар Април Јун Август 

Пријављено 

испита 

7 18 28 30 32 8 

Положено 

испита 

7 15 27 27 32 8 

Нису 

приступили 

испиту 

- 3 1 3 - - 

Нису положили  - - - - - - 

 

*Матурски и завршни испит 

 Јануар Јун Август 

Пријављено 

испита 

6 4 21 

Положено 

испита 

6 4 21 

Нису 

приступили 

испиту 

- - - 

Нису 

положили  

- - - 

АНАЛИЗА СПРОВЕДЕНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОСТУПАКА 

У току школске 2013/14 године покренуто је укупно 80 диспицлинских поступака против 

ученика Школе. Поступци су вођени због различитих повреда обавеза, као и повреда забрана 

прописаних Законом о основама система образовања и васпитања. 

Анализа узрока који су довели до покретања дисциплинских поступака 

 

Члан Закона о основама система 

образовања и васпитања који повреду 

прописује 

Укупно у току 

школске 

2013/14. године 

Учињена повреда обавезе 

Члан 113. став 3. тачка 2) ЗОСОВ 

1 
Преправка  или дописивање података у јавној 

исправи коју издаје школа или орган, односно 

исправи коју изда друга организација 
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Члан 113. став 3. тачка 6) ЗОСОВ 

1 

Понашање ученика којим угрожава властиту 

безбедност или безбедност других ученика, 

наставника и запослених у школи и које доводи 

до њиховог физичког и психичког повређивања 

Члан 113. став 3. тачка 8) ЗОСОВ 

60 

Неоправдано изостајање са наставе и других 

облика образовно-васпитног рада више од 25 

часова у току школске године, од чега више од 

15 часова након писменог обавештавања 

родитеља, односно старатеља од стране школе 

Члан 113. став 3. тачка 9) ЗОСОВ 

25 

Учестало чињење лакших повреда обавеза у 

току школске године, под условом да су 

предузете неопходне мере појачаног васпитног 

рада ради корекције понашања ученика 

Члан 45. ЗОСОВ 4 Забрана насиља, злостављања и занемаривања 

Анализа изречених васпитно - диспицлинских мера по спроведеним поступцима 

УКОР ДИРЕКТОРА 
УКОР НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА 

ИСКЉУЧЕЊЕ 

УЧЕНИКА ИЗ 

ШКОЛЕ 

ОБУСТАВЉЕНИ 

ПОСТУПЦИ 

58 12 0 10 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА  

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

Одељење 3-5/6 3-21 3-22 3-23 4-1 4-2 4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 

Реализација 

у  % 
100 97,38 98,95 98,85 99,4 99,4 99,4 98,96 98,96 99,36 100 99 

 

Настава у матурским и завршним одељењима је реализована од 97,38% до 100%.У завршним 

одељењима настава је реализована од 97,38% до 1000% док је у матурским одељењима настава 

реализована од 98,96% до 100%. 

Укупна реализација на нивоу матурских и завршних разреда је 99,12%. 
 

одеље
ње 

Реализац
ија у % 

I 1 99 

I 2 99,6 

I 3 99,3 

I 5/6 99,6 

I 11 97 

I 12 98 

I 13 98 

I 14 98,4 
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I 15 98,3 

I 16  98,4 

I 21 97,9 

I 22 99 

I 23 98,4 

II 1 98,6 

II 2 99,6 

II 3 98,9 

II 5/6 99,6 

II 11 98,9 

II 12 99,2 

II 13 99,9 

II 14 98,6 

II 15 99 

II 16 98,6 

II 21 96 

II 22 99,3 

II 23 98,6 

III 1 99,5 

III 2 99,7 

III 3 99,6 

III 11 99,4 

III 12 99,4 

III 13 99 

III 14 100 

III 15 99,3 

III 16 97,9 

Реализација наставе незавршних одељења на нивоу целе школе је 99,2%. 

У првој години реализација наставе се креће од 97% до 99,60%.  

У другој години реализација наставе креће се од 96% до 99,60%.  

У трећој години реализација наставе креће се од 97,90%  до 100%.  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ОСТАЛИХ ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Реализација плана наставе у блоку и практичне наставе у блоку 

 У школској 2013/14. практична настава као и настава у блоку је реализована 

по Плану и Програму у сва три подручја рада. 

 Потписани су споразуми са фабрикама хемијске индустрије(Импулс-хемија , 

ТЕ-ТО ), 

      прехрамбене индустрије Univerexport,Delhaiže Serbia Carlsberg 

      Educons Sr Kamenica, Đani-пекара,Штранд-месара,ДИ Матијевић ,                                    

      и нашој лабораторијској пекари .                                              

      као и салонима лепоте (Грација, 3М, Ида Дуо,Ларте,Славица...) 
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 Приватни сектор је значајно помогао у реализацији плана („Delhaize Serbia“ 

МИ Матијевић, Штранд, Камендин-Сириг,месара Ђока-

Каћ,Univerexsport...),oстварене су и стипендије за ученике месаре 

  и  ове године смо имали потписане уговоре са приватним пекарама на 

територији града : Равница,Бели“,“Универекспорт-пекара“ и школској 

лаб.пекари. 

 Треба истаћи да је веома тешко остварити предвиђен План и Програм, због 

општег стања у привреди, а нарочито у области хемијске индустрије. 

 Блок настава је реализована делом током школске године, а делом након 

завршетка наставе, по унапред утврђеном распореду кроз посете фабрикама 

на територији града и целе Војводине.  

  Одељења (III5/6 II5/6,I5/6,) су блок праксу реализовала по плану, након 

сваког модула.                 

 

              БЛОК НАСТАВА- ХЕМИЈСКА СТРУКА 

 

 I-11,.I-12, I-13, I-14,I-15, I-16, II-11,II-12, II-15,III-12 , IV-12 -блок наставу су 

реализовали у школским лабораторијама,на факултету , следећи професори: 

Ненси Берић,Љиљана Јакоповић, Сања Јовелић, Марко Дедић, Катарина 

Терзин, Биљана Милановић,, Гордана Марковић, Данијела Бјелица, Душица 

Савић, Татјана Пуповац, Сања Остојић, Биљана Чемерлић, Љиљана 

Јовановић,  Леона Живкуцин, Гордана Зековић и Ружа Окљеша. 

 II-14, II-16,III-14 ,III-16, IV-14, IV-16 -блок наставу су реализовали у 

школским лабораторијама,метеоролошким станицама,пунктовима за 

узимање узорака земљишта, ваздуха и воде, Водоводу, Импулсу –Хемија, 

Хигијенском заводу,Клиничком центру,  Албусу, Те-То,шећерани-Жабаљ, 

ДЕС-у , Вискофану,Електропорцелану, Папир-сервису, у лабораторијама и 

складиштима хемијске индустрије, на Депонији градске чистоће, Градском 

зеленилу и осталим местима где се прате узроци загађења животне средине, 

професори:   Јасмина Јаконић-Јанић, Наташа Будимировић, Татјана Јовић, 

Милица Весковић, Драгана Станојевић, Драгана Јарић, Мила Томовић,Мила 

Костић,Сања Остојић и  Перо Гарчевић. Такође су за ова одељења 

организована предавања из еколошке заштите од стране Универзитета 

Едуконс и ФТН-а, као и презентације професора о актуелним темама. 

  III-11 и IV-11 – блок наставу су реализовали у Електропорцелану,Водоводу, 

ТЕ-ТО,Гуминсу, Импулс-хемији,Екопласту,НИС-музеју, школској 

лабораторији, професори: Леона Живкуцин и Гордана Узелац .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           II-13, III-13, IV-13 -практичну и блок наставу су реализовали у школској 

             лабораторији, Импулс- хемији,  Јуко- хемији Б. Јарак,Иститут за 

             испитивање лековитог биља у Б. Петровцу, Институт за козметологију, 

             Водоводу , НИС-у, Електропорцелану,Хигијенском заводу,ТЕ-ТО, 

             професори: Милена Ловре, Татјана Колошњај, Драгана Лаиновић и Зоран 

Брујић. 

           III-15 и IV-15  блок наставу су реализовали у Водоводу, Импулс – хемији,                               

             Технолошком факултету-катедра за фармацеутско инжењерство, ТЕ-ТО, 
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             Пастеровом заводу, Хемофарм-Вршац, Јуко- Хемији Б. Јарак, 

             лабораторији школе, професори: Ксенија Томић и Зоран Брујић.          

 Блок настава је у горе наведеним одељењима хемијске струке реализована 

ове школске године по Плану и Програму у трајању од по 60 часовa, осим 

одељења II-13, III-13 и IV-13 где je настава реализована у трајању од 90 

часова. 

   

          БЛОК НАСТАВА- ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ                                                                                                                                                                                                        

        ∙  I5,II5 и III5-одељења месари-су своју блок праксу реализовали после сваког 

            модула у својим погонима,продајним објектима и другим погонима 

            месарске индустрије као и у школ.лабораторијама.Блок праксу су  

            реализовали професори:Невенка Мрђеновић ,Љиљана Алијевић,Сања 

            Станковић  

 I6,II6 и III6 – одељења пекара су своју блок праксу одрадили после сваког 

модула у нашој пекари или у свом погону где иду на праксу.Блок праксу су 

реализовали професори:Љ.Пушкаш,С.Маџгаљ,С.Поповић ,Б.Татомировић 

 ,Мирјана Божић и Слободан Стричевић                                                                                                                                               

 I1,II1,II2,II3,III1,III2,III3,IV1 и IV2 –блок настава је реализована по Плану и 

програму у трајању од по 60 часова у школи и погонима:Дестилерија 

Станишић, Аретол, Штранд, Водовод, Хигијенски завод, МБ-

Родић,Минаква Панонија трејд,Подунавље Футог,Био-Уна,Еко-

пласт,Милтраде,Арома,шећерана Жабаљ,Ћулум-прерада купуса,Финс-Нови 

Сад,Млин у Каћу ,Тех.факултет, сајмови- јесењи и пролећни 

пољопривредни...  

Први пут ове године смо реализовали све  вежбе из Технологије шећера у 

лабораторији шећеране у Жабљу.По десет ученика са предметним 

професором су радили вежбе са њиховим лаборантима два дана 

(IV2).Показало се да су ученици били презадовољни тим начином рада тако 

да ћемо покушати и следеће године да то реализујемо.Лаборанти су такође 

високо оценили рад и спретност ученика 

 Блок праксу су реализовали следећи професори: 

      М.Михајловић,Б. Јовановић,,Љ.Пушкаш, С Поповић ,С Стричевић 

      Т.Кемивеш, С Маџгаљ Н Филипић ,С.Рондовић и Д.Д.Стричевић 

Ове школске године у априлу су разреди:III2,III3 и  IV1 са професорима који 

воде практичну и блок наставу Мирјана Божић и Александра Лукић ишли у 

посету фабрикама:Пивара у Челареву,Нектар у Б.Паланци и Здраво органико у 

Селенчи. Посетили су и Бач и његову тврђаву као и друге знаменитости тог 

града                

 

    БЛОК НАСТАВА- ЛИЧНЕ УСЛУГЕ    

 

 I21,I22,I23,II21,II22,II23,III21,III22, III23- блок пракса је реализована по 

Плану и програму у приватним салонима.Прва помоћ у другој години је 

реализована у сарадњи са активистима црвеног крста као и и уз помоћ 

професора  Маје Бурсаћ.                                                                                                
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 Блок праксу су реализовали следећи наставници: Н. Иванишевић,,С.Ђурић, 

,Б.Босаков,Д.Божић, К Црквењаков,О. Летић,Б.Бакева.  

Ј.Урошевић,Ј.Бугарски,И.Шево,З.Милошевић и М.Кричковић 

 

Организатори практичне наставе:Г.Зековић и Д.Д.Стичевић 

 

Реализација плана допунске, додатне и припремне наставе 

Допунска настава организована је за ученике који су показивали лош успех или 

тешкоће у савладавању садржаја из појединих предмета.Предметни наставник је у 

договору са ученицима заказивао часове допунског рада у складу са распоредом 

часова и слободних учионица, на које су се одазивали заинтересовани ученици. 

Осим тога, према Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем 

на територији АПВојводине,  у школи је организована допунска настава и за време 

зимског распуста. Наиме, сваки предметни наставник је одредио термине часова о 

којима је обавестио ученике а распоред ових часова истакнут је у зборници. Ипак, 

наставници нису били задовољни одзивом ученика којима је овај вид наставе био 

потребан и организован. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  допунске наставе 

предмет наставник Одељење Број 

часова 

Број 

обухв

аћени

х 

учени

ка 

Општа и неор.хемија Јовелић Сања 1-11 14 11 

Општа и неор.хемија Берић Ненси 1-12 6  

Општа и неор.хемија Бјелица Миловановић 

Данијела 

1-14 

1-16 

12 

10 

5 

5 

Практична настава Дедић Марко 1-13 1 7 

Општа и неор.хемија Чемерлић Биљана 1-13 18 8 

Општа и неор.хемија Јовелић Сања 1-15 20 18 

Аналитичка хемија Терзин Катарина 2-1 9 11 

Аналитичка хемија Пуповац Татјана 2-2 18 16 

Аналитичка хемија Терзин Катарина 2-3 9 11 

Аналитичка хемија Милановић Биљана 2-11 11 11 

Аналитичка хемија Милановић Биљана 2-16 12 9 

Аналитичка хемија Савић Душица 2-15 18 19 

Аналитичка хемија Савић Душица 2-14 19 23 

Аналитичка хемија Берић Ненси  2-12 6  

Аналитичка хемија Терзин Катарина 2-13 8 7 

Органска хемија Окљеша Ружа  2-15 30 10-12 

Органска хемија Окљеша Ружа 2-12 30  6-10 
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Органска хемија Чемерлић Биљана 2-13 10 5 

Органска хемија Дедић Марко 2-11 17 9 

Хемија Поткоњак Душанка 1-5,6 6 6 

Хемија Поткоњак Душанка 1-21 4 9 

Хемија Пуповац Татјана 2-21 1 2 

Хемија Пуповац Татјана 2-22 2 5 

Хемија Пуповац Татјана  2-23 4 8 

Хемија Пуповац Татјана  2-3 2 5 

Хемија Дедић Марко 3-21 4 5 

Хемија  Марковић Гордана 1-22 15 20 

Хемија  Јакоповић Љиљана 1-2 15 12 

Хемија  Јакоповић Љиљана 1-3 14 15 

Хемија  Јакоповић Љиљана 2-3 1 5 

Хемија  Марковић Гордана 1-22 15 20 

Хемија  Марковић Гордана 1-23 15 20 

Хемија  Илић Гордана 1-1 14 11 

Хемија  Илић Гордана 3-23 8 10 

Хемија Дедић Марко 3-22 5 4 

Хемија  Јовановић Љиљана 2-1 6 8 

Хемија  Јовановић Љиљана 2-2 4 5 

Електроаналитичке методе Окљеша Ружа 4-12 16 8 

Биохемија  Окљеша Ружа 3-15 16 2-6 

Физичка хемија Остојић Сања 3-11 10 7 

Физичка хемија  Живкуцин Леона 4-15 5 4 

Физичка хемија Лаиновић Драгана 3-13 2 4 

Физичка хемија  Лаиновић Драгана 4-12 12 8 

Инструментална анализа        Зековић  Гордана 4-12 12 6 

енглески језик Сава Ракић II-11 4 2 

енглески језик Сава Ракић I-22 2 5 

енглески језик Сава Ракић I-23 3 7 

енглески језик Сава Ракић III-11 2 4 

енглески језик Сава Ракић II-5/6 2 2 

енглески језик Јасмина Радујков-Сурла I 15,16 8 10 

енглески језик Јасмина Радујков-Сурла II 13,15 10 8 

енглески језик Јасмина Радујков-Сурла III 13,15,16 6 9 

енглески језик Лела Вуковић 4-14 2 2 

енглески језик Лела Вуковић 3-12 2 2 

енглески језик Лела Вуковић 2-12 2 1 

енглески језик Лела Вуковић 2-14 2 2 

енглески језик Наташа Прањкић I2, I3 14 7 

енглески језик Наташа Прањкић II2, II3 13 8 

енглески језик Наташа Прањкић III1,III2,III3 9 5 

енглески језик Татјана Стојић I-5,6 5 8 

енглески језик Татјана Стојић I-21 4 5 
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енглески језик Татјана Стојић II-21 4 4 

енглески језик Татјана Стојић II-22 4 3 

енглески језик Татјана Стојић II-23 4 3 

енглески језик Татјана Стојић III-5,6 4 3 

енглески језик Татјана Стојић IV-1 4 3 

енглески језик Татјана Стојић IV-2 4 2 

Физичко васпитање Баљ Владимир 1-1,2-1,2-2,2-3,2-5/6,2-

21,2-23,3-2,3-3,3-5/6,3-

22 

3 0 

Физичко васпитање Ђорђевић Загорка 2-11,2-12,2-13,2-14,2-

15,3-11,3-12,3-13,3-

16,4-12 

3 0 

Физичко васпитање Винаји-Тарабић Хелена 1-2,1-3,1-14,1-15,1-

16,3-14,4-1,4-14,4-16 

3 0 

Физичко васпитање Богдановић Јелена 1-12,1-13,1-21,1-22,1-

23,3-15,3-21,3-23,4-2,4-

11,4-15 

3 0 

Физичко васпитање Пановић Снежана 1-11,2-16,3-1 3 0 

Физичко васпитање Тодоровић Срђан 1-5/6,2-22 3 0 

Испитивање намирница Чордаш мр. Јасна  4-1 4 7 

Ензимологија Чордаш мр. Јасна  3-2 8 12 

Ензимологија  Чордаш мр. Јасна  3-3 8 6 

Предузетништво Чордаш мр. Јасна  3-5/6 10 6 

Сировине у пекарству Сања Маџгаљ I5/6 3 6 

Производња хлеба Сања Маџгаљ II5/6 2 5 

операције и мерења у 

пекарству 

Пушкаш Љиљана 1-6 4 5 

производња пецива колача 

и тестенина 

Пушкаш Љиљана 3-6 3 4 

Основи прехрамбене 

технологије 

Мирјана Божић II3 4 5 

Технологија воде Мирјана Божић II3 4 6 

Прехрамбена технологија Слађана Рондовић II1 2 4 

Микробиологија Сања Станковић III2 6 3 

Микробиологија Сања Станковић III3 6 5 

Технолошке операције Лукић Александра  III2 5 9 

Технолошке операције Лукић Александра III3 5 7 

Технике рада у 

лабораторији 

Лукић Александра I2 6 4 

Изборне технологије Мрђеновић Невенка III3  8 15 

Исхрана људи Мрђеновић Невенка I5/6 3 6 

MАТЕМАТИКА Миловац  Тамара  I 1 6 6 

математика Миловац  Тамара I 22 6 12 

математика Миловац  Тамара I 23 7 15 

математика Миловац  Тамара II 21 4 4 
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математика Миловац  Тамара II 22 4 5 

математика Миловац  Тамара II23 4 2 

математика Миловац  Тамара IV 2 5 10 

Екологија и заштита 

животне средине 

Каличанин Косана 1.2     6 3 

учени

ка 

Екологија и заштита 

животне средине 

Каличанин Косана 1.3      6 4 

учени

ка 

Екологија и заштита 

животне средине 

Каличанин Косана 3.5      2 2 

учени

ка 

физика Јасмина Чубрило I1 5 13 

физика Јасмина Чубрило I2 6 1 

физика Јасмина Чубрило I3 8 9 

физика Јасмина Чубрило I21 4 4 

физика Јасмина Чубрило I22 3 5 

физика Јасмина Чубрило I23 3 3 

електротехника Јасмина Чубрило II1 4 10 

физика Јасмина Чубрило II21 3 0 

физика Јасмина Чубрило II22 2 0 

физика Јасмина Чубрило II23 2 0 

Математика Гордана Меселџић I15 5 4 

математика Гордана Меселџић III11 5 11 

математика Гордана Меселџић III13 5 5 

математика Гордана Меселџић IV1 5 9 

математика Гордана Меселџић IV11 4 2 

математика Гордана Меселџић IV14 7 7 

Математика Снежана  Антонић  I 2 7 15 

математика Снежана  Антонић I 3 7 13 

математика Снежана  Антонић I 13 5 10 

математика Снежана  Антонић III 1 5 10 

математика Снежана  Антонић III 3 5 12 

математика Снежана  Антонић IV 12 7 10 

Биологија Рожа  Козарски 3 часа по сваком    

Екологија  и  заштита  

животне  средине 

Рожа  Козарски 3 часа по сваком    

математика Нада Бањанин 4-16 7 3 

математика Нада Бањанин 4-13 3 2 

математика Нада Бањанин 3-14 1 1 

математика Нада Бањанин 2-12 7 6 

математика Нада Бањанин 2-14 10 10 

математика Нада Бањанин 2-16 7 15 

Математика Вишња Димић I5,6 8 15 

Математика Вишња Димић I21 6 7 
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Математика Вишња Димић II1 6 9 

Математика Вишња Димић II2 5 3 

Математика Вишња Димић II3 4 4 

Математика Вишња Димић II5,6 5 6 

Математика Вишња Димић III2 3 7 

Рачунарство и 

информатика 

Сања Голић I2  2 

Физика Љиљана Станивук II-1 3  

физика Љиљана Станивук II-2 3  

физика Љиљана Станивук II-3 3  

физика Љиљана Станивук II-11 3  

физика Љиљана Станивук II-12 3  

физика Љиљана Станивук II-13 4  

физика Љиљана Станивук II-14 2  

физика Љиљана Станивук II-15 3  

физика Љиљана Станивук II-16 3  

физика Љиљана Станивук III-13 -изборни 1  

физика Љиљана Станивук IV-13 –изборни 1  

физика Светлана Грујић I11, I12 1 4 

физика Светлана Грујић I13, I14 1 5 

физика Светлана Грујић I15 2 1 

физика Светлана Грујић I16 1 3 

Електротехника  Светлана Грујић III11, III12, III15 1 5 

физика Светлана Грујић I5,6 2 10 

Технолошке операције Станојевић Драгана 1 – 13 2 6 

Технолошке операције Станојевић Драгана 3-13 9 18 

Техничко цртање и 

машински елементи 

Станојевић Драгана 2-13 16 16 

Машине, апарати и 

операције 

Станојевић Драгана 3-14 6 10 

Физичка хемија Јаконић- Јањић Јасмина 3-15 10 6 

Физичка хемија Јаконић- Јањић Јасмина 4-11 8 4 

Прерада и одлагање 

чврстог отпада 

Будимировић Наташа 3-16 1 1 

Познавање препарата Весковић Милица 1-21 

1-22 

1-23 

2-21 

2-22 

2-23 

6 

9 

8 

3 

4 

4 

10 

15 

10 

6 

5 

10 

Загађивање и заштита воде Будимировић Наташа 4-14 10 6 

Инструменталне методе 

анализе 

Испитивање у технолошкој 

производњи 

Зековић Гордана 3-12 

 

4-12 

10 

 

10 

2 

 

5 
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Загађивање и заштита тла Будимировић Наташа 3-16 2 5 

Технологија 

фармацеутских производа 

Брујић Зоран 4-15 4 3 

Технологија 

фармацеутских производа 

Брујић Зоран 3-15 4 3 

Практична настава 

Практична настава 

Технологија средстава за 

прање и козметичких  

Производа 

Контрола квалитета 

Ловре Милена 

Ловре Милена 

 

 

 

 

Ловре Милена 

 

1-13 

2-13 

3-13 

 

 

4-13 

4 

4 

15 

 

 

12 

 

1 

2 

4 

 

 

1 

Микробиологија 

 

 

Сировине за фармацеутску 

технологију 

 

Контрола квалитета и 

производа 

Техничко цртање и 

машински елементи 

Томић Ксенија 2-15 

3-14 

3-16 

3-15 

 

 

4-15 

 

1-14 

1-15 

6 

9 

9 

3 

 

 

3 

 

5 

5 

 

7 

5 

7 

5 

 

 

2 

 

14 

4 

Практична настава 

Неорганска хемијска 

технологија 

 

Органска хемијска 

технологија 

Колошњај Татјана 1-13 

3-11 

 

 

4-11 

 

2 

18 

 

 

2 

 

3 

15 

 

 

3 

Машине,апарати и уређаји 

Технолошке операције 

Аутоматска контрола 

процеса 

Шефер Анђелка 3-11 

3-15 

2-15 

 

4-15 

14 

10 

9 

 

6 

5 

6 

2 

 

4 

Физичка хемија 

Технолошке операције 

Томовић Мила 3-2 

2-11 

14 

16 

4 

4 

Практична настава са 

технологијом рада 

Милошевић Зорица 2-22 11 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Босаков Биљана 2-21 4 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Божић Драгана 1-21 4 3 

Практична настава са 

технологијом рада 

Божић Драгана 2-21 6 6 

Практична настава са Шево Ивана 1-22 2 6 
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технологијом рада 

Практична настава са 

технологијом рада 

Шево Ивана 2-22 7 8 

Практична настава са 

технологијом рада 

Летић Савић Оливера 1-22 7 6 

Практична настава са 

технологијом рада 

Летић Савић Оливера 2-22 4 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Летић Савић Оливера 3-22 5 4 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бугарски Јулкица 1-23 11 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бугарски Јулкица 2-23 11 7 

Практична настава са 

технологијом рада 

Урошевић Јелица 1-23 11 7 

Практична настава са 

технологијом рада 

Урошевић Јелица 2-23 2 2 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бакева Биљана 1-23 9 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бакева Биљана 2-23 11 3 

Практична настава са 

технологијом рада 

Кричковић Милена 1-21 5 8 

Практична настава са 

технологијом рада 

Кричковић Милена 1-22 5 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Ђурић Слободанка 1-21 4 3 

Практична настава са 

технологијом рада 

Ђурић Слободанка 2-21 6 6 

Практична настава са 

технологијом рада 

Црњаков Катица 1-22 8 12 

Практична настава са 

технологијом рада 

Црњаков Катица 2-22 12 8 

Практична настава са 

технологијом рада 

Црњаков Катица 3-22 14 5 

Психологија Цицовић Недељка 2-21,2-22,2-23 8 10 

Књиговодство Данка Петовић Мунитлак 3-21 7 8 

Књиговодство Данка Петовић Мунитлак 3-22 8 9 

Књиговодство Данка Петовић Мунитлак 3-23 7 4 

Организација производње Данка Петовић Мунитлак 2-1, 2-12 3 1 

Организација пословања Данка Петовић Мунитлак 2-16, 2-14 4 10 

Организација пословања Данка Петовић Мунитлак 4-12, 4-15 2  

Предузетништво Данка Петовић Мунитлак 4-13 2  

српски језик и књижевност Б.Бута II 5/6 2 4 

Српски језик и Зорица Роксандић 1-2 4 2 
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књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Зорица Роксандић 1-23 1 1 

Српски језик и 

књижевност 

Сенка Ћук I 11 4 6 

Српски језик и 

књижевност 

Сенка Ћук I 14 7 13 

Српски језик и 

књижевност 

Сенка Ћук I 16 5 12 

Српски језик и 

књижевност 

Сенка Ћук II 14 5 8 

Српски језик и 

књижевност 

Сенка Ћук II 16 10 11 

Српски језик и 

књижевност 

Тања Петровић I13 

II13 

6 

6 

 

Српски језик и 

књижевност 

Светлана Стојановић 

Касалица 

I21, I22, III2, III3 35  

 

 

Додатна настава је организована за ученике који су се припремали за такмичења.  

предмет наставник Одељење Број 

часова 

Број 

обухваћених 

ученика 

Опша и неорг.хемија 1.Марковић Гордана 

 

 

2.Дедић Марко 

3.Бјелица Миловановић 

Данијела 

 

Први 

разреди 

 

  

8 

 

 

8  

89 

20  

 

 

20 

20-2 

Хемија  1.Милановић Биљана 

 

2-12, 3-15,  12 6 ученика 

Хемија 2.Савић Душица 

 

2-12, 2-15,  12 6 ученика 

Хемија 3.Окљеша Ружа 

 

2-12, 3-15, 

3-13, 3-14, 

4-14 

70  8 ученика 

Енглески  језик Стојић Татјана IV-1 16 2 

Ензимологија Чордаш мр. Јасна  3-2 40 2 

Ензимологија  Чордаш мр. Јасна  3-3 40 1 

Предузетништво  Чордаш мр. Јасна  4-2 50 8 

Производња 

пецива,колача тестенине-

Сања Маџгаљ, 

Љиља Пушкаш 

III5/6 35 1 

(Мира 
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припрема ученика 

такмичара-пекар 

Јованов) 

сировине у пекарству Пушкаш Љиљана 1-6 6 1 

производња хлеба Пушкаш Љиљана 2-6 6 1 

производња пецива 

колача и тестенина 

Пушкаш Љиљана 3-6 36 2 

Сировине у пекарству Мирјана Божић I5/6 12 2 

Обрада меса- практична 

настава 

Сања Станковић II5 36 2 

Биохемија Божић Владимир III1 12 4 

Српски језик и 

књижевност 

Светлана Стојановић-

Касалица 

II13,IV13 15           2 

Органска хемијска 

технологија 

Неорганска хемијска 

технологија 

Колошњај татјана 4-11 

 

3-15 

50 

 

20 

2 

 

1 

Физичка хемија Јаконић-јањић јасмина 4-11 

3-15 

4-14 

3-13 

3-14 

13 

22 

10 

5 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

Технолошке операције Станојевић драгана 3-13 

3-14 

3-15 

4-11 

4-14 

9 

5 

2 

4 

5 

2 

1 

1 

2 

1 

MАТЕМАТИКА Миловац  Тамара  I 1 2 3 

Математика Гордана Меселџић III13 2 1 

Математика Вишња Димић II3 2 2 

Практична настава са 

технологијом рада 

Милошевић Зорица 3-22 13 6 

Практична настава са 

технологијом рада 

Босаков Биљана 3-21 4 4 

Практична настава са 

технологијом рада 

Божић Драгана 3-21 32 8 

Практична настава са 

технологијом рада 

Шево Ивана 3-22 2 1 

Практична настава са 

технологијом рада 

Шево Ивана 2-22 10 6 

Практична настава са 

технологијом рада 

Летић Савић Оливера 2-22 2 4 

Практична настава са 

технологијом рада 

Летић Савић Оливера 3-22 3 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бугарски Јулкица 1-23 2 5 
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Практична настава са 

технологијом рада 

Бугарски Јулкица 2-23 2 6 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бугарски Јулкица 3-23 7 3 

Практична настава са 

технологијом рада 

Урошевић Јелица 1-23 4 1 

Практична настава са 

технологијом рада 

Урошевић Јелица 2-23 6 3 

Практична настава са 

технологијом рада 

Урошевић Јелица 3-23 7 3 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бакева Биљана 1-23 3 2 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бакева Биљана 2-23 3 4 

Практична настава са 

технологијом рада 

Бакева Биљана 3-23 7 2 

     

Практична настава са 

технологијом рада 

Кричковић Милена 3-21 6 7 

Практична настава са 

технологијом рада 

Ђурић Слободанка 2-21 23 8 

Практична настава са 

технологијом рада 

Црњаков Катица 1-22 2 8 

Практична настава са 

технологијом рада 

Црњаков Катица 2-22 2 5 

Практична настава са 

технологијом рада 

Црњаков Катица 3-22 2 7 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  припремне наставе 

 
предмет наставник Одељење Број 

часова 

Број обухваћених 

ученика/ 

наставника/ 

Општа и неор.хемија Чемерлић Биљана 1-13 6 2 

Општа и неор.хемија Бјелица Миловановић 

Данијела 

1-14, 1-16 16 10 

Аналитичка хемија Милановић Биљана 2-11 6 3 

Аналитичка хемија Милановић Биљана 2-16 4 1 

Органска хемија Окљеша Ружа  2-15 8 3 

Органска хемија Окљеша Ружа 2-12 8 2 

Органска хемија Марковић Гордана 2-15 8 2 
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Органска хемија Марковић Гордана 2-16 6 1 

Органска хемија Марковић Гордана 2-14, 2-11 6 1 

Хемија Пуповац Татјана 2-1   

Хемија Пуповац Татјана  2-2   

Хемија Пуповац Татјана 2-3   

Хемија  Дедић Марко 1-22 4 2 

Хемија  Јакоповић Љиљана 1-2, 1-3 16 1 

Хемија  Јовановић Љ 2-1,2-2 6 4 

Електроаналитичке методе Окљеша Ружа 4-12 10 10 

Биохемија  Окљеша Ружа 3-15 4 6 

физичко васпитање Баљ Владимир   15 

 Богдановић Јелена   15 

производња пецива, колача 

и тестенине-практична 

настава-припрема за 

завршни испит 

Сања Маџгаљ, 

Љиља Пушкаш 

III5/6 35 11 

za takmičenje-mladi pekar Стричевић Слободан I 5,6  1 

Практична настава- 

припрема за школско 

такмичење 

Пушкаш Љиљана 3-6 10 3 

Технологија 

фармацеутских производа 

Брујић зоран 4-15 16 6 

Технолошке операције Станојевић драгана 4-13 5 17 

Контрола квалитета Ловре милена 4-13 20 17 

Загађивање и заштита воде Будимировић наташа 4-14 21 3 

Загађивање и заштита воде Будимировић наташа 4-16 11 11 

Испитивање тла, воде и 

ваздуха 

Будимировић наташа 2-16 7 1 

Прерада и одлагање 

чврстог отпада 

Будимировић наташа 3-16 7 1 

Загађивање и заштита 

ваздуха 

Јарић драгана 4-16 30 6 

Загађивање и заштита 

ваздуха 

Јаконић-јањић јасмина 4-14 10 10 

Загађивање и заштита 

ваздуха 

Јаконић-јањић јасмина ванредни 3 1 

Загађивање и заштита тла Јарић драгана 4-16 47 11 

Загађивање и заштита тла Јарић драгана 4-14 8 8 

Испитивање у технолошкој 

производњи 

Зековић гордана 4-12 12 9 

Контрола квалитета 

сировина и производа 

Томић ксенија 4-15 5 8 

Микробиологија Томић ксенија 3-16 3 3 

Технологија козметичких 

производа 

Весковић милица 4-13 2 17 
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Физичка хемија Томовић Мила 3-2 2 1 

Испитивање у технолошкој 

производњи 

Томовић Мила 4-12 14 5 

Аутоматска контрола 

процеса 

Шефер Анђелка 4-15 16 6 

Аутоматска контрола 

процеса 

Шефер Анђелка ванредни 2 1 

Познавање препарата Весковић Милица 1-21,1-

22,1-23 

5 6 

Познавање препарата Весковић Милица 2-21,2-

22,2-23 

5 5 

Технолошке операције Станојевић Драгана 4-13 7 2 

Математика Миловац  Тамара  I 1 15 3 

Математика Миловац  Тамара I 22 15 1 

Математика Миловац  Тамара I 23 15 2 

Математика Јасмина Чубрило I2 7 1 

Математика Гордана Меселџић I15 10 4 

матаматика Гордана Меселџић III11 10 6 

матаматика Гордана Меселџић IV1 10 2 

матаматика Гордана Меселџић IV11 10 1 

матаматика Гордана Меселџић IV14 10 2 

Математика Снежана  Антонић  I 2 10 8 

матаматика Снежана  Антонић I 3 10 5 

матаматика Снежана  Антонић I 13 10 2 

матаматика Снежана  Антонић III 1 10 1 

Биологија Рожа  Козарски  I 1 7  

Биологија Рожа  Козарски I 11 7  

Биологија Рожа  Козарски I 

12,13,14,1

5,16 

7  

Екологија  и  заштита  

животне  средине 

Рожа  Козарски I21,22,23 7  

   I 1 7  

матаматика Нада Бањанин 2-12 12 2 

матаматика Нада Бањанин 2-14 11 5 

матаматика Нада Бањанин 2-16 11 4 

Математика Вишња Димић I5,6 7 2 

Математика Вишња Димић I21 10 5 

Математика Вишња Димић II1 10 3 

Математика Вишња Димић II2 10 1 

Математика Вишња Димић II3 10 2 

Математика Вишња Димић II5,6 7 3 

Математика Вишња Димић III2 10 1 

Књиговодставо Данка Петовић Мунитлак 3-21,3-

22,3-23 

2 11-16 
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Организација производње Данка Петовић Мунитлак 2-1,2-12, 4 10-12 

 

Реализација плана екскурзије 

 

Ове школске године  планирана је петодневна екскурзија за ученике 

матурских одељења у Северну Италију. Реализоваће се у априлу 2014.,у периоду 

од 23.04.-27.04.2014.Надокнада два радна дана биће: у суботу 05.04.2013. и суботу 

12.04.2014. Међутим, од 172 ученика ових одељења сагласност родитеља за 

екскурзију донело је свега 44 ученика. Тај број сагласности родитеља није довољан 

за реализацију екскурзије. 

 За ученике 1.разреда планиран је једнодневни излет у Србији у периоду 

26.04.2014. Међутим, од 310 ученика ових одељења сагласност родитеља за 

екскурзију донело је свега 44 ученика. Тај број сагласности родитеља није довољан 

за реализацију екскурзије. 

 

За ученике 2. разреда планирана је дводневна екскурзија у Србији 25. и 

26.04.2014. Међутим, од 210 ученика ових одељења сагласност родитеља за 

екскурзију донело је свега 55 ученика. Тај број сагласности родитеља није довољан 

за реализацију екскурзије. 

 

За ученике 3.разреда планира се петодневна екскурзија у Грчку у периоду 

од 23.04.-27.04.2014.Надокнада два радна дана биће: у суботу 05.04.2013. и суботу 

12.04.2014. Међутим, од 300 ученика ових одељења сагласност родитеља за 

екскурзију донело је свега 83 ученика. Тај број сагласности родитеља није довољан 

за реализацију екскурзије. 

 

 

Реализација плана друштвено-корисног и хуманитарног рада 

Ове школске 2013/2014. године план друштвено-корисног рада се 

реализовао кроз:  

- акцију „Динар за дистрофичаре“,новчани прилог за оболеле од дистрофије 

мишића 

- акција добровољног давања крви: октобар 2013. и  март 2014. 

- акција прикупљања пакета за децу са Косова 

- акција иницијативу проф.Леле Вуковић и подршку представника Ђачког 

парламента, Црвеног крста наше школе и руководства школе, успешно је 

спроведена хуманитарна акција „1€ за једну ужину“, која је трајала од 

19.05. до 31.05.2014. Акцији се одазвало 39 одељења и 101 члан колектива. 

Овај новац је намењен ученицима Пољопривредно хемијске школе у 

Обреновцу, која је током недавних поплава веома оштећена.  
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- на иницијативу Еколошке секције у октобру је почела (и константно траје) 

акција сакупљања старе хартије и пластичне амбалаже  

- уређење школског дворишта 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ  ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

Реализација плана сарадње школе са родитељима 

Ради успешнијег праћења развоја ученика и њиховог напредовања у 

стицању знања, сарадња са родитељима одвијалa се кроз следеће облике: 

1. путем одељенских састанака; у току школске године сваки одељенски 

старешина одржао је најмање 4 родитељска састанка, а према потреби и 

више. На родитељским састанцима су разматране следеће теме: избор 

родитеља за Савет родитеља,Кодекс понашања ученика и запослених, 

Измене у Закону о основама система васпитања и образовања, договор око 

екскурзија, анализа успеха ученика и изостанака, као и предлози за њихово 

сузбијање, ,партиципација родитеља у школи,договори око матуре и друго. 

2. путем индивидуалних контаката родитеља са 

 одељенским старешином 

 предметним наставницима 

 школским педагогом и психологом (разматрани проблеми које ученици 

имају у савладавању садржаја наставе, социјални и адаптивни проблеми...) 

 са помоћником директора и директором Школе (приликом вођења 

дисциплинског поступка а и према индивудуалним потребама родитеља) 

3. кроз састанке Савета родитеља (наведено у Извештају о раду Савета 

родитеља) 

4. учешћем родитеља и раду Стручног актива за школско развојно планирање, 

Школског тима за борбу против насиља  

5. учешћем родитеља на школским приредбама, манифестацијама  

6. учешћем родитеља на предавању „Тематски родитељски: злоупотреба дрога 

код младих“ (родитељи одељења првог и другог разреда) 

7. учешћем родитеља у акцијама школских тимова за пројекте „Једнаке шансе 

у средњошколском образовању“ и Тима за заштиту деце од насиља 

8. учешћем родитеља у програму боравка ученика из Швајцарске 

Реализација програма сарадње Школе са институцијама, установама и 

предузећима 

У току школске 2013/2014. године Школа је остварила веома успешну 

сарадњу са: 
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 погонима хемијске и прехрамбене индустрије Новог Сада и ближе околине, 

кроз реализацију и извођење блок наставе (наведено у Извештају о 

реализацији плана наставе у блоку и практичне наставе у блоку), 

 факултетима у Новом Саду, кроз реализацију програма професионалне 

орјентације и рад школских секција (ПМФ, Технолошки факултет, 

Пољопривредни....) 

 Истраживачка станица Петница 

 основним школама кроз реализацију програма професионалне орјентације  

 Центром за социјални рад, у решавању проблема појединих ученика, 

 Са Градом Новим Садом, учешћем ученика и професора у акцијама и 

манифестацијама којима је Град био покровитељ 

 Са саветом за јавни ред и мир и безбедност (у виду подношења извештаја о 

предузетим мерама и акцијама у школи) 

 Са Градском управом за образовање (у виду подношења извештаја о 

предузетим мерама и акцијама у школи) 

 Са Градском управом за заштиту животне средине 

 Са Заводом за јавно здравље Војводине – предавање, семинар, едукативни 

материјал 

 Домом здравља –Саветовалиште за младе у циљу унапређења здравља 

ученика, Омладином ЈАЗАС,учешћем у обележавању значајних датума и 

едукацијом наших ученика за вршњачке едукаторе  

 Са организацијама (ЦИП, УРС, Коцка, ВОГРАМ, Изабери живот....) кроз 

реализацију активности у оквиру пројеката Једнаке шансе у 

средњошколском образовању,  Достигнућа младих, Тима за заштиту деце од 

насиља 

 Музејом Војводине, Матицом српском и галеријама у Новом Саду,  

 Српским народним позориштем, Позориштем младих организовањем посета 

представама (у оквиру часова одељенског старешине и наставе српског 

језика и књижевности као и у оквиру рада појединих секција), 

 приватним фризерским салонима и козметичким салонима у оквиру 

организовања практичне наставе за образовне профиле: женски фризер, 

мушки фризер и маникир и педикир, 

 Заводом за трансфузију, организовањем добровољног давања крви и 

Црвеним крстом организовањем предавања и хуманитарних акција 

 Другим средњим школама у граду 

Реализација програма обележавања значајних датума 

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ 16.10.. Ученици прехрамбене струке са 

професорима у холу школе су изложбом и презентацијом показали које су то 

намирнице које треба да се свакодневно уносе у организам, колико треба да једемо 

и указали на проблем гојазности и болести до којих доводи гојазност. 

ДАН ШКОЛЕ, 23.10.2012. ГОДИНЕ. Најзначајнији догађај ове школске 

године, и један од значајнијих у животу школе уопште.Током недеље, од уторка 16. 
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до уторка 23.октобра, ученици секција и школских тимова су се представили 

следећим активностима: 

- Представљање подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране и 

обележавање Светског дан хране 

- Представљање подручја рада Личне услуге ревијом фризура 

- Представљање подручја рада Хемија, неметали и графичарство  

- Представљање рада школских Тимова и пројеката  

Централна приредба прославе Дана школе одржана је 23.10.2012. 

Централну приредбу су припремили чланови драмске секције и школског бенда.  

 

 СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА (20. НОВЕМБАР) И СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ 

ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА (19. НОВЕМБАР). Обележени су изабраним 

информативним материјалом на ученичкој табли у холу школе и на часовима 

Грађанског васпитања. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЗАШТИТЕ ВОДА, МАРТ 2014.  

Ученици одељења 3-14 и 3-16 у сарадњи са наставницима Будимировић Наташом и 

Јарић Драганом су урадили презентацију и правили радове од отпада што су 

представили осталим ученицима и запосленима у школи. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, АПРИЛ 2014. Ученици 

одељења 3-14 и 3-16 у сарадњи са наставницима Јовић Татјаном и Јарић Драганом 

су припремили занимљиву  презентацију и представили осталим ученицима и 

запосленима у школи. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЈУН 2014. 

Ученици одељења 3-14 и 3-16 у сарадњи са наставницима Будимировић Наташом, 

Весковић Милицом и Јарић Драганом су уредили и оплеменили школско двориште. 

 

 СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 01.12.и  

Поводом 01. децембра, Светског дана борбе против СИДЕ поставили смо пригодне 

плакате и ученицима делили флајере о начину преноса инфекције,о начину заштите 

и о борби против дискриминације оболелих особа. 

 

МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ (новембар) 

Обележавање овог датума организовано је на часовима одељенског старешине, 

предавањима у сарадњи са Саветовалиштем за младе и НВО и поделом  летака и 

књижица чији садржаји су говорили о начину заштите, начину добијања, 

преношења и последицама сиде као и о опасностима алкохола и дрога. 

 

НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 31.ЈАНУАРА   

Као и претходних година обележен је Национални дан без дуванског дима 31. 

јануара 2014. године  под слоганом  Градови без дуванског дима.Организована је 

радионица и акција  у којој  су непосредно учествовала  22 ученика  из I14,I16, II14, 

III14 и III1  одељења.Носилац активности била је Сенка Ћук уз подршку 

професорица Леле Вуковић и Данке Петовић – Мунитлак. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ НОВОСАДСКЕ 

РАЦИЈЕ1942. Ученици одељења другог разреда су посетили меморијални, 

едукативни и културно-уметнички програм "Ледена тишина" у Културном центару 

Новог Сада. 

 

ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА, 27.01.2014. ГОДИНЕ.  

 Програм су припремиле професорице Зорица Роксандић, Наташа Станојевић 

Лазаревић и Сава Ракић са ученицима наше школе. Програм је садржао драмско 

извођење пригодног текста и рецитал у пратњи школског хора и школског бенда. 

 

СВЕТСКИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, фебруар 2014. Треба истаћи да је 

први пут ове школске године  у ТШ Павле Савић обележен  21. фебруар  – 

међународни дан матерњег језика.Аутор овог пројекта/програма је Сенка Ћук 

,а коаутор Лела Вуковић.Програм   под називом  Говори да бих те видео 

изведен  је на српском језику,  а део програма  ученице ,припаднице 

националних мањина ,уз помоћ професора,осмислилe су на свом матерњем 

језику,рецитујући песме на словачком, мађарском, русинском , ромском и 

албанском језику,које су их прочитале и на српском језику у сопственом 

преводу.Био је то занимљив час у  препуној Свечаној сали коме су 

присуствовали ученици представници свих разреда А и Б смене и велики број 

професора, као и директорица Школе.  

Ученици су указали на значај чувања и неговања матерњег језика и 

дијалекта,поштовања других дијалеката свог језика те поштовања других 

језика.  У програму је учествовало двадесет  ученика из I11,I2,I5/6, I 

22,II1,II21,II14,III14,IV14 и IV15 одедљења. Посебну пажњу привукао је скеч 

Салајачки  чет  рум ( текст и режија професорице енглеског језика Леле 

Вуковић) у извођењу ученика  II14 одељења. 

Начелник за националне заједнице  Покрајинског  секретаријата за 

образовање поклонио је учесницима програма мајице  са пригодним текстом. 

 У реализацији овог програма учествовали су и професори Маја 

Стокин,Каталин Бајић, Сава Ракић и Мила Костић, помоћница директора. 

 

СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА, 01.06. 

Под слоганом Повећање пореза на дуван обележен је Светски дан без 

дуванског дима.У обележавању овог дана учествовали су  ученици III 14 уз 

подршку професорица С.Ћук и Л.Вуковић. 

Реализација програма предавања за ученике 

У току школске 2013/2014. године за ученике су организована предавања у 

појединим областима а теме предавања и укључени ученици наведени су у 

извешајима: 

- у оквиру Програма за унапређење здравља 

- у оквиру Програма превенције болести зависности 

- у оквиру Програма обележавања значајних датума 

-у оквиру Програма рада секција 
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- у оквиру професионалне оријентације 

- у оквиру пројекта „Једнаке шансе у средњошколском образовању“ и 

- у оквиру пројекта „Достигнућа младих“ 

- у оквиру рада Тима за заштиту деце од насиља 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТВАРАЛАЧКИХ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Новинарска секција 

Школски лист „Алхемичари“ припреман је током целе године, 

континуирано. Секција је оформљена крајем новембра и састанци Редакције 

одржавани су према могућностима, с тим што се често радило и индивидуално, 

када је то ситуација налагала.  

Циљ рада је био, с обзиром на могућност објављивања само једног броја, да се 

пропрате значајни школски догађаји, али и да се задовоље ученичка интересовања.  

Највећи проблем у раду секције јесте веома тешко усклађивање слободних термина 

наставника и ученика-чланова и слободног простора у школи.Ове школске године 

био је мањи одзив ученика. 

Школски часопис је припреман током школске године а биће објављен у септембру 

нове школске године. 

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Радила на припремама ученика уочи спортских такмичења. У склопу тих 

припрема организовани су тренинзи:  

 

Aктивност Време Место Начин Наставник 

који води 

секцију 

Број обухваћених 

ученика/ 

наставника/родитеља 

стони тенис септем Партизан2 

школа 

екипно Баљ 8 

гимнастика феб/март Соколски индив. Богдановић 6 ученика 

одбојка-ж нов-

децем 

Партизан2 екипа ж Баљ 20ученика 

 

мали 

фудбал 

нов-мај Партизан2 

школа 

екипно Баљ 18 

атлетика 

 м-ж 

април шк.терени екипа м Винаји-Тар. 20 ученика 

 

 

Професори који нису били ангажовани на тренинзима су обављали замене када су 

се поклапали термини тренинга и такмичења са наставом физичког васпитања, тако 

да није било губитка редовних часова. 

Постигнућа и успеси школских спортских екипа на разним такмичењима показују 

да секције изузетно добро раде а детаљан преглед такмичења и резултата наведен је 

у делу *Реализација програма такмичења.  
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СЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Секцију већ више године успешно води проф. Татјана Јовић, kојој су се ове године 

прикључили и колегинице проф.Будимировић Наташа и Драгана Јарић. 

Рад секције се одвијао кроз следеће активности: 

 

Aктивност Време Место Начин Наставник који 

води секцију 

Број 

обухваћени

х ученика/ 

Наставника

/родитеља 

Обележавање 

дана школе 

Октобар 

2013 

Школа Уређење 

школског 

дворишта 

Јовић татјана 

Јарић драгана 

1-14,2-14,2-

16,3-14,3-16 

Обележавање 

божића 

Децембар 

2013 

Школа Израда икебана 

Од отпадних 

материјала 

Јовић татјана 

Јарић драгана 

3-14,3-16 

Обележавање 

дана заштите 

вода 

Март 2014 Школа Презентација 

Правили радове 

од отпада 

Будимировић 

наташа 

Јарић драгана 

3-14 

3-16 

Обележавање 

дана планете 

земље 

Април 2014 Школа Презентација Јовић татјана 

Јарић драгана 

3-14 

3-16 

Обележавање 

дана заштите 

животне средине 

Јун 2014 Школа Уређење 

школског 

дворишта 

Јарић драгана 

Весковић милица 

Будимировић 

наташа 

3-14 

3-16 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Aктивност Време Место Начин Наставни

к који 

води 

секцију 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/ро

дитеља 

Аудиција за нове чланове;  Септембар  школа Драмска 

секција 

Аида 

Твица 

12-16 

Припрема и реализација 

програма поводом Дана 

школе – централна 

прослава  

Од Септембра 

до октобра 

23.октобар 

 

 

Школа Драмско 

извођење 

Аида 

Твица 

12 

Припрема новогодишње 

представе 

Новембар,децем

барр 

школа пробе Аида 

Твица 

8 

Новогодишња представа 28.децембар Школа Драмско Аида 8 
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извођење Твица 

Припреме за представу 

поводом школске славе 

Светог Саве 

децембар,јануар школа пробе Аида 

Твица 

12 

Светосавска академија 27.01.2014. школа Драмско 

извођење 

Аида 

Твица 

12 

Јануар,фебруар,март април Редовни 

састанци,рад на 

тексту,вежбе из 

глуме 

Школа рад на 

тексту,веж

бе из глуме 

Аида 

Твица 

16 

Припреме за програм 

поводом отварања 

Републичког такмичења из 

области прерада хране 

март-мај школа пробе Аида 

Твица 

10 

Програм поводом отварања 

Републичког такмичења из 

области прерада хране  

отказан због поплава 

     

Припрема програма ѕа 

Школовизију 

мај Школа  Аида 

Твица 

10 

Школовизија 

догађај је отказан због 

поплава  

     

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ «ПАВЛЕ САВИЋ» 

 

Црвени крст је међународна хуманитарна организација која окупља националне 

организације Црвеног крста и Црвеног полумесеца а којој од самог оснивања 

припада и Црвени крст Србије, организација од посебног друштвеног интереса. 

Почетком нове школске године усвојен је План рада ООЦК наше школе, који 

садржи препоручене активности из Плана рада Градске организације, усклађен са 

активностима Црвеног крста Србије. Према нашим могућностима, трудимо се да га 

и реализујемо. 

Поводом „Недеље борбе против ТБЦ и осталих болести дисајних органа“ 

ученицима је о томе дељен пропагандни материјал. 

Професорке Вера Кривокапић и Анђелка Шефер одржале су  матурантима 

предавања о добровољном давалаштву крви и након тога су организовале редовну 

јесењу акцију у сарадњи са Заводом за трансфузију, којој су се одазвали ученици и 

професори. 

У оквиру програма континуиране едукације и мотивације инструктора 

добровољног давалаштва крви, Црвени крст Новог Сада организује сваке године 

Саветовање, које окупља организаторе акција ДДК из месних заједница, предузећа, 

установа, средњих школа и факултета, које је ове године одржано од 04. – 06. 10. у 

Крупњу и на коме су учествовале Вера Кривокапић и Анђелка Шефер. 
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Црвени крст наше школе и ове године је организовао акцију сакупљања 

добровољног прилога за младе оболеле од дистрофије мишића којој се одазвало 23 

одељења са одељенским старешинама и неколико професора, где је сакупљено 

11700 динара. 

Поводом 01. децембра, Светског дана борбе против СИДЕ поставили смо пригодне 

плакате и ученицима делили флајере о начину преноса инфекције,о начину заштите 

и о борби против дискриминације оболелих особа. 

На Завршном годишњем састанку са организаторима ДДК, 26.12.2013. учествовале 

су активисткиње ЦК наше школе, Вера Кривокапић и Анђелка Шефер,на коме је 

нашој школи уручено признање Плакета за најхуманију средину за предходну, 

2012.годину. 

Дана 19.05.2014. у свечаној сали наше школе, уз присуство више старих давалаца 

крви, помоћник директора, Мила Костић, уручила је Захвалнице, књижице и значке 

Црвеног крста професорки, Сањи Остојић, и ученицима, који су први пут дали крв. 

Уз сокове и честитке на овај начин је указана захвалност и признање младим 

добровољним даваоцима крви. 

Вера Кривокапић и Анђелка Шефер учествовале су у раду годишње Скупштине 

Црвеног крста града Новог Сада, одржаној 11.03.2014. на којој је нашој 

активисткињи Вери Кривокапић, уручено високо признање Сребрни знак Црвеног 

крста Србије. 

Након одржаних предавања ученицима матурских одељења, о значају добровољног 

давалаштва крви, организовале смо, у договору са Црвеним крстом града и Заводом 

за трансфузију крви, редовну пролећну акцију која је одржана 13.03.2014. и којој се 

одазвало 38 ученика и професора наше школе. Након оброка захвалности све 

колегинице су се вратиле на наставу и поједини ученици, тако да смо сигурни да 

мотив није изостајање са наставе него искрена жеља да се помогне. 

Поводом Обележавања Светског дана здравља, 7.априла, у организацији Црвеног 

крста Новог Сада 27.03.2014. одржано је традиционално квиз такмичење „Шта 

знаш о здрављу“на коме смо имали представницу, ученицу Миланку Шпоња из 

III15, која је у оштрој конкуренцији ученика Медицинске школе, новосадских 

гимназија и средњих школа освојила III место,захвалницу Црвеног крста и 

пригодну награду. 

Као и предходних година и ове године смо имали учеснике на Конкурсу ликовно-

литерарних радова на тему „Крв живот значи“ који спроводи Црвени крст Србије. 

Од радова наших ученика изабран је цртеж ученице Стојанке Маринковић из III14 и 

награђен пригодном наградом на нивоу Црвеног крста Новог Сада. Награда и 

Захвалница Црвеног крста Србије јој је уручена на Смотри знања „Здравље је 

највеће богатство“, одржаној 29.05.2014. у Позоришту младих, где је у холу 

приређена пригодна изложба најуспешнијих радова, поводом предстојећег 

14.јуна,Светског дана добровољних давалаца крви. 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе у школској 2013/14. години 

________________________________________________________________________

_ 

Нови Сад, август 2014. 44 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  Радионице Е3 

 

Aктивност Време Место Начин Наставник 

који води 

секцију 

Број обухваћених 

ученика/ 

наставника/родите

ља 

Обележавање 

Националног дана без 

дуванског дима 

31.јан.  

2о14.г. 

ТШ 

Павле 

Савић 

Радио-ница и 

акција 

Сенка Ћук 22 ученика 

(I14,I16,II14,III14, 

III1);3 

наст.(С.ЋукЛ 

Вуковић,Д.Петовић

- Мунитлак) 

Обележавање  

Међународног дана  

матерњег језика 
Програм Говори да бих те 

видео 

21.феб.

2014. 

ТШ 

Павле 

Савић 

Јавни час  у 

Свеч.сали на 

српском 

језику и 

језицима 

националних 

мањина  

Сенка Ћук 20 ученика 

(I11,I2,I22,I5/6,II1,I

I21,II14,IV14, 

IV15,III14) 

5наст.( 

С. Ћук 

Л.Вуковић,М.Сток

ин 

Каталин 

Бајић,С.Ракић) 

Писци ,наши 

савременици,у школи 

Програм Пролазници 

посвећен Види Огњеновић 

2.апри  

2о14.г. 

ТШ 

Павле 

Савић 

Књижевно 

поподне у 

школи 

(писци, 

глумци СНПа, 

ученци 

глумци) 

Сенка Ћук 4 

ученика(учесници 

програма) и 

ученици  -  

претежни  део 

публике 

5 наставника 

С.Ћук,Л.Вуковић,

М.Стокин,М. 

Костић,С 

Ракић 

Обележавање Светског 

дана без дуванског дима 

31.мај 

2014.г. 

ТШ 

Павле 

Савић 

Радионица Сенка Ћук 5 ученика 

2 наставнка 

( С.Ћук, 

Л.Вуковић) 

 
И ове школске године у Радионици Е3 ангажовали су се професори и ученици 

на различитм програмима. 

Треба истаћи да је први пут ове школске године  у ТШ Павле Савић 

обележен  21. фебруар  – међународни дан матерњег језика.Аутор овог 

пројекта/програма је Сенка Ћук ,а коаутор Лела Вуковић.Програм   под називом  

Говори да бих те видео изведен  је на српском језику,  а део програма  ученице 
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,припаднице националних мањина ,уз помоћ професора,осмислилe су на свом 

матерњем језику,рецитујући песме на словачком, мађарском, русинском , 

ромском и албанском језику,које су их прочитале и на српском језику у 

сопственом преводу.Био је то занимљив час у  препуној Свечаној сали коме су 

присуствовали ученици представници свих разреда А и Б смене и велики број 

професора, као и директорица Школе.  

Ученици су указали на значај чувања и неговања матерњег језика и 

дијалекта,поштовања других дијалеката свог језика те поштовања других 

језика.Такође су указали на значај борбе за матерњи језик наводећи  речи  Иве 

Андрића,Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, који је написао прву српску 

граматику пре двеста година,те речи списатељице  Виде Огњеновић о  језику у 

дигиталном добу из текста објављеног  двадесет дана пре извођења овог 

програма. 

 У програму је учествовало двадесет  ученика из I11,I2,I5/6, I 

22,II1,II21,II14,III14,IV14 и IV15 одедљења. 

 Посебну пажњу привукао је скеч Салајачки  чет  рум ( текст и режија 

професорице енглеског језика Леле Вуковић) у извођењу ученика  II14 

одељења. 

Начелник за националне заједнице  Покрајинског  секретаријата за 

образовање поклонио је учесницима програма мајице  са пригодним текстом. 

 У реализацији овог програма учествовали су и професори Маја 

Стокин,Каталин Бајић, Сава Ракић и Мила Костић, помоћница директора. 

Књижевно поподне у оквиру пројекта Писци,наши савременици,у школи 

,одржано 2.априла 2014.године под називом Пролазници, посвећено је 

књижевници  Види Огњеновић. 

Гост списатељице био је Ласло Блашковић,песник,романсијер,приповедач и 

есејиста, који је говорио о стваралаштву  Виде Огњеновић,а прваци драме СНП-

а, Југослав Крајнов и Јована  Балашевић, читали су одломке из дела  

књижевнице.Програм који је започео сценом из  драме Кањош Мацедоновић 

Виде Огњенвић ,коју су извели ученици II14 ( Радослава Козомора,Наташа 

Марковић и Марко Тркуља) и Раде Седлан из IV12,у поставци Леле 

Вуковић,професорице енглеског језика,протекао је у одличној атмосфери пред 

веома пажљивом публиком коју су чинили  ученици, професори наше и других 

новосадских школа, један број родитеља наших ученика те грађани Н.Сада. 

Дугим аплаузима пропраћено је обраћање списатељице публици , њени 

одговори на питања постављена у току програма,као и њено предстаљање госта 

Блашковића. Пратећи програм ове вечери била је и продајна изложба књига 

Издавачке куће Архипелаг,која је издавач  књига В.Огњеновић и Л.Блашковића. 

Књиженица и редитељка позвала је присутне на претпремијеру драме 

Остави поруку ,коју је писала по мотивима из дела Борислава Чичовачког и 

коју режира у  СНП-у.Око осамдесет ученика и професора наше школе 

присуствовало је 7.маја претпремијери овог  комада . 

У припреми овог програма учествовали су Сенка Ћук( аутор пројекта и 

модератор  књижевне вечери),Лела Вуковић( рад са ученицима – глумцима,к 

онтакт са публиком), Маја Стокин(организација излобе књига, контакт са 
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публиком), Мила  Костић(дизајн позивнице и плаката),Весна Бурсаћ, подршка 

управе Школе. 

 Као и претходних година обележен је Национални дан без дуванског дима 

31. јануара 2014. године  под слоганом  Градови без дуванског 

дима.Организована је радионица и акција  у којој  су непосредно учествовала  

22 ученика  из I14,I16, II14, III14 и III1  одељења.Носилац активности била је 

Сенка Ћук уз подршку професорица Леле Вуковић и Данке Петовић – 

Мунитлак. 

Под слоганом Повећање пореза на дуван обележен је Светски дан без 

дуванског дима.У обележавању овог дана учествовали су  ученици III 14 уз 

подршку професорица С.Ћук и Л.Вуковић. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ШКОЛСКОГ БЕНДА 

 
Aктивност Време Место Начин Наставник 

који води 

секцију 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/

родитеља 

Пробе школског бенда сваки 

петак у 

међусме

ни 

школа музичка 

проба, 

радиони

ца, 

дискуси

ја 

Сава Ракић Небојша 

Бољановић, 

Кристијан 

Гаврилов, 

Страхиња 

Станишић, 

Нина 

Миланов, 

Александар 

Михаљев, 

Петар 

Зинаић, 

Душан 

Гулић, 

Ђурђица 

Марић 

Концерт школског бенда за 

Дан школе 

24.10.20

13. 

школа извођењ

е 

песама 

Сава Ракић Небојша 

Бољановић, 

Страхиња 

Станишић, 

Душан 

Гулић, Нина 

Миланов, 

Александар 

Михаљев 

Концерт школског бенда за 

Светог Саву 

27.1.201

4. 

школа извођењ

е песме 

Сава Ракић Душан 

Гулић, 
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Страхиња 

Станишић, 

Петар 

Зинаић, 

Кристијан 

Гаврилов, 

Небојша 

Бољановић 

 

*Запажања, закључци..........(све остало што се не може приказати у табели): 

 

Септембар,2013. – бенд се опет окупља и праве се планови за наредни период. За 

сада је договор да се пробе одржавају петком. Истовремено правимо репертоар за 

прву свирку у овој школској години, за Дан школе. У бенду су чланови: Нина 

Миланов, Душан Гулић, Страхиња Станишић, Небојша Бољановић и Кристијан 

Гаврилов а пристигло је и појачање клавијатуристе Александра Михаљева. 

23.10.2013. – банд је учествовао у прослави рођендана школе. Изведене су три 

нумере:Мама од Ван Гога, Јошједна пијана ноћ од Кикија Лесендрића и Целу ноћ и 

цели дан од бенда МВП где је на тамбурици припомогао Дарко Николић из 

одељења 3-22. 

Јануар, 2014.- почетак другог полугодишта је за бенд увек динамичан. Предстоји 

наступ на обележавању школске славе као и Лига школских бендова на Сајму 

образовања. Такође, на крају школске године бенд ће напустити многи матуранти 

који су исти тај бенд и градили, тако да је у плану и финална свирка за крај 

школске године. 

27.1.2014. – бенд је наступио на прослави Светог Саве са песмом групе Галија, 

„Православље“. 

Март 2014. – Лига бендова се одлаже за месец мај.  

Април,2014.- свирка за крај школске године би требало да се одржи 24. Маја 

заједно са Школовизијом. Бенду се придружују Петар Зинаић и Ђурђица Марић. 

Мај,2014.- због ужасне непогоде која је погодила нашу земљу и жалости која је 

проглашена због жртава поплаве, све свирке се отказују.  

Јун, 2014.- школу завшавају дугогодишњи чланови: Страхиња Станишић, Небојша 

Бољановић и Кристијан Гаврилов. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  секције „Хемијска АБЦД-а“ 
 

 
Aктивност Време Место Начин Наставник који 

води секцију 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/роди

теља 

Избор теме  

Припрема 

мареријала  

Мај-јун Школа  Тимски 

рад, 

групни 

Марковић 

Гордана и 

Дедић Марко 

4-5,прве и друге 

године 
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Излагање 

Практичан рад  

Анализа резултата 

 
      Хемијска  секција је почела са радом од 6.маја 2014.и обухвата 17 ученика  

подељених у групе од 4 -5  ученика, које се састају периодично и реализују 

практичан рад.Резултате рада се  излажу на састанку коме присуствују сви 

шланови секције.Циљ и задаци  секције су да ученици вежбају практичне 

способности(руковање прибором и посуђем),увежбавање приказивање резултата 

табеларно и графички, извођење закључака на основу анализе и примена у 

свакодневном животу или у будућем професионалном раду, као и увођење у 

истраживачки и проблемски рад.Реализовано је 12 часова  и планирано је да се у 

наредној години настави са радом као и да се повећа број ученика-чланова секције. 

Реализатори секције су Марковић Гордана и Дедић Марко. 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ТАКМИЧЕЊА 
Ранг такмичења Пласман Имена ученика 

(појединац/група) 

Назив 

предмета 

Име и презиме 

наставника 

ментора 

Републичко 4.место екипно Петровић Душан 1-14 

Илић Слађана 1-14 
Општа и 

неорганска 

хемија 

Г.Марковић  

М.Дедић 

Д.Бјелица 

Милановић 

 

Републичко 

Појединачан  

4.место 

8.место 

 

  

 Петровић Душан 1-14 

  Илић Слађана 1-14 

Општа и 

неорганска 

хемија 

Г.Марковић  

Д.Бјелица 

Милановић 

Републичко Појединачан  

4.место 

 

8.место 

 

Кованушић Бранислав 

4-11 

Гуцуња Јован 3-15 

Неорганск

а хемијска 

техноло- 

гија 

Колошњај Т. 

Д. Станојевић, 

Ј.Јакоњић 

Јањић и Ружа 

Окљеша 

Републичко 1.место екипно 

 

Кованушић Бранислав 

4-11 

Гуцуња Јован 3-15 

Неорганск

а хемијска 

техноло- 

гија 

Колошњај Т. 

Д. Станојевић, 

Ј.Јакоњић 

Јањић и Ружа 

Окљеша 

Републичко 3.место екипно  

као Школа 

 

Петровић Душан 1-14 

  Илић Слађана 1-14 

 

Кованушић Бранислав 

4-11 

Гуцуња Јован 3-15 

Општа и 

неорганска 

хемија  

Неорганск

а хемијска 

техноло- 

гија 

Д.Бјелица 

Милановић  

Колошњај Т. 

Г.Марковић  

М.Дедић 

Д. Станојевић, 

Ј.Јакоњић 
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Јањић и Ружа 

Окљеша 

Међуокруж-но  Појединачан 

Треће место 

Остали нису 

показали 

значајне 

врезултате 

 

 

Јован Гуцуња  32-15 

 

Пекез Рада  2-12 

Петровић Стефан 2-12 

Ћулум Стефан 2-12 

Шпоња Миланка 3-15 

Срђан Чалмић 4-14 

Игњатовић Виолета 4-14 

 

 

 

Хемија  

 

 

 

 

 

 

Б. Милановић, 

Д.Савић и 

Р.Окљеша 

Републичко 

такмичење-

ОТКАЗАНО 

ЗБОГ 

ПРОГЛАШЕНЕ 

ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ  

 

    

Републичко 

такмичење  

(Чока) 

Прво место 

(мушки фризер) 

Чањи Ана 3-22 шишање 

средње 

класичне 

фризуре 

Црњаков 

Катица 

Републичко 

такмичење  

(Чока) 

шесто место 

(мушки фризер) 

Андрић Теодора 3-22 шишање 

средње 

класичне 

фризуре 

Летић Савић 

Оливера 

 екипно 

3. место 

екипа мушки фризер шишање 

средње 

класичне 

фризуре 

 

Републичко 

такмичење  

(Чока) 

друго место 

(женски 

фризер) 

Боројевић Ивана израда 

фризуре и 

креација 

пунђе 

Шево Ивана 

Републичко 

такмичење  

(Чока) 

4. место 

(женски 

фризер) 

Бубош Јована 3-21 израда 

фризуре и 

креација 

пунђе 

Божић Драгана 

Републичко 

такмичење  

(Чока) 

екипно  

2. место 

екипа женски фризер израда 

фризуре и 

креација 

пунђе 

 

Републичко друго место Малбаша Ана слободна Бугарски 
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такмичење  

(Чока) 

(педикир,маник

ир) 

креација Јулкица 

Републичко 

такмичење  

(Чока) 

ДРУГО место 

укупан пласман 

школе 

   

Међународни Прво место Вунић Мирослав, 

Мликота Санела, 

Јеличић Драгана, 

Деспотов Ана, Жарин 

Тамара 

 

Предузетни

штво и 

етнологија 

 

Ј. Чордаш 

Регионални Друго место  Каменар Марина Предузетни

штво 

Ј. Чордаш 

Регионални - Вунић, Ђермановић, 

Францисти, Каменар, 

Лукић, Мликота, 

Јеличић, Прекпалај  

Предузетни

штво 

Ј. Чордаш 

Такмичење 

„Млади пекар“ 

Нови Сад Боровић-Варга Бобан Технологиј

а пекарства 

Мирјана 

Божић 

Назив 

манифестације 

или догађаја 

Место и година 

одржавања 

Имена ученика 

(појединац/група) 

Назив 

предмета 

Име и презиме 

наставника 

ментора 

Тесла фест 2013 Вунић Мирослав, 

Мликота Санела, 

Јеличић Драгана, 

Деспотов Ана, Жарин 

Тамара 

 

Предузетни

штво и 

етнологија 

 

Ј. Чордаш 

Окружно 

Такмичење 

Средњих Школа 

Сремски 

Карловци 

Нису се 

пласирали 

даље 

Кљајин Филип 

Деспотов Ана 

Енглески 

језик 

Стојић Татјана 

Окружно без пласмана Јована Марјановић и 

Миљана Милекић 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

Светлана 

Стојановић-

Касалица 

Републичко 

такмичење 

Крушевац 2014 Гуцуња јован 

Кованушић 

Бранислав 

Органска 

хемијска 

технологија 

Неорганска 

хемијска 

технологија 

Физичка 

хемија 

Технолошк

е операције 

Колошњај 

татјана 

 

 

 

 

Јаконић-.јањић 

јасмина 

Станојевић 

драгана 
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Општинско 4 место Обрановић 3-14 стони тенис Владимир Баљ 

 4 место екипа одбојка-

жене 

Владимир Баљ 

 4 место  гимнастика

-жене 

Богдановић 

Јелена 

  Вунић 4-2 

Гаврилов 1-14 

атлетика Винаји 

Тарабић 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Никола  Писар математика Миловац  

Тамара 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Никола Бибовски математика Миловац  

Тамара 

Mислиша - 

oсновни ниво 

даље Елмер Алекасандар математика Миловац  

Тамара 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Надица  Станојевић математика Миловац  

Тамара 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Марјановић Јована  III13 математика Гордана 

Меселџић 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. 1.Бадњаревић Бојан              

15 бод. 

математика Нада Бањанин  

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. 2.Гајиновић Милица 

35 бод. 

математика Нада Бањанин  

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. 3.Дараж Регина 

08.бод. 

математика Нада Бањанин  

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. 4.Живковић Јована 

12 бод. 

математика Нада Бањанин  

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. 5.Илић Драгана  14 математика Нада Бањанин  

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Алексић Борис II1 математика Димић Вишња 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Пешко Јована II1 математика Димић Вишња 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Кривокапић Марина II2 математика Димић Вишња 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Арифи Алдина II3 математика Димић Вишња 

Mислиша - 

oсновни ниво 

Март 2014. Ожват Милота II3 математика Димић Вишња 

Mислиша - 

oсновни ниво 
Март 2014. Пандуров Мирјана II3 математика Димић Вишња 

 
а)  Републичко такмичење у Крушевцу    

   XIX Републичко такмичење средњих школа, подручје рада хемија, неметали и 

графичарство се одржало у Крушевцу,8-10 маја 2014.  Овом такмичењу је 

приступило 15 тј. 11 средњих стручних школа.Такмичење је обухватило проверу 
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знања из опште и неорганске хемије, за први разред, и из хемијске технологије, 

трећи и четврти разред.Из опше и неорганске хемије су се такмичили Илић 

Слађана 1-14  и Петровић Душан  1-14.Из хемијске технологије су се такмичили 

Кованушић Бранислав 4-11  и  Гуцуња Јован из 315. 

    Према званичној листи наши ученици су постигли следеће резултате: 

Петровић Душан је освојио 4. место а Илић Слађана 8. Екипно 4.место.Такмичио 

се 30 ученика.Из  хемијске технологије у конкуренцији 22 ученика Бранислав 

Кованушић из 4-11 је освојио 4. место а Јован Гуцуња  из 3-15   је био 8. Екипно 

су четврти а као школа смо на другом месту. 

Честитке ученицима и њиховим менторима!    

    б) Међуокружно  такмичење  из хемије у   Старој Пазови 

    Друга врста такмичења, такмичење из хемије, међуокружно, одржано је у 

Старој Пазови 12.априла  2014. године а домаћин је била гимназија у старој 

пазови .За ово такмичење су се припремали наши ученици Пекез Рада ,Петровић 

Стефан,Ћулум Стефан из    2-12,  Јован Гуцуња и Миланка Шпоња из 3-15 ,   и 

Срђан Чалмић и Игњатовић Виолета из  4-14 . За ово такмичење ученике су 

припремал Биљана Милановић и Ружа Окљеша. Резултати који су постигнути су : 

Јован Гуцуња треће место и тиме стекао право да се такмичи на Републичком, а 

остали ученици нису освојили ни једно значајно место..  

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ТИМА  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ  2013./2014. 

           У протеклој школској години Тим је реализовао следеће активности: 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:   партнерство са локалном заједницом 

 

Састав тима у 2013/14. години:   Голић Сања, професор информатике, Бурсаћ 

Весна, директор школе, Штетин Александра, 'педагог, представник родитеља и 

ученика. 

Циљ:   унапређивање програма практичне наставе, унапређивање сарадње са 

локалном лаједницом, стицање повратне информације о утисцима који наши 

ученици остављају приликом реализације практичне наставе у радним 

организацијама.  

 

Истраживањем  обухваћене следеће радне организације:  фризерски салони:  

Аура плус,  Слађа МЈ,  Шок Блек енд Вајт, <Оранѕ М,   Грациа, Атина, 2  ФС 

Зденка, Студио кец, Тед дМС,   Стајл  дН,   Хепи лајн,  

Месаред:  Штранд,  прехрамбене трговине Макси и Тедмпо,  школска пекара,  

Импулс-хемија,  Албус Нови Сад 

 

Септембар:  реализовани договори: 
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- са директором по питању теме самовредновања 

- технике и инструмента испитивања са професорима практичне наставе: 

Брујић З, Лаиновић Д,  Станојевић Д,  Ловре М. као и координатором 

практичне наставе Горданом Зековић 

- пробно тестирање (професор Брујић З) 

 

Упитник предвиђен и за све професоре практичне наставе  (Брујић Зоран, Драгана 

Лаиновић, Ловре Милена, Михајловић Марица,  Божић Драгана, Иванишевић 

Наташа, Марковић Зорица, Шево Ивана, Дуровић Слободанка, Бакева Биљана,  

Маѕгаљ Сања, Поповић Славица,  Нрђеновић Невена) 

Време:  децембар-фебруар текуће године 

Приказ резултата:  зборница (огласна табла за то предвићено место), Педагошки 

колегијум,   Тим за школско развојно планирање (смернице за унапређивање 

васпитног рада) 

ПРОЦЕНА.    1.  услова у којима се обавља практична настава 

                        2.  корелације садржаја практичне наставе и могућности реализације 

                        3.  заинтересованости ученика 

                        4. знања и припремљености да обављају радне задатке 

                        5. понашања ученика на пракси 

                        6. евиденције практичне наставе и праћења ученика 

                        7. сарадње са наставницима који су задужени за ученичку праксу 

                        8. препоруке за измену садржаја (процена програма пр наставед) 

                        9. друге сугестије 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1.  Постоје лица задужена за ученичку праксу у свим радним организацијама 

2.  Евиденцију о раду ученика воде наставници 

3.  83%  анкетираних у радним организацијама процењује сарадњу са       

     наставницима као врло успешну 

4.  75%  анкетираних наставника процењује сарадњу са радним организацијама као  

     солидну 

5.  преко 70%  испитаних   ( како наставника, тако лица задужених за праксу  

     ученика   у радним организацијама)  процењује знање ученика као добро 

6.  понашање ученика на пракси се у 87%  случајева процењује као коректно 

7.  заинтересованост ученика за рад далеко боље су проценила лица у радним  

    организацијама него професори,  највеће интересовање показују фризери 

8.  програмски садржаји нису критиковани, сви испитаници се слажу да ученици у  

    школи на часовима теорије добијају добро предзнање за улазак у производни  

    процес. 

 

Сугестије наставника: 

1. већи избор радних организација у којима ђаци реализују праксу 

2. већа могућност утицаја на избор задатака и послова од стране наставника 

3. превоз ученика до места где се обавља пракса 

4. могућност зараде за ђаке. 
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Сугестије лица у радним организацијама: 

1. Увести више часова практичне наставе 

2. Унапредити вештине опхођења са странкама (месар) 

На основу  анализа већ је могуће истаћи „јаке“  стране и слабости: 

1.   ученицима који се школују за позив месар и пекар недостају комуникацијске 

вештине са странкама  (план и програм унапредити) 

2.  истиче се добра сарадња  наставника практичне наставе и лица задужених за 

праксу ученика у радној организацији 

3.  ученици у појединим радним организацијама не обављају послове који су 

предвићени планом и програмом . 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ТИМА  ЗА  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Састанци Тима за стручно усавршавање:октобар 

- договор о организацији рада и подели задужења (11.10.2013) 

- израда табела за стручно усавршавање 

- договор о Предлогу форме за активности стр. Усавр. У установи 

- договор за реализацију семинара Обновљиви извори енергије (од 

15.10.2013.;контактирање са реализаторима семинара; анкетирање 

заинтересованих наставника, договори о могућим терминима) 

- договор за семинар Аутентично искуство учења-способност учења наше 

скривено богатство 19.10.2013. (анкетирање заинтересованих, пријава, 

договор са директором и рачуноводством) 

- договор за семинар Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ 

настави и учењу (историја и географија) 24.10.2013. (анкетирање 

заинтересованих, пријава, договор са директором и рачуноводством) 

Састанци Тима за стручно усавршавање:новембар 

- договор за реализацију семинара Вештина комуникације у васпитно-

образовним установама 30.11.2013.(контактирање са реализаторима 

семинара; анкетирање заинтересованих наставника, договори о могућим 

терминима, пријава, договор са директором и рачуноводством) 

- договор за реализацији учешћа на Међународном скупу за енглески 

језик(контактирање са реализаторима семинара; анкетирање 

заинтересованих наставника, договори о могућим терминима, пријава, 

договор са директором и рачуноводством) 

Састанци Тима за стручно усавршавање:децембар 

- договор за реализацију семинара Фотошоп етиде ,контактирање са 

реализаторима семинара; анкетирање заинтересованих наставника, договори 

о могућим терминима) 

- договор за реализацију семинара Републички зимски семинар за наставнике 

српског језика ,контактирање са реализаторима семинара; анкетирање 

заинтересованих наставника, договори о могућим терминима) 

- ализа и припрема полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању 

- говор и презентација онлајн упитника за активности у установи 

Састанци Тима за стручно усавршавање:фебруар 
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 ирада плана стручног усавршавања за 2014. Год. 

 дговор и предлог форме Портфолија 

 договор за реализацију семинара Вштине комуникације у васпитно-

образовним устанаовама, контактирање са реализаторима семинара; 

анкетирање заинтересованих наставника, договори о могућим 

терминима) 

 договор за реализацију семинара Примена инклузивног образовања и 

развој ИОП-а (контактирање са реализаторима семинара; анкетирање 

заинтересованих наставника, договори о могућим терминима) 

Састанци Тима за стручно усавршавање: март 

- учешће на стручном скупу Портфолио, Васпитно-дисциплински поступак 

- реализација семинара: Вштине комуникације у васпитно-образовним 

устанаовама и Примена инклузивног образовања и развој ИОП-а 

- договор за реализацију семинара Производња и прерада органске хране 

(контактирање са реализаторима семинара; анкетирање заинтересованих 

наставника, договори о могућим терминима) 

Састанци Тима за стручно усавршавање: април 

- реализација семинара: Производња и прерада органске хране 

- договор за реализацију семинара: Настава у облаку, Добра припрема за час, 

Блог,твитер и фејсбук у настави  

Састанци Тима за стручно усавршавање: мај, јун 

- сарадња са председницима стручних већа у вези израде известаја о стручном 

усаврсавању, мишљењима о похашаним семинарима... 

- израда Известаја о стручном усаврсавању ван установе као и анализа броја и 

активности стручног усавршавања у установи  

- израда Извешаја о стручном усавршвању са анализом примене за директора 

школе и Наставничко веће. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 

САВЕТОВАЊЕ 

 
ЧЛАНОВИ ТИМА СУ: 

 Александра Штетин, педагог 

 Недељка Цицовиоћ, психолог 

Мр Јасна Чордаш, професор стручних предмета 

Пера Гарчевић, професор стручних предмета 

Мр Данка Петовић-Мунитлак, професор економске групе предмета      

Циљ рaдa кaриjeрнoг вoђeњa и сaвeтoвaњa у срeдњoj техничкој  шкoли je 

пoдстицaњe прoфeсиoнaлнoг рaзвoja учeникa и пружaњe пoмoћи пojeдинцу дa 

фoрмирa рeaлну слику o свojим спoсoбнoстимa, oсoбинaмa личнoсти, 

интeрeсoвaњимa и дa у oднoсу нa сaдржaj, услoвe и зaхтeвe пojeдиних oбрaзoвних 

прoфилa и зaнимaњa штo успeшниje плaнирa свoj професионални рaзвoj. 
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Циљ кaриjeрнoг вoђeњa и сaвeтoвaњa jeстe дa сe учeник oспoсoби дa сaм плaнирa, 

упрaвљa и вoди свojу кaриjeру. У складу са тим циљем чланови су поделили 

обавезе на следећи начин:  

Недељка Цицовиоћ, психолог бави се задацима  дa учeник упoзнaje сeбe, прoцeњуje 

свoje личнe спoсoбнoсти, интeрeсoвaњa, пoтрeбe и врeднoсти. 

Александра Штетин, педагог задужена је у оквиру тима за прeзeнтaциjу виших 

шкoлa и фaкултeтa, даје учeницима  кoриснe инфoрмaциje и упoзнajу их сa 

мoгућнoстимa зaпoшљaвaњa и oбрaзoвaњa 

1.  Успостављена сарадња са Националном служвом за запошљавање, посета и 

прикупљање материјала  (дефицитарна суфицитарна занимања) 

 

2.  Дистрибуција материјала одељењским старешинама,  рад у одељењима 

 

3. Саветодавни рад са ученицима по питању професионалног избора 

4. Саветодавни рад са родитељима на родитељским састанцима   

 

5. Сачињавање материјала за професионалну оријентацију будућих ђака (приказ 

занимања по профилима: месар, пекар, лаборант......:  које послове обавља; 

пригодан  начин  упућивања ученика и родитеља у свет занимања )  Прилог на 

следећој страни, са напоменом да је такав материјал предвићен за свако занимање и 

да је у изради.  

 

6.  Презентацијед: Факултет техничких наука, Нови Сад. Смер заштите животне 

средине, ПМФ, општи смер и смер заштите, Факултет за заштиту животне средине 

у Сремској Каменици, Институт за естетику и козметологију Артес, Нови Сад. 

 

               Мр Јасна Чордаш и Пера Гарчевић, професори  стручних предмета у 

oквиру инфoрмисaњa o кaриjeри уз рeдoвaн прoгрaм из свojих стручних oблaсти 

пружajу oбaвeштeњa o кaрaктeристикaмa пojeдиних зaнимaњa, за прехрамбену и 

хемијско-технолошку струку.   

 

             Мр Данка Петовић-Мунитлак, професор економске групе предмета кроз 

своје програме упознаје ученике са писањем cv, мотивационог писма, бизнис 

планова. Ове године ученици су ишли на едукацију писања cv и мотивационог 

писма у сарадњи са Канцеларијом младих из Темерина.    

Прoгрaм кaриjeрнoг вoђeњa и сaвeтoвaњa сe рeaлизовао крoз нaстaвнe и 

вaннaстaвнe aктивнoсти, путeм сaвeтoвaњa и рaзгoвoрa сa учeницимa, а од следеће 

школске године у плану су предавања успешних предузетника који ће излагати 

своја искуства. 
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Извештај о раду Tима у оквиру пројекта  
  „ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ“ 

 

Пројекат је свеобухватна иницијатива за унапређење услова и исхода школовања 

деце ромске националности, који су подржали Pestalozzi Children
,
s Foundation, 

Швајцарска и Фонд за отворено друштво, Србија. 

Пројекат подржавају Министарство просвете Р. Србије, Секретаријат за људска и 

мањинска права при влади Србије, Локалне самоуправе и Школска самоуправа. 

У пројекат је партнерски укључена и невладина организација Удружење Ромских 

студената.  

Циљ пројекта је развијање свеобухватног модела средњошколског образовања 

прилагођеног потребама ромске заједнице и допринос развоју инклузивних 

образовних политика.Циљ пројекта је и развијање и неговање образовног амбијента 

у коме сви ученици, наставници и други одрасли имају једнаке шансе за учење, 

развој, размену и успех.  

Слоган „Једнаке шансе за све“ промовише тежњу да квалитетно образовање буде 

доступно свима, кроз уважавање различитости (због родне припадности, физичких, 

интелектуалних, друштвених, емоционалних, језичких, културолошких, 

религијских или других карактеристика) и прижање могућности за оптималан раст 

и развој. То је активан приступ у циљу превазилажења предрасуда, стереотипа и 

дискриминације. 

Пројекат је намењен:ученицима, родитељима, наставницима, школској 

администрацији, представницима УРС, представницима локалне заједнице. 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ  

Т
о
к

.г
о
д

. 

Н
О

С
И

Л
А

Ц
 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

Састанак са 

представницима 

ЦИПа и УРСа 
*   *  * * * *  * *  

ТИМ 

Састанак школског 

ТИМА * * * *  * * * * * * *  ТИМ 

Акција Тима 

младих   *        *    
Тим, Тим 

младих 

Радионице за 

ученике првог и 

другог разреда  

„НИ ЦРНО НИ 

БЕЛО“ 
 * *     * *    

 

Вуковић, 

Костић, 

Панџић, 

Прањкић,Стоји

ћ 

УРС 

Форум за за младе 

 
  *     *      

Вуковић,Костић

, Грујић, Тим 

младих 
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Форум за за 

наставнике    *     *     

Костић, 

Вуковић, Грујић 

 

Форум за родитеље 
  *           

Панџић,Бурсаћ,

ТИМ 

Завршна 

Конференција 

   *         
 

Вуковић, 

Костић, Бурсаћ, 

Грујић,Панџић, 

Тим младих 

Састанак  локалних 

партнера и модел 

школа 
  *           

Тим 

Имплементација 

знања, вештина и 

примера добре 

праксе Модел 

школе- сарадња са 

Машинском 

школом 

* * 

* * *        * 

Вуковић, 

Костић, Бурсаћ, 

Грујић,Панџић, 

Медијаска 

презентација 

пројекта, 

периодични 

извештаји 

Наставничком већу 

 * 

 *   *  *  *  * 

Координатор 

тима, Тим 

 

ТИМ:  Весна Бурсаћ, Лела Вуковић, Светлана Грујић, Александра Панџић и Мила 

Костић – координатор. 

 

Тим младих: Јевтић Радивоје, Дорић Драгана, Росић Марија, Седлан Раде, Илић 

Радован, Јелена Продановић, Карановић Марко,Милош Мушкиња, Ракић Невена. 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА МОДЕЛ ШКОЛЕ 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ У СРЕДЊОШКОЛСКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

 

Модел  школа :  Техничка школа"Павле Савић" Нови Сад 

За период: септембар- децембар 2013. 

Активно

ст: 

Број 

реали

зован

их 

актив

ности 

Теме: Број и 

структ

ура 

учесни

ка: 

Напомена: 

/Носилац: 
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Ф
о
р

у
м

и
 з

а
 

м
л

а
д

е 

1 

21.10.

2013. 

"MIND REVOLUTION" 

 

60 - Презентација у холу школе  

21.10.2013. поводим Дана школе; 

Књига обавештења, Изложба 

фотографија, пројекција спота, 

текст и музика 

Костић 

 

1 

5.12.2

013. 

" Уметност и 

партиципација младих у 

друштву" 

25 - Презентација са завршне 

конференције, извештај о 

активностима младих током 

завршне конференције, 

презентација фејсбук странице, 

www.facebook.com/pages/CIP-

Centar-za-interaktivnu-

pedagogiju/309482725904 

Вуковић 

Ф
о
р

у
м

и
 з

а
 н

а
ст

а
в

н
и

к
е 

1 

18.12.

2013. 

Осврт на резултате и 

постигнућа Модел школе у 

оквиру пројекта ЈШ: 

подтеме  

„Инклузивна политика 

образовне установе и 

ресурси потребни за њено 

спровођење“-Бурсаћ 

„Умрежавање практичара 

и политике високих 

очекивања“-Вуковић 

„Усклађивање наставних и 

ваннаставних активности 

са инклузивном 

политиком школе“-Костић 

20  

Педагошки колегијум, Пе-ПСИ 

служба и тим за ШРП 

Бурсаћ, Вуковић, Костић, Грујић, 

Панџић 

Ф
о
р

у
м

и
 з

а
 р

о
д

и
т
ељ

е 1 Партиципација родитеља у 

Модел школи кроз Форуме 

за родитеље и подршка 

родитеља у реализацији 

пројектних активности 

5дирек

тних 

+20 

Подршка родитеља за учешће 

деце у креативним радионицама, 

изради сценариа, смештај 

учесника из других Модел 

школа, сагласности, снимање 

ауторског филма... 

Костић, Вуковић, Бурсаћ 

 

Савет родитеља 

Р
а
д

и
о
н

и
ц

е 

Н
Ц

Н
Б

 

32 

01.11-

02.12. 

Сет од 4 радионица у 8 

одељења, (наставак из 

периода мај-април) 

8 

одеље

ња 

179 

ученик

а 

 

У осам одељења,у пару са 

студентима из УРСа. 

Костић, Вуковић, Панџић 

http://www.facebook.com/pages/CIP-Centar-za-interaktivnu-pedagogiju/309482725904
http://www.facebook.com/pages/CIP-Centar-za-interaktivnu-pedagogiju/309482725904
http://www.facebook.com/pages/CIP-Centar-za-interaktivnu-pedagogiju/309482725904
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П
р

и
м

ен
а
 

м
ет

о
д

о
л

о
г
и

је
 

Ч
П

К
М

 

02.09-

23.12. 
ЧПКМ методе Учени

ци 

I,II,III 

и IV 

разред

а 

Методе примењију наставници 

ментори и наставници који су 

прошли интерну обуку и програм 

хоризонталног учења 

Наставак имплементације 

програма дефинисан и у ШРП 

Грујић, Вуковић, Костић 

 

А
к

т
и

в
н

о
ст

и
 Т

и
м

а
 м

л
а
д

и
х
 

 

Више 

од  10 
-Састанци-8 

-Презентација за Дан 

школе 

 

10 -састанке припремају и воде-

координатори : Вуковић и 

Костић 

 

-Креативне радионице 

12.10 И 13.10 у Н. Саду 

-Смештај учесника из 

Модел школа из Ниша и 

Крагујевца 12-13.10. 

-Размена искуства 

-Аудиција 

 

-Припреме за снимање 

филма 

 

-Смештај учесника из 

Модел школа из Ниша и 

Крагујевца-15-16.11. 

-Снимање ауторског 

филма 

 -учесници: Милорадов, Илић, 

Јокић, Дрљача 

-известај-Креативне 

радионице,ЦИПу-Вуковић 

 

 

-Сценарио и текст за аудицију, 

 

- Сценарио и текст за снимање 

ауторског филма у оквиру 

пројекта ЈШ 

- План снимања ауторског филма 

- извештај ЦИПу-Вуковић 

Подршка: Бурсаћ, Грујић,Костић 

 

 

 

-Учешће на завршној 

конференцији пројекта 

 

- Учешће представника 

тима младих из наше 

школе на Панелу младих 

РС подршка Поверенику 

за заштиту 

равноправности 

  

-Ученици: Седлан, Мушкиња, 

Дрљача, Јокић, Милорадов 

 

-Седлан Раде (извештај за тим 

младих и координатору за рад са 

младима М.Костић) 

 

Д
р

у
г
е 

а
к

т
и

в
н

о
с

т
и

:  

Више 

од 10 
Ученичког парламента 

 

07.10 2013. Састанак   

партнера за Једнаке шансе 

 

1 

 

 

3 

- координатор М.Костић 
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30.10. учешце на Конкурсу 

ЗУОВа (акредитација 

програма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+5 

 

 

 

 

- „Огледни час у личном плану 

професионалног развоја 

наставника у средњем стручном 

образовању“- Мила Костић, Лела 

Вуковић, Светлана Грујић  

 

-Учешће на завршној 

конференцији пројекта: 

ИНКУЛУЗИВНА 

ПОЛИТИКА У 

ОБРАЗОВНИМ 

УСТАНОВАМА 

03.и 04.децембар 2013, 

Београд 

Радна група – 

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

МЛАДИХ 

 

 

5 

 

 

2+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентери-Вуковић, 

Костић,Бурсаћ 

Учесници-Грујић и Панџић 

 

 

 

Учесници-Тим младих 5 

 

 

 

-Учешће на конференцији: 

Млади /  активизам /  

интеркултуралност -  

размена искустава о 

одрживости активности 

младих у 

мултикултуралним 

заједницама, Грађански 

фонд ПАНОНИЈА 

Нови Сад - 20.12.2013. 

5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примери добре праксе,Костић, 

Вуковић и представници Тима 

младих  и Ученичког парламента 

 

 

 

Сардадња са УРСом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 

Активности планиране 

Акционим планом пројекта, 

реализација НЦНБ, учешће на 

јавним форумима, активна и 

стална подршка раду локалног 

интересорног тима у 

релевантним темама, 

професионална оријентација 

младих-промоција модел школе 

као инклузивне образовне 

установе за наставак школовања 

младих ромске популације 
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Састанци школског тима 

ЈШ 

  

1 месечно, договор и временска 

артикулација планираних 

активности 

 

 

АКТИВНОСТИ ШИРЕЊА МОДЕЛА У ДРУГОЈ ШКОЛИ 

А
к

т
и

в
н

о
ст

: 

Број 

реал

изов

аних 

акти

внос

ти 

Теме: Број и 

структ

ура 

учесни

ка: 

Напомена: 

/Носилац: 

Д
о

г
о

в
о

р
 о

 

за
је

д
н

и
ч

к
и

м
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
м

а
 

З
а

је
д

н
и

ч
к

и
 

са
ст

а
н

а
к

 

2+2 Договор о заједничким 

активностима 

Заједнички састанак 

5 Састанци одржани у Машинској 

школи, присуствовали 

члановТима( Костић, Грујић, 

Панџић) 

Подршка из Машинске школе: 

помоћник директора и  педагог 

 

С
ем

и
н

а
р

 "
И

зг
р

а
д

њ
а

 

о
д

ељ
ен

ск
е 

за
је

д
н

и
ц

е 

у
сп

о
ст

а
в

љ
а

њ
ем

 

са
м

о
д

и
с
ц

и
п

л
и

н
е"

 

1 -Конструктивистичка 

теорија 

-Одељење као заједница 

која учи 

-Вредности заједнице која 

учи 

-Васпитање које подстиче 

-Конструктивно у сукобе 

-Позитивна 

дисциплина...... 

19 

одељен

ских 

стареш

ина 

25-27.10.2013. Машинска школа 

Реализовале: Бурсаћ, Панџић, 

Грујић, Вуковић  и Костић 

 

Ф
о

р
у

м
 з

а
 

н
а

ст
а

в
н

и
к

е 

1 „Интеркултурални 

садржај у курикулуму и 

примена интерактивних 

метода у настави стручних 

предмета у оквиру 

пројекта ЈШ“, примери 

добре праксе 

 

18 

 

25.10.2013. Машинска школа 

Реализовале: Бурсаћ, Панџић, 

Грујић, Вуковић  и Костић 
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Р
а

д
и

о
н

и
ц

е
 Н

Ц
Н

Б
 

3 

11.1

2.20

13. 

Образовање за 

превазилажење 

предрасуда, развој 

толеранције и неговање 

интеркултуралности: 

-Прича о мом имену 

-ДИВ модел 

-Лејла и Мухамед 

45 11.12.2013. Машинска школа, 

ученици ПРВОГ разреда 

 

Реализовале: Панџић и Костић 

З
а

к
љ

у
ч

ц
и

-и
зв

еш
т
а

ји
, 

д
о

г
о

в
о

р
 о

 д
а

љ
о

ј 

са
р

а
д

њ
и

 

 

2 

11.1

2.20

13. 

23.1

2.20

13. 

-Договор око реализације 

огледних часова  

-Коришћење брошура   

-Могућности за 

организовање форума на 

тему Једнаке шансе у 

средњошколском 

образовању 

2-5 Средња машинска школа, Нови 

Сад 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ РАЗВИОНИЦА 

 

Пројекат РАЗВИОНИЦА „ Подршка људског капитала и истраживању-Опште 

образовање и развој људског капитала“, спроводи Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а финансиран се из средстава 

предприступне помоћи Европске Уније (ИПА 2011). 

Циљ пројекта је даљи развој образовања у Србији, кроз јачање „троугла знања“, 

који чине едукација, истраживање и иновација, и кроз побољшање учинка 

образовног система. Све то доприноси укупном порасту нивоа знања, вештина и 

оспособљености у друштву и тако развија наш људски капитал. 

Четири компоненте које заједно чине пројекат треба да нам омогуће да: 

учење у нашим школама буде занимљивије, ефикасније и квалитетније; 

унапредимо професионални развој наших наставника и развој њихових ђака; 

успоставимо сталну и успешну сарадњу између истраживача, практичара и 

креатора образовних политика и да образовну политику заснивамо на ваљаним 

показатељима и истраживачким налазима; 

у добро опремљеним школама-вежбаоницама широм Србије будући наставници 

уче да примењују знања која стичу на својим факултетима. 

Кроз разноврсне пројектне активности, Развионица нам обезбеђује да: 

огледно применимо Основе учења и наставе у преко 10% основних и средњих 

школа; 

оспособимо најмање 13.000 наставника да стекну и трансверзалне компетенције и 

да их затим развијају код својих ђака; 

сачинимо приручнике и водиче за наставнике свих општеобразовних предмета; 

унапредимо дигиталне компетенције код најмање 4.000 наставника; 
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успоставимо систем за праћење и вредновање ефеката стручног усавршавања 

наставника; 

развијемо платформу за е-учење и електронске збирке успешних часова; 

усагласимо приоритете научних истраживања у образовању и уходамо нове 

механизме ширења њихових резултата; 

врхунски опремимо 38 школа-вежбаоница; 

чвршће се повежемо са колегама из ЕУ… 

 

              У оквиру једне од пројектних активности (компонента 4), од септембра 

2013. године у Републици Србији је започело успостављање система школа 

вежбаоница за обављање наставне праксе студената факултета који образују 

наставнике. До сада је одабрана 41 школа вежбаоница, а обука за менторе из 

одабраних школа из Новог Сада, Сремских Карловаца и Сомбора  је трајала 4 дана 

у два дводневна блока ( 29 и 30.марта и 7 и 8.јуна 2014.) у Основној школи „ Ђорђе 

Натошевић“ Н.Сад. Поред одабраних школа вежбаоница-појединих гимназија и 

основних школа,  због дообре сарадње факултета и наставника других школа (које 

нису укључене у овај пројекат), донета је одлука да се одређен број наставника из 

тих школа укључи у обуке. Координатори праксе са факултета су послали спискове 

наставника с којима имају добру сарадњу те су и ови наставници укључени у 

пројекат. Из наше школе изабран је наставник Данијела Бјелица Миловановић. 

 

              

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Стручни Тим за инклузивно образовање чине психолог,педагози и директор школе.  

1 корак. 

- на почетку школске године је прикупио податке о ученицима који имају права 

на инклузивно образовање;  

1. у области интелектуалних тешкоћа: два ученика првог разреда(1-23, 1-5/6) и 

један ученика другог разреда (2-5/6);  

2. у области психо-сензорних сметњи (слабовидост, слух и говор): два ученика 

првог разреда (1-16 и 1-2);  

3. у области емоционалних сметњи: један ученик првог разреда (1-21) и један 

ученик трећег разреда (3-16) 

- на полугодишту утврђено је да је додатна подршка потребна и за још троје 

ученика:  

1. у области интелектуалних тешкоћа: један ученик првог разреда (1-22) и  

3.у области емоционалних сметњи: два ученика првог разреда (1-2, 1-12) 

- током другог полугодишта једна ученица (1-21) је одустала од школовања и 

исписала се 

- на полугодишту утврђено је да додатна подршка за ученика из 2-5/6 више 

није потребна и да надаље наставља школовање без примене било ког вида 

ИОП 

- у току рада Стручни тим се више пута консултовао са представницима 

Министарства просвете задуженим за инклузивно образовање 
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- у свом раду Стручни тим је остваривао сараддњу и са основним школама из 

којих долазе ови ученици 

2 корак. 

- формирали су се ИОП тимови, тимови за пружање додатне подршке 

ученицима а њих чине:психолог, одељенске старешине ученика, наставници 

одељенског већа ученика и родитељи 

- за идентификоване ученике израђени су педагошки профили 

- на основу педагошког профила за ученике је израђен план индивидуализације 

(ИОП-1) 

-примена предложених мера и плана додатне подршке 

- у марту месецу поједини чланови Стручног тима су прошли дводневну обуку 

на тему “Примена инклузивног образовања и развој ИОП-а“ 

3.корак 

- током маја месеца процењени су резултати које су ученици постигли, односно 

оствареност циљева планиране додатне подршке овим ученицима 

- постигнути резултати: већина ученика обухваћених планом додатне подршке 

је позитивно завршило разред, једна ученица полаже поравни испит из једног 

предмета, док ће један ученик поновити разред. 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. 

 

Рад на пројекту „Школа без насиља“ интегрисан је и прерастао је у Програм 

превенције и интервенције на заштити деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања.   

 Рад Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

усаглашен је са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Чланове Школског тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања (ШТ) чине: 

Весна Бурсаћ, директорка  

Наташа Маленица, помоћник директора 

Недељка Цицовић, психолог 

Александра Штетин, педагог 

Бранка Шикарац, професор рачунарства и информатике 

Радмила Видовић, професор српског језика и књижевности 

Хелена Винаји Тарабић, професор физичког васпитања 

Ивана Калуђеровић, професор филозофије и грађанског васпитања 

Тијана Којић, представник Школског одбора 

Снежана Дрљача, представник Савета родитеља 

Милош Мушкиња 3-15, представник Ученичког парламента 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Током протеклих година, а нарочито у овој школској години ученици и професори 

су сензибилисани да се превентивно активирају у спречавању појава и ситуација 

насиља. Због тога је у мало случајева била потребна интервенција, односно 

васпитно-дисциплински поступак. 

Активност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/наста

вника 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Акција „Лакше до 

уџбеника“ 

(предлог донет у сарадњи 

са родитељима) 

03.-

15.09.2013. 

школа  Чланови тима у акцији је 

учествовао 

мали број 

ученика јер су 

ученици 

навикли да на 

друге начине 

прибаве 

уџбенике 

Договор о раду 02.10.2013. школа Редован 

састанак 

координ.тима Чланови 

тима-2 

Акција Јесења берба воћа 

(предлог донет у сарадњи 

са родитељима) 

септембар-

октобар 

Каћки 

воћњак, 

Ириг 

 Велемир 

Маринко 

акција није 

реализована 

до краја због 

објективних 

препрека: 

(одобрење 

родитеља, 

превоз, 

уговарање 

посла, 

финансијска 

питања.....) 

Активности „Спортом 

против насиља“ 

03.и 

04.10.2013. 

школа  турнир у 

малом 

фудбалу 

наставници 

физичког – 6 

60 

10.и11.10. 

2013 

школа турнир у 

одбојци 

наставници 

физичког – 6 

60 

17.10.2013. школа школски 

Крос РТС 

наставници 

физичког – 6 

400 

20.11.2013. школа турнир у 

стоном 

тенису 

наставници 

физичког – 4 

30 

25.11.2013. у 

организа

атлетски 

полигон 

наставници 

физичког – 6 

12 
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цији 

Едуконс 

Лирски перформанс 

поводом Дана школе у 

духу поштовања разлика 

и заустављања насиља 

25.10.2013. школа приказ 

свим 

ученици

ма и 

запослен

има 

чланови 

драмске 

секције 

15 

Форум-театар 

„Електронско насиље“ 

13.11.2013. школа обука 

ученика 

Чланови тима 

у сарадњи са 

НВО Таргет-

центар 

представници 

одељења: 

1-5/6, 2-5/6, 2-

2, 2-3, 1-21, 1-

22, 1-23, 1-1, 

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

2-21, 2-22, 2-

23, и сви 

ученици: 

3-5/6 

Акција „Стоп насиљу“ новембар школа ученици су своја искуства, дилеме, 

сугестије, запажања, питања и предлоге на 

тему насиља могли да убаце у кутију и 

тиме дају допринос у решевању ове 

проблематике 

Обележавање Дана 

толеранције 

16.11.2013. школа часови 

Грађанск

ог 

васпитањ

а 

наставник 

Грађанског 

васпитања 

ученици 

одељења: 1-

11, 1-12, 2-12, 

2-13, 2-15, 2-

16 

Обука за вршњачке 

едукаторе „Електронско 

насиље“ 

07.12.2013. Скупшти

на Града 

Обука за 

вршњачк

е 

едукатор

е 

Чланови тима 

у сарадњи са 

НВО Таргет-

центар 

2 ученика 

представника 

Ученичког 

парламента 

Анализа досадашњег 

рада и договор о даљем 

раду 

24.12.2013. школа Редован 

састанак 

координ.тима Чланови 

тима-10 

Полугодишње 

извештавање за Школску 

управу Нови Сад: 

Полугодишње 

извештавање о насиљу 

јануар 

2014. 

школа извештај координатор 

Тима 

1 

учеђше у пројекту 

Едукција стручних 

радника за могуће начине 

учешћа у сузбијању 

малолетничке 

23.01.2014. Центар за 

социјални 

рад у 

Новом 

Саду 

обука координ.тима 1 
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деликвенције 

учеђше у пројекту 

Едукција ученика за 

могуће начине учешћа у 

сузбијању малолетничке 

деликвенције 

24.01.2014. Центар за 

социјални 

рад у 

Новом 

Саду 

обука два ученика из 

2-12  

2 

Учешће у Пројекту Владе 

АПВ: Афирмација 

мултикултурализма и 

толеранције у 

Војводини“ а 

подпројекат „Евалуација 

стања међуетничких 

односа код младих у 

Војводини“ 

фебруар 

2014. 

школа анкетира

ње 

ученика 

чланови Тима 

– 3 

ученици 

одељења: 

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

5/6,2-21,2-

22,2-23,2-

11,2-12,2-

13,2-14,2-

15,2-16 

Извештај за 

Министарство просвете – 

Јединица за превенцију 

насиља: Извештај о 

насиљу над децом и међу 

децом 

03.03.2014. школа извештај 

према 

задатим 

смерница

ма 

координатор 

Тима 

1 

Акција „Деца деци“ 26.03.-

24.04.2014. 

школа хуманита

рна 

акција 

(одећа, 

обућа, 

школски 

прибор...

) за 

децуи са 

Косова 

вероучитељ и 

координатор 

Тима  

сви ученици 

школе 

Насиље – примена 

Посебног протокола за 

заштиту деце од насиља, 

занемаривања и 

злостављања 

 09.04.2014 

10.04.2014. 

11.04.2014. 

школа презента

ција и 

предавањ

е 

координатор 

Тима 

15 

Упитник „Експлоатација 

деце на интернету“ за 

Покрајински 

секретаријат за 

образовање, управу и 

националне заједнице 

16.06.2014. школа упитник координатор 

Тима 

1 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Информисање, анализа и 

предлог мера поводом 

инцидента 

24.12.2014 школа састанак Чланови тима-

10 

3-16 
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Информисање, анализа и 

предлог мера поводом 

инцидента 

06.02.2014. школа састанак Чланови тима-

5 

4 

 

Закључна анализа: 

  појаве насиља које су евидентиране биле су у домену вербалног насиља 

(вређање, омаловажавање, псовање..), односно на првом нивоу, те је и 

степен интервенције био првог нивоа. Ови случајеви насиља решавани су на 

нивоу одељенског старешине и педагошко-психолошке службе у сарадњи са 

родитељима. 

 ове школске године нису евидентирани инциденти физичког насиља на 

другом и трећем нивоу интервенције 

 сви су показатељи да је присуство насиља у нашој школи (2. и 3. 

нивоа)значајно смањено у односу на претходне године иако је забележено 

повећење стопе насиља у локалној заједници и Граду 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ- Пројекат ЈА 

 

 
Наставници који су носиоци активности: Јасна Чордаш, Сања Голић и Данка Петовић 

Мунитлак. 

-учествовали на такмичењу Bussines Chelange (израда бизнис плана) са професорицом 

Чордаш Јасном; 5 ученика од којих је Каменар Марина 3-3 освојила треће место 

- учествовали на Сајму ученичких компанија (Нови Сад, ТЦ „Биг“) а учествовали 

ученици: Карас Јана, Николић Милица, Продановић Милијана, Николић Тамара, 

Вуковић Милана са професорицом Сањом Голић 
- основане две ученичке компаније: 

- За предау хране AD „SP. Crew“ (Јасна Чордаш) 

- За израду козметичких препарата (Сања Голић) 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

У школској 2013/2014. години на плану професионалне оријентације 

ученика урађено је: 

1. презентације виших школа и факултета у нашој школи укључујући и рад на 

професионалној оријентацији ученика завршних разреда и дистрибуцију 

информативног материјала школа и факултета које нису правиле презентацију. 

Факултет техничких наука, Нови Сад. Смер заштите животне средине, ПМФ, 

општи смер и смер заштите, Факултет за заштиту животне средине у Сремској 

Каменици, Институт за естетику и козметологију Артес, Нови Сад, Факултет за 

правне и пословне студије „др Лазар Воркапић“,Факултет „ФИМЕК“, Факултет 

„ЕДУКОНС“ (природни смер и правни смер),Педагошки факултет у 
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Сомбору,Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин (део Универзитета у 

Новом Саду)- Инжењерство заштите животне средине. 

 

2.учешће на такмичењима и манифестацијама где је представљена наша школа; 

3.Учешће на Сајму образовања у Новом Саду и Сајму професионалне оријентације 

у Меркатору 

4. учешће на Сајму професионалне оријентације у општинама: Беочин, Бачка 

Паланка, Сремска Каменица 

5.организована „Отворена врата“ за посете ученика VIII разреда основних школа 

нашој школи  

6. организоване посете у 12 основних школа  

 

Основна школа Датум Носиоци активности 

Вељко Петровић, Бегеч 26.03.2014. Панџић А. 

Степановићево 27.03.2014. Стричервић С. 

Кисач 28.03.2014. Стричервић С. 

Будисава 03.04.2014. Стричервић С. 

Ковиљ 03.04.2014. Стричервић С. 

Каћ 10.04.2014. Стричервић С. 

Прва Војвођанска бригада Н.С. 29.03.2014. Остојић Сања, Мила Костић 

Ђура Даничић, Н.С. 10.04.2014. Сања Јовелић, Сања Остојић 

Соња Маринковић, Н.С. 10.04.2014. Драгана Јарић 

Иван Гундулић, Н.С. 11.04.2014. Цицовић Недељка, Анђелка 

Шефер и 2 ученице 4-15 

Милош Црњански, Н.С.  Јакоповић, Пуповац 

Ср.Каменица 23.05.2014. Илић Г., Пуповац и 2 ученика 

4-2 

В.Влаховић, Шангај 21.05.2014. Панџић 

Д.Максимовић, Футог 12.05.2014. Јакоповић, Пуповац 

 

7.индивидуални разговор са ученицима који су дошли да се интересују за смерове у 

нашој школи (9 ученика) 

8.тестирање и саветовање матураната у циљу професионалне оријентације ученика  

9.благовремено допуњавање сајта школе са најактиелнијим информацијама које 

могу бити корисне како ученицима тако и родитељима 

10.у оквиру пројекта „Једнаке шансе“ упознавање ученика основних школа са 

образовним прфилима у нашој школи (ученици осмих разреда из 3 основне школе) 

Приликом организованих посета ученика VIII разреда нашој школи и посета 

основним школама, ученици су добили све информације о могућностима уписа, 

смеровима који им се нуде, могућностима запошљавања, могућностима даљег 

школовања, итд.Осим тога, школа им је припремила и штампани материјал са 

детаљним информацијама.  

Организоване презентације ПМФ за завршна одељења, (децембар), деп'артман за 

хемију. До краја године организоване презентације Технолошког факултета у 

Новом Саду, Високе техничке пословне школе у Новом Саду, Високе пословне 
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школе за менџмент  у Новом Саду,  Факултета за заштиту животне средине у С. 

Каменици. 

Све презентације су биле веома посећене и ученици су могли да се 

информишу о припремној настави, пријемном испиту, студирању , броју кандидата 

који могу да се школују "на буџету", могућностима за самофинансирање итд.  

 Носиоци ових активности су педагошко-психолошка служба, одељенске 

старешине матурских одељења и поједини наставници из стручних актива те је 

детаљан преглед овог рада наведен у *Извештају о раду стручних већа и 

*Извештају о раду педагога. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 

И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

Циљ здравственог васпитања је изграђивање личности која ће бити способна 

да се брине о очувању сопственог здравља и здравља других људи. У том циљу 

педагози и психолог у сарадњи са здравственим радницима, и уз помоћ Радионице 

Е3 и Основне организације Црвеног крста наше школе, организовали су различита 

предавања и друге начине информисања на ту тему. 

 

Назив предавања Предавач/Носиоц активности Разред 

Дан здраве исхране 

Ученици и наставници 

стручних предмета за област 

прерада хране, презентација  

сви заинтересовани 

ученици 

Месец сузбијања болести 

зависности 

Ученици и наставници наше 

школе –активисти Црвеног 

крста, подељен пропагандни 

материјал, 

Педагог у сарадњи са 

Саветовалиштем за младе и 

НВО, предавања за ученике и 

родитеље 

Одељенске старешине, 

наставници грађанског 

васпитања 

Сви разреди 

Обележавање Светског 

дана борбе против СИДЕ 

Активисткиње Црвеног крста и 

проф. Анђелка Шефер 

Поводом 01. децембра, 

(поставили пригодне плакате и 

ученицима делили флајере о 

начину преноса инфекције,о 

начину заштите и о борби 

против дискриминације 

оболелих особа.) 

сви заинтересовани 

ученици 

"Заштита репродуктивног Предавање за ученике, у 1-21; 2-22; 2-1; 1-11; 
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здравља" сарадњи са Саветовалиштем за 

младе Дома здравља Нови Сад 

1-12; 2-12; 2-13; 2-15; 

2-16 

Март-месец борбе против 

рака дојке. "Самопреглед 

дојке" 

Предавање и обука за ученице 

у сарадњи са Саветовалиштем 

за младе Дома здравља Нови 

Сад 

3-13; 3-22; 4-14; 4-2; 

4-15; 3-21; 4-12; 4-11 

Контрацепција 

Предавање за ученике, у 

сарадњи са Саветовалиштем за 

младе Дома здравља Нови Сад 

1-11,1-12,1-13,2-12,2-

13,2-15,2-16,3-23,4-12 

форум-театар: 

Електронско насиље  

 

у сарадњи са НВО Таргет-

Центар за превенцију 

девијантног понашања код 

младих),  

 

присуствовали 

ученици 

представници 

одељења: 1-5/6, 2-5/6, 

2-2, 2-3,1-21, 1-22, 1-

23, 1-1, 1-2, 1-3, 2-1,2-

21, 2-22, 2-23 и сви 

ученици одељења 3-

5/6 

Обука за  врњачке 

едукаторе 

Електронско насиље, 

у сарадњи са НВО Таргет-

Центар за превенцију 

девијантног понашања код 

младих),  

 

присуствовали 

ученици Ученичког 

парламента: Наташа 

Јокић 2-15 и Раде 

Седлан 4-12 

 

Национални дан без 

дуванског дима 31.01.2014 
Радионица Е3 

Сви заинтересовани 

ученици 

Акција «Осмех и цвет 

уместо цигарете» 

31.05.2014 

Радионица Е3 
Сви заинтересовани 

ученици 

О добровољном 

давалаштву крви 

Активисткиње Црвеног крста и 

проф. Анђелка Шефер 

Ученици четвртог 

разреда 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

Назив предавања Предавач/Носиоц 

активности 

Разред 

«Супстанцу на дистанцу» 

Одељенске старешине и 

наставнициц грађанског 

васпитања 

ученици првог и другог 

разреда 

Месец сузбијања болести 

зависности 

Ученици и наставници наше 

школе –активисти Црвеног 

крста, подељен пропагандни 

материјал, 

Сви разреди 
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Тематски родитељски о 

злоупотреби дрога  

 

педагог и одељенске 

старешине првог и другог 

разреда у сарадњи са 

Црвеним крстом 

07.11.2013.присуствовало 

47 родитеља и 6 

наставника 

-09.12.2013. 

присуствовало 28 

родитеља 

предавање о штетности 

конзумирања психо-

активних супстанци  

 

пројекат „Изабери живот“ 

хуманитарне организације 

Кишобран 

 

1-13, 1-15, 1-21, 1-2,2-21 

 

предавање Превенција 

болести 

зависности/наркоманија и 

алкохолизам  

 

у сарадњи са 

Саветовалиштем за младе 

Дома здравља НС),  

 

1-3, 1-5/6, 1-23 

једнодневни излет: у 

Бач(тврђава), 

Бођане(манастир ), 

Кулпин (музеј ),Бачко 

Петрово село 

(рехабилитациони центар 

за лечење девојака од 

болести зависности) 

 

Вероучитељ 

40-так ученика са 

вероучитељем и 6 

наставника 

 

Тибина  превенцији 

болести зависности, 

учесници штићеници 

рехабилитационог центра 

"Земља живих" са Ченеја 

учесници штићеници 

рехабилитационог центра 

"Земља живих" са Ченеја, 

вероучитељ и психолог 

сви заинтересовани 

ученици и наставници 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА НА ЗАШТИТИ И УНАПРЕЂЕЊУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

С обзиром да је школа хемијско-технолошке и прехрамбене струке највећи 

део садржаја заштите животне средине остварен је у оквиру опште и уже стручних 

предмета и часова одељенског старешине. 

Школске 2013/2014. године  чланови секције за заштиту животне средине са 

наставницом  Тањом Јовић (и у сарадњи са другим наставницима школе) наставили 

су обележавање значајних еколошких датума и учествовање у 

акцијама,предавањима и манифестацијама и указали на значај заштите животне 

средине . 

Обележавање 

дана школе 

Октобар 

2013 

Школа Уређење 

школског 

дворишта 

Јовић татјана 

Јарић драгана 

1-14,2-

14,2-16,3-

14,3-16 

Обележавање 

божића 

Децембар 

2013 

Школа Израда икебана 

Од отпадних 

Јовић татјана 

Јарић драгана 

3-14,3-16 
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материјала 

Обележавање 

дана заштите 

вода 

Март 2014 Школа Презентација 

Правили радове 

од отпада 

Будимировић 

наташа 

Јарић драгана 

3-14 

3-16 

Обележавање 

дана планете 

земље 

Април 2014 Школа Презентација Јовић татјана 

Јарић драгана 

3-14 

3-16 

Обележавање 

дана заштите 

животне средине 

Јун 2014 Школа Уређење 

школског 

дворишта 

Јарић драгана 

Весковић милица 

Будимировић 

наташа 

3-14 

3-16 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Од школске 2011/2012. године школска библиотека је у новом простору тако да 

ради у задовољавајућим условима. 

 Библотеку воде професор руског језика Грујић Горан, професорка музичке 

уметности Наташа Станојевић-Лазаревић.. У библиотеци тренутно има преко 10000 

наслова.  

Током  школске године фонд библиотеке се повећао како редовном набавком 

књига тако и кроз поклоне библиотеци. 

Анализом издатих наслова, примећује се да све више ученика,сем обавезне 

школске лектире, читају и белетристику тако да би у наредном периоду требало 

набавити и нове књиге савремених писаца.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА   

Активност      Време        Место     Датум 

седнице 

  Присутно 

чланова 

Именовање стручних већа, 

тимова и комисија,усвајање 

Извештаја о раду школе у 

школској 2012/2013,усвајање 

Годишњег програма рада за 

школску 2013/2014. 

предлог Документа о 

вредновању сталног стручног 

усавршавања у установи, 

усвајање распореда часова 

       19 

часова   

Свечана сала 12.9.2013.           79 

Анализа успеха на крају I    19 Свечана сала 31. 10. 2013.          72 
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класификационог периода, 

васпитно-дисциплинске 

мере,верификација ванредних 

испита у октобарском 

испитном року, 

конституисање комисије за 

праћење реализације 

часова 

 Анализа успеха на крају I 

полугодишта, васпитно-

дисциплинске мере, 

утврђивање тема и задатака за 

практичан рад на завршном и 

матурском испиту, извештај 

са ванредних испита 

одржаних у децембарском 

испитном року, предлог плана 

уписа редовних и ванредних 

ученика за 2014/15, извештај 

Комисије за праћење 

реализације специјалистичке 

праксе-прерада хране, предлог 

Плана распореда извођења 

допунске и додатне наставе за 

време зимског распуста, 

извештај о стручном 

усавршавању наставника и 

стручних сарадника од 

септембра до децембра 2013. 

године, Анекс Годишњег 

плана рада школе за 2013/14. 

  19 

часова 

Свечана сала    24.12.2013.           110 

Извештај са ванредних испита 

одржаних у децембарском 

испитном року, васпитно-

дисциплинске мере 

  19 

часова 

Свечана сала    29.1.2014.           74 

Анализа успеха на крају III 

квартала, васпитно-

дисциплинске мере, извештај 

са ванредних испита 

одржаних у фебруарском 

испитном року, извештај са 

матурских и завршних испита 

одржаних у јануарском 

испитном року, Анекс 

Годишњег плана рада школе 

   19 

часова 

 Свечана сала     31.3.2014.          81 

Анализа успеха матурских и 

завршних одељења, извештај 

   13 

часова 

  Свечана сала   10.6.2014.         84 
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са разредних испита, похвале 

у матурским и завршним 

одељењима, васпитно-

дисциплинске мере, 

верификација испита 

ванредних ученика у 

априлском испитном року,  

Извештај са матурских и 

завршних испита, ђак 

генерације и најбољи ученик 

трећег степена, извештај са 

матурске вечери 

   13 

часова 

Свечана сала  16.6.2014.       93 

Анализа успеха незавршних 

одељења, похвале у 

незавршним одељењима, 

васпитно-дисциплинске мере, 

извештај са поправних испита 

одржаних у јунском испитном 

року за матурска и завршна 

одељења, извештај са 

ванредних испита одржаних у 

јунском испитном року,  

Правилник о школском 

календару за школску 

2014/15, именовање Комисије 

за упис 

13 часова Свечана сала  23.6.2014.         90 

Извештај са ванредних испита 

у јунском испитном 

року,извештај са разредних 

испита одржаних у јунском 

испитном року,извештај о 

стручном усавршавању 

наставника и стручних 

сарадника са анализом 

  12 

часова 

Свечана сала 27.6.2014.        100 

Извештај са уписа ученика за 

школску 2014/15, извештај са 

разредних испита 

       9 Свечана сала 21. 8. 2014.        99    

Извештај са разредних и  

поправних испита  и испита за  

ванредне ученике у 

августовском испитном року                                                

       9 Свечана сала 25. 8. 2014.        92 

 Давање мишљења за стицање 

звања педагошки саветник 

наставници енглеског језика 

      9 Свечана сала 29. 8. 2014.        96 
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Лели Вуковић,извештај са 

разредних, поправних, 

допунских, ванредних и 

испита по жалби,извештај са 

матурских и завршних испита 

за редовне и ванредне 

ученике,формирање стручних 

већа за област предмета и 

именовање 

председника,именовање 

одељенских старешина 

     

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ И РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 

Одељенска већа 

На састанцима одељенских већа, којих је у току школске године одржано 

најмање 5 (2 у првом полугодишту, 2 у другом полугодишту и 1 на крају школске 

године) разматрани су следећи садржаји: 

 усвајање плана и програма свих образовно-васпитних активности одељења, 

 сагледавање корелације наставних садржаја, 

 упознавање и праћење услова живота, рада и интересовања ученика, 

 идентификовање талентованих ученика, 

 идентификовање ученика који заостају у раду, 

 сагледавање и изналажење мера за отклањање уочених проблема у одељењу, 

 усаглашавање критеријума оцењивања, 

 организовање сталне сарадње са родитељима и пружање помоћи у решавању 

насталих проблема, 

 анализа успеха и дисциплине одељења и предлагање мера за њихово 

побољшање, 

 анализа изостанака током године и предлагање мера за њихово смањење, 

 анализа наставних планова и програма, 

 надокнада неодржаних часова, 

 анализа осталих облика образовно-васпитног рада, 

 похвале и казне ученика 

 разна текућа питања у зависности од одељења 

 усвајање програма екскурзије 

Разредна већа 

Разредна већа су се у току школске 2013/2014. године састајала у циљу 

разматрања следеће проблематике: 

 договора око екскурзија, 
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 контроле педагошке документације, 

 полагања матурских и завршних испита 

 договор око фотографисања и прославе матурске вечери. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

Стручно веће за: српски језик и књижевност; ликовна уметност; музичка 

уметност   

Председник стручног већа: Светлана Стојановић Касалица 

Стручно веће чине наставници: Аида Твица, Светлана Стојановић Касалица, Сенка 

Ћук, Зорица Роксандић, Радмила Видовић, Бранислава Бута, Зора Мате, Наташа 

Станојевић Лазаревић и Маја Стокин. 

Одржано је 9 састанака 

Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваће

них 

ученика/ 

наставни

ка/родит

еља 

4 презентације 

семинара: 

-Изградња одељенске 

заједнице 

успостављањем 

правила и 

самодисциплине 

-Превенције болести 

зависности 

-Стручно 

усавршавање 

наставника у Србији 

-ИОП-подршка 

ученицима са 

инклузијом 

октобар 

новембар 

децембар 

јануар 

март 

школа презентација Стручно веће 9 

1 приказ стручног 

чланка: 

-Међупредметна 

корелација у настави-

хуманизам и 

ренесанса 

октобар 

децембар 

школа приказ Стручно веће 9 

1 приказ приручника: 

„Језик“ 

јануар школа приказ Стручно веће 9 

3 приредбе: 

-Дан школе 

октобар 

децембар 

школа културно-

уметнички 

Стручно веће       30 
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-Новогодишња 

представа за децу 

-Светосавска 

академија 

 

јануар програм 

Школски часопис 

„Алхемичар“ 

октобар школа штампање и 

дистрибуција 

Стручно веће       50 

1 обука за израду 

тестова 

новембар школа обука Стручно веће       9 

1 објављивање 

стручног рада 

„Међупредметна 

корелација у настави-

хуманизам и 

ренесанса“др Маја 

Стокин 

октобар Матица 

српска 

објављен 

стручни рад 

Стручно веће       9 

2 студијска путовања: 

-Земља живих, 

манастир Бођани 

-Бранковина, живот 

Десанке Максимовић 

октобар 

мај 

Бођани 

Бранков

ина 

студијско 

путовање 

Стручно веће       40 

3 пројекта: 

-Матуранти за 

катедром 

-Дан матерњег језика 

-Писци, наши 

савременици,програм 

посвећен гошћи Види 

Огњеновић 

новембар 

фебруар 

април 

школа пројекат Стручно веће       40 

1 радионица: 

-Обележавање 

националног дана без 

дуванског дима 

јануар школа радионица Стручно веће       40 

2 посете Сајму књига  октобар 

април 

Београд 

Нови 

Сад 

посета Стручно веће       9 

1 посета Сајму 

образовања 

април Нови 

Сад 

посета Стручно веће       9 

12 позоришних 

представа: 

-Сабрана дела 

В.Шекспира укратко, 

Позориште младих 

-Грета, страница 89, 

СНП 

-Лари Томпсон, 

октобар 

новембар 

децембар 

фебруар 

март 

април 

мај 

Нови 

Сад 

Београд 

посета Стручно веће       9 
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Звездара театар 

-Милева Марић 

Ајнштајн, СНП 

-Урнебесна трагедија, 

СНП 

-Џандрљив муж, СНП 

-Ујкин сан, СНП 

-Ујеж, СНП 

-Госпођа министарка, 

СНП 

-Ромео и Јулија, 

балет, СНП 

-Слуга двају 

господара, СНП 

-Оставите поруку, 

СНП 

усаглашавање 

програма са 

Службеним 

гласником за подручје 

рада хемија, неметали 

и графичарство за све 

четири године 

септембар школа примена 

закона 

Стручно веће       9 

3 предавања: 

-Критеријуми 

вредновања рада 

наставника на часу 

-Модели и значај 

периодике за младе у 

раду библиотекара 

-Обука за 

попуњавање оnline-

упитника за стручно 

усавршавање у 

установи 

октобар 

фебруар 

март 

школа 

Градска 

библиот

ека 

предавања Стручно веће       9 

1 посета стручном 

скупу у Градској 

библиотеци 

април Градска 

библиот

ека 

посета Стручно веће       9 

1 посета реторском 

студију Горгиа ( 

гостовање ученика из 

Гимназије „Ј. Ј. Змај“ 

и професора 

филозофије Б. 

Стаменовића 

фебруар школа посета Стручно веће        9 

2 стручне трибине: мај Хотел стручна Стручно веће       9 
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-промоција уџбеника 

издавачке куће Klett 

-презентација 

уџбеника за средњу 

школу „Задаци и 

питања у функцији 

уџбеника“ 

„Парк“ трибина 

избор тема за 

матурски испит 

јун школа усаглашавањ

е 

Стручно веће       9 

3 семинара ван 

установе: 

-Вештина 

комуникације у 

образовно-васпитним 

установама 

-Републички зимски 

семинар у Београду 

-Настава у облаку-

online семинар 

децембар 

јануар 

мај 

школа 

Београд 

семинар Стручно веће       9 

поручене књиге за 

библиотеку у 

вредности 30.000,00 

динара 

     

укупно 498 сати 

усаврашавања у 

установи 

     

укупно 110 сати 

усавршавања ван 

установе 

(компетенције К4 и 

К1) 

     

*Запажања, закључци..........(све остало што се не може приказати у табели): 

Наставник СенкаЋук: У корелацији са програмима просветитељства,реализма , 

ренесансе и класицизма (понављање градива и проширивања знања) ученици су 

гледали позоришне представе о којима су износили своје мишљење и тумачили их 

у контексту дела писаца из обавезног наставног програма,односно у контексту 

књижевне епохе или правца и нашег времена.Тако су ученици II14 и II16 одељења 

гледали(29.октобар 2013) предстсву  Џандрљив муж Јована Стерије Поповића, у 

режији Р.Чупића и Госпођа министарка, у режији Р.Миленковића(субота, 16.мај 

2014); ученици I16,I14 и I11 гледали су представу Слуга двају господара Карла 

Голдонија у режији Б.Лијешевића.Поред овог, ученици III14,II14 и II16  одељења 7. 

маја 2014. године присуствовали су претпремијери представе Остави поруку Виде 

Огњеновић ( по мотивима  дела  Борислава Чичовачког),у режији В. 

Огњеновић.Све драмске представе  одигране су СНП-у. 

 

*Запажања, закључци..........(све остало што се не може приказати у табели): 
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   Није реализовано: 

   -такмичење из српског језика и књижевности (због незаинтересованости ученика  

   -приредба поводом Републичког такмичења из прераде хране ( због катастрофе 

изазване пролећним поплавама )  

   -Школовизија ( због пролећних поплава ) 

   -прегледање тестова у основним школама ( професори нису ангажовани ) 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА  

Стручно веће за: страни језик   

 
Председник стручног већа: Сава Ракић 

Чланови стручног већа: Јасмина Радујков-Сурла, Лела Вуковић, Наташа Прањкић, 

Татјана Стојић, Каталин Бајић, Горан Грујић, Сава Ракић 

Број одржаних састанака: 6     

 

Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћен

их 

ученика/ 

наставника

/родитеља 

Састанак стручног већа 

- зaкључкe сa Пeдaгoшкoг 

кoлeгиjумa oдржaнoг  

-упoзнaти сa изменама 

Предлога о вредновању 

активности стручног 

усавршавања, веће се 

сложило са наведеним 

изменама  

-разговор о изради 

индивидуалног плана рада 

и стручног усавршавања за 

текућу школску годину 

9.9.2013. школа састанак чланови 

стручног 

већа 

8 

Састанак стручног већа 

-пресек реализованих 

активности из плана рада 

за текућу школску годину, 

укључујући и реализацију 

наставе, допунску наставу, 

стручно усавршавање у и 

20.1.2014. школа састанак чланови 

стручног 

већа 

8 
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ван установе и ваннаставне 

активности 

Састанак стручног већа 

- разговор о пропозицијама 

за такмичење, 

организацији школског 

такмичења из енглеског 

језика и наставку 

реализације плана стручног 

усавршавања 

3.2.2014. школа састанак чланови 

стручног 

већа 

8 

Састанак стручног већа 

-мини семинара који су 

организовали чланови 

стручног већа.  

-теме са педагошког 

колегијума 

-о школском плану и 

програму, стручном 

усавршавању у установи, 

екстерној евалуацији, 

образовним стандардима, 

обезбеђењу у школи 

1.3.2014. школа састанак чланови 

стручног 

већа 

8 

Састанак стручног већа 

-договор око предавања 

годишњих извештаја, 

оствареног стручног 

усавршавања, прегледа 

важећих планова и 

програма као и да би 

планирали њихову 

корекцију или допуну.  

- о испитним питањима за 

ванредне ученике и 

- о уџбеницима за следећу 

школску годину 

 

20.6.2014. школа састанак чланови 

стручног 

већа 

8 

Састанак стручног већа 

- о стручном усавршавању 

и уносу података о 

похађаним облицима 

стручног усавршавања у 

установи у онлајн упитник. 

23.6.2014. школа састанак чланови 

стручног 

већа 

8 

 

*Запажања, закључци..........(све остало што се не може приказати у табели): 
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Стручнo вeћe зa стрaнe jeзикe сe од почетка школске 13./14. године сaстaлo три 

путa. Први сaстaнaк сe oдржao 9.9.2013. нa кoмe je прeдсeдник вeћa прeнeo 

члaнoвимa вeћa зaкључкe сa Пeдaгoшкoг кoлeгиjумa oдржaнoг 22.8.2013. Вeћe je 

тaдa упoзнaтo сa изменама Предлога о вредновању активности стручног 

усавршавања, веће се сложило са наведеним изменама и потом се водио разговор о 

изради индивидуалног плана рада и стручног усавршавања за текућу школску 

годину. Други сaстaнaк сe oдржao 20.1.2014. на коме је председник стручног већа 

замолио чланове стручног већа да направе пресек реализованих активности из 

плана рада за текућу школску годину, укључујући и реализацију наставе, допунску 

наставу, стручно усавршавање у и ван установе и ваннаставне активности. Tрeћи 

сaстaнaк сe oдржao 3.2.2014. и на том састанку се разговарало о пропозицијама за 

такмичење, организацији школског такмичења из енглеског језика и наставку 

реализације плана стручног усавршавања. Четврти састанак стручног већа за стране 

језике се одржао 1.3.2014. у оквиру мини семинара који су организовали чланови 

стручног већа. На састанку се говорило о темама са педагошког колегијума, 

одржаног 11.2.2014. О школском плану и програму, стручном усавршавању у 

установи, екстерној евалуацији, образовним стандардима, обезбеђењу у школи. 

20.6.2014. стручно веће се састало да би остварили договор око предавања 

годишњих извештаја, оствареног стручног усавршавања, прегледа важећих планова 

и програма као и да би планирали њихову корекцију или допуну. Такође, на том 

састанку се говорило о испитним питањима за ванредне ученике и о уџбеницима за 

следећу школску годину. 23.6.2014. одржан је краћи састанак на коме се говорило о 

стручном усавршавању и уносу података о похађаним облицима стручног 

усавршавања у установи у онлајн упитник. 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  стручног већа за област предмета: математику, 

рачунарство и информатику, физику, електро технику, биологију и екологију 

 

Председник стручног већа   Миловац  Тамара 

Чланови стручног већа : Чубрило  Јасмина, Меселџић Гордана , Миловац  Тамара, , 

Миловановић  Мирослав,  Грујић  Светлана, Станивук  Љиљана, Каличанин  

Косана, ,Будисављевић  Мирјана , Голић Сања, Димић  Вишња, Гранула Весна, 

Бранка Шикарац, Бањанин  Нада,  Антонић Снежана , 

Козарски Рожа 

 Број одржаних састанака  9 

 

Aктивност Време Место Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/ 

родитеља 

Сачињен план стручног 

усавршавања за чланове 

септембар Школа Стручно веће   15 

наставника 
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Стручног већа 

Планирана  припрема ученика 

за такмичење 

Током 

године 

Школа Стручно веће   15 

наставника 

Сарадња са ПеПси службом 
Током 

године 

Школа Стручно веће   15 

наставника 

Планирн  дана школе 
Октобар Школа Сви наставници Сви 

наставници 

Информиње  о догађајима у 

школи 

Током 

године 

Школа Миловац  Тамара Сви 

наставници 

Извештавање  Стручно веће 

после  Педагошких колегијума 

Током 

године 

Школа Миловац  Тамара Сви 

наставници 

Планирано време за  извођење 

допунске наставе 

У току 

школске 

године и 

зимског 

распуста 

Школа Стручно веће 15 

 наставника 

Направњен  извештај о 

реализацији  наставе на крају I  

полугодишта 

Децембар Школа Миловац  Тамара 15  

Направњен извештај о  

анализи  општег успеха на 

крају I  полугодишта 

Децембар Школа Миловац  Тамара 15  

наставника 

Сачињен полугодишњи 

извештај о реализацији 

активности које произилазе из 

Школског развојног плана за 

ову школску годину.   

На  крају  I 

полугодиш

та 

Школа Миловац  Тамара 15  

наставника 

Организовано  такмичење 

Мислиша 

март Школа Будисављевић  

Мирјана, Димић  

Вишња, Миловац 

Тамара 

33 ученика 

Направњен извештај о 

реализацији  наставе на крају 

II  полугодишта 

Децембар Школа Миловац  Тамара 15  

наставника 

Направњен  извештај о 

анализи  општег успеха на 

крају II  полугодишта 

Децембар Школа Миловац  Тамара 15  

наставника 

Сачињен  полугодишњи 

извештај о реализацији 

активности које произилазе из 

Школског развојног плана за 

ову школску годину.    

На  крају  II 

полугодиш

та 

Школа Миловац  Тамара 15  

наставника 
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Сачинити (обједињен) 

годишњи извештај о 

реализацији активности које 

произилазе из овог плана и 

Школског развојног плана за 

ову школску годину. (ШРП) 

На  крају  II 

полугодиш

та 

Школа Миловац  Тамара 15  

наставника 

Подела часова јун Школа Стручно веће   15 

наставника 

Припремна настава Јун, јул, 

август 

Школа Стручно веће   15 

наставника 

Направњен план рада личног 

усавршавања, план рада 

допунских и додатних часова  

август Школа Стручно веће   15 

наставника 

 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

 

Стручно веће друштвених наука: историју, географију, филозофију, Устав и 

права грађана, књиговодство, организацију производње и социологију 

Председник стручног већа: Александар Симетић 

Стручнио веће чине наставници: Куљић Марија, Кривокапић Вера, Данка Петовић-

Мунитлак, Милан Пајин, Ивана Калуђеровић, Госпава Чанак, Александар Симетић,  

Жарко Золотић, Андрија Миловановић, Александра Панџић, Наташа 

Маленица,Татјана Агић, Јелена Ћосић.  

Aктивности 

Стручног већа 

Време Место Начин Носиоци 

активности 

Усвајање плана рада 

стручног већа друштвених 

наука  

Септембар Школа Стручно веће   Сви чланови 

стручног већа 

Анализа ученичких успеха Квартално, 

полугодишње и 

годишње 

 Стручно веће   Сви чланови 

стручног већа 

Усклађивање наставних 

планова и програма са 

Службеним гласником РС-

просветним гласником.  

Први квартал школа индивидуалн

о 

Чланови 

стручног већа 

друштвених 

наука 

Сачињен план стручног 

усавршавања за чланове 

Стручног већа 

септембар Школа Стручно веће   Сви наставници 
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Сарадња са ПеПси 

службом 

Током године Школа Стручно веће   Сви наставници 

Планирн  дана школе 
Октобар Школа Сви 

наставници 

Сви наставници 

Информиње  о догађајима 

у школи 

Током године Школа 
Александар 

Симетић 

Сви наставници 

Сачињен извештај о 

стручном усавршавању 

Стручног већа 

јун Школа Стручно веће   Сви наставници 

Извештавање  Стручно 

веће после  Педагошких 

колегијума 

Током године Школа 
Александар 

Симетић 

Сви наставници 

 

Учествовање појединих чланова стручног већа у појединим пројектима: 

 - Данка Петовић-Мунитлак  / Достигнућа младих 

- Панџић Александра / Једнаке шансе у средњошколском образовању, Стручни 

актив за развојно планирање, Тим за стручно усавршавање 

- Ивана Калуђеровић / Тим за заштиту деце од насиља 

 - Марија Куљић/ Стручни актив за развојно планирање 

- Вера Кривокапић /Активиста Црвеног крста 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

Стручно веће за: физичко васпитање 

Председник стручног већа: Баљ Владимир                                                                                                                     

Стручни веће чине наставници:Ђорђевић З.,Винаји-Тарабић Х., Пановић 

С.,,Богдановић Ј., Тодоровић Срђан, Баљ В. 

Стручно веће за физичко васпитање ове школске године имало је следеће 

активности: 

Aктивности 

Стручног већа 

Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/р

одитеља 

израда наставног плана и 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

септембар школа договор сви чланови већа 6 
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подела одељења по 

салама 

 

септембар школа договор сви чланови већа 6 

пријављивање екипа за 

такмичење 

 

током 

године 

школа договор сви чланови већа 6 

планирање школских 

такмичења 

током 

године 

школа договор сви чланови већа 6 

реализација такмичења 

(извештај дат у поглављу 

Реализација програма 

такмичења) 

током 

године 

школа договор сви чланови већа 6 

подела спортских секција 

и рад у њима 

септембар школа договор сви чланови већа 6 

учешће у обележавању 

Дана школе 

октобар школа договор сви чланови већа 6 

организовање Спортског 

дана 

 04.10.2013. школа реализација сви чланови већа 6 

формирање комисије за 

ослобађање ученика 

наставе физичког 

васпитања 

септембар школа договор сви чланови већа 6 

планирање стручног 

усавршавања наставника 

септембар школа договор сви чланови већа 6 

планирање набавке 

опреме за школску 2013-

14.  

септембар школа договор сви чланови већа 6 

учешће на семинарима 

стручног усавршавања 

током 

године 

школа реализација сви чланови већа 6 

рерализација општинских 

такмичења 

током 

године 

Нови 

Сад 

реализација Баљ, Винаји 

Тарабић, 

Богдановић 

120 ученика 

реализација допунске, 

додатне и припремне 

наставе 

током 

године 

школа реализација сви чланови већа 6 

реализација активности 

стручног усавршавања у 

установи (у поглављу 

Извештај о стручном 

усавршавању) 

током 

године 

школа реализација сви чланови већа 6 

стручна пракса током 

године 

Партиза

н 2 

реализација Баљ, Винаји 

Тарабић, 

Богдановић, 

Ђорђевић 

 

4 
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менторство тком 

године 

школа реализација Баљ 1 

учешће у раду Стручне 

асоцијације 

током 

године 

Нови 

Сад 

учешће у 

раду 

Баљ, Винаји 

Тарабић,  

2 

Учешће у EduXfit 2014. Нови 

Сад 

полигон Винаји Тарабић, 2 

Крос РТС 2013. школа крос сви чланови већа већина 

ученика 

школе 

Крос Политике 2014 школа крос сви чланови већа већина 

ученика 

школе 

Лига малог фудбала 2014. Нови 

Сад 

мали фудбал Баљ мушка екипа 

Лига малог фудбала 2014. Нови 

Сад 

мали фудбал Баљ женска екипа 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  Стручног већа за: хемију, општу и неорганску 

хемију, аналитичку хемију, органску хемију, физичку хемију, 

електроаналитичке методе и инструменталну анализу 

  Председник стручног већа : Ружа Окљеша   

Стручно веће за хемију и друге  сродне предмете (хемија, општа и неорганска 

хемија, аналитичка хемија, органска хемија, физичка хемија, биохемија, 

електроаналитичке методе, инструментална анализа и инструменталне методе 

анализе ) је у току 2013/14. године одржало 7 састанака на којима су реализоване 

следеће активности. 

 Конституисано је Стручно веће за 2013/14. годину а чланови су: Берић Ненси, 

Бјелица Миловановић Данијела, Савић Душица, Милановић Биљана, Терзин 

Катарина, Узелац Гордана, Живкуцин Леона, Чемерлић Биљана, Окљеша Ружа, 

Поткоњак Душанка, Јовановић Љиљана, Илић Гордана, Јовелић Сања,  Јакоповић 

Љиљана, Радека Маргита (на породиљском ) Гордана Марковић (замена за Маргиту 

Радека), Марко Дедић,  Љиљана Јакоповић и Мила Костић, Татјана Пуповац, Сања 

Остојић  (часови  Миле Костић).  

 

Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

Наставника./ 

родитеља 

Подела премета Август-

јун 

школа Договор, 

гласањем 

сви Сви наставници 
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Предлагање и 

усвајање плана рада 

за наредну шк.годину 

Јун- 

септ 

 Разматрање и 

усвајање 

Р.Окљеша Сви наставници 

Усвајање предлога  

о улазном и излазном 

тесту 

 реализација улазног 

и излазног теста  

Септем.  

 

Септем. 

мај-јун 

 Гласањем, 

 

 

тест 

Наставници 

првих разреда 

Сви ученици 

првих разреда   

Анализа улазног и 

излазног теста 

 Коначна анализа 

Септем. 

јун 

 Анализа  Настав.првих 

разреда, 

Ружа Окљеша 

190 ученика у 

септем,   у јуну  

160 

Анализа општег 

успеха 

Тромесе

чје,полу

годи-

ште 

 Анализа на 

основу 

статист. 

података 

Сви 

наставници 

Већа 

Сви ученици  

Предлагање и 

усвајање тема за  

матуру 

јануар школа Договор, 

Предлози, 

гласање, 

усвајање 

Берић Н., 

Окљеша Р, 

Зековић Г. 

Терзин К. и 

Д. Бјелица 

Миловановић  

Завршна 

одељења  

Рад са ванредним 

ученицима 

Током 

године 

 консулације, 

испити и 

вежбе 

Јакоповић Љ. 

Окљеша Р. 

Илић Г. 

Јовановић Љ. 

Берић Н. 

Пуповац Т. 

Бјелица  Ми- 

ловановић Д. 

Терзин К. 

Дедић М. 

Живкуцин Л. 

Марковић Г. 

Савић Д. 

Поткоњак Д. 

Чемерлић Б. 

Милановић Б. 

Ванредни 

ученици 

Опремање 

лабораторија и 

кабинета 

Током 

године 

 Исказивање 

потреба 

Сви настав. Сви наставници 

Разматрање и 

организација часова, 

конституисање Већа, 

разматрање питања са  

колегијума, план 

 

 

Током 

године 

  

 

Давање 

мишљења, 

предлога,  

 

 

Сви 

наставници 

 

 

Сви наставници 
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уписа, представљање  

подручја рада за 

прославу Дана школе, 

разматрање стручног 

усавршавања, рад на 

изменама и допунама 

садржаја планова и 

програма, сајам 

образовања , 

презентација  школе 

сугестија, 

реаизација 

Информисање о 

догађањима у Школи  

Током 

године 

школа Састанци,оба-

вештења,пи-

сани материјал 

Р.Окљеша, 

М. Костић 

Сви настав. 

Разматрање 

правилника: о 

вредновању квалитета 

рада установе , о 

стручном 

усавршавању, и други 

правилници који су 

мењани у току 

године, као и ШРП, о 

образовним 

стандардима  и 

нивоима знања, 

Разматрање појачане  

безбедности ученика 

као ивећа контрола 

рада ученика на 

часовима вежби  

 

 

Током 

године 

школа Састанци,оба-

вештења,пи-

сани материјал 

 

 

 

 

 

 

Предлагање 

одговарајућих 

решења 

Р.Окљеша, 

М. Костић 

Сви настав. 

Рад на часопису 

Алхемичар 

 

Мај,јун  Припрема 

материјала 

Р.Окљеша 

Д.Бјелица  М. 

 

Заинтересовани 

наставници 

Извештаји са Педаг. 

колегијума, стручних 

већа 

Током 

године 

школа Извештај  Р.Окљеша Сви наставници 

Дан школе октобар школа Огледи``За-

нимљива 

хемија`` 

Р.Окљеша, Б. 

Милановић, 

М.Дедић  

Г.Марковић 

8 ученика 

Презентација наше 

школе 

Април-

мај 

 

Основ

не 

школе 

 презентовање Илић, С. 

Јовелић,Т 

Пуповац и 

Љ.Јакоповић 

Ученици 

основних школа, 

тј. осмаци и 

родитељи око 
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120 ученика 

Представљање на 

Сајму образовања 

Фебру-

ар и мај  

Новос

адски 

сајам, 

Срем. 

Каме-

ница 

Организација , 

Припрема 

материјала, 

 

Припрема 

материјала, 

Презентација, 

дежурство 

Мила Костић, 

као главни 

носилац и 

остали: 

Р.Окљеша, 

Б.Милановић, 

С.Јовелић  

Б.Чемерлић, 

Т.Пуповац,  

Н.Берић,  

Љ.Јакоповић, 

Д. Поткоњак, 

М.Дедић и 

Г.Марковић 

Ученици – око 

20 

Договор о 

реализацији наставе, 

допунске, додатне, 

блок,припремне, 

наставе, 

сарадња са 

организацијама,  

Током 

године  

 

 

април, 

мај 

 

школа Праћење  и 

анализа рада  

 

 

Сви  Сви  

Договор око 

припреме ученика за 

такмичење  

Током 

године 

школа Договор  Сви  Сви  

Припрема ученика за 

такмичење   

Током 

године 

школа Тестирање, 

пра ктичан рад 

и теорија 

Г Марковић, 

М.Дедић 

Б.Милова-

новић , 

Д.Савић ,  

Д. Бјелица 

Миловановић 

и Р.Окљеша  

 

28-8 ученика  

 

8-3 ученика 

 

8-3 ученика  

 

8-2 ученика 

8-2 ученика 

 

Сарадња са Пепси 

службом   

Током 

године 

школа Разговор, 

материјали, 

иформаци- 

је, анкете 

Сви  Сви наставници 

Дежурство у школи Током 

године 

школа Дежурање  Сви  Сви наставници 

Дежурство на  

тестирању ученика 

осмака 

јуни Основ

на 

школа 

дежурање Јовелић  С. 

Илић Г. 

Ученици 

одељења 

Припремна настава за 

поправни ипит 

мај школа Теоријска 

припрема 

 Сви   Просек 2-3 

ученика 

Анализа рада, Током  Извештај, Р.Окљеша  Сви наставници 
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извештаји о раду и 

план рада 

године, 

јуни 

дискусија 

Активности око 

усавршавања 

Септ.-

јуни 

 Планирање , 

присуство 

предавањима, 

семинарима, 

промоцијама , 

посете 

часовима , 

анализа... 

Сви 

наставници 

Сви наставници 

Ментори 

матурантима 

Мај  школа Консултације 

око  израда 

матурских и 

завршних 

радова 

Н..Берић, 

Р.Окљеша,   

Д.Бјелица, Б. 

Миловановић 

Г. Зековић  

Ученици  

четвртих разреда 

Дежурство на 

школском  такмичењу 

април школа дежурање Д.Бјелица 

Миловановић, 

Г. Маковић, 

М.Дедић 

Р.Окљеша,  

такмичари 

Комисије на матури, 

завршним испитима ,  

изборним предметима 

јуни школа Испитивање и 

провера знања 

Р.Окљеша, 

Г.Узелац, 

Т.Пуповац, 

Д.Бјелица 

Миловановић,

Н.Берић, 

Г.Зековић 

 

Ученици  

четврти разреди 

Реализација испита-

разредни, ванредни  

Септем

бар-

јуни 

 Провера знања Сви  

наставници 

Ученици-

редовни и 

ванредни 

Менторски рад са 

приправницима 

стажистима, са 

приправницима, са 

студентима 

Током 

године 

школа Присуство 

часовима и 

држање часа у 

присуству 

ментора 

 

Јовелић С, 

Бјелица 

Миловановић 

Д. 

Приправници, 

наставници без 

лиценце  

Студенти  

Уређење школе-

поставка у витрини 

Током 

године 

 Учешће, 

савети 

Р.Окљеша 4 ученика  313 

 

 

 *Запажања, закључци..........(све остало што се не може приказати у табели):  

 

  За ученике првих разреда се  организује улазни и излазни  тест из хемије са циљем  

да се сазна колико ученици, из основних школа, знају хемију и  колико су усвојили 

знања у нашој, средњој школи.Припремљени су улазни и излазни тестови.Улазни 

су  исти за сва одељења  првих разреда, а излазни тест је посебан за ученике на 
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трогодишњем  тј. на четворогодишњем школовању.Након анализе ових тестова 

закључено је следеће: претходно знање из хемије је веома мало а проценат 

успешности решавања задатака зависи у ком су  образовном профилу.Бољи 

резултати се постижу у одељењима четвртог степена, јер се ту уписују ученици са 

бољим оценама.Највише знања доносе ученици  на четворогодишњем школовaњу, 

техничар за фармацеутску технологију,  хемијски лаборанти  и смер 

заштите.Резултати излазног теста указују да се ниво знања повећао, опет у 

зависности од образовног профила и да успешност теста указује да су ученици 

усвојили нова знања .Код четворогодишљег степена бодови за већину ученика су  

још увек испод 70,за разлику од улазног теста где је број бодова био испод 25 од 

могућих 100.Ниво знања одговара њиховим оценама. 

    Неке измене и у реализацији садржаја из плана и програма  нашег подручје рада 

су урађене након разматрања истих уз констатовање да се као такви не могу 

реализовати, тј. треба садржаје освежити неким савременијим и занимљивијим 

темама као и савременијим практичним методама.Ова констатација се посебно 

односи на блок наставу.Увођењем нових садржаја и метода квалитет блок наставе 

се подигао на виши ниво у односу на претходне године.Број изостанака са блок 

наставе је мањи у односу напретходне. 

    У циљу постизања што бољих резултата рада континуирано се набављао 

потребан прибор, материјал  за лабораторију. Анализа успеха на тромесечју  и на 

полугодишту  је показала потребу за допунским часовима.Закључак Већа је био да 

се допунска настава реализује и интезивира у другом и трећем класификационом 

периоду, јер су ученици тада додатно мотивисани.Укупан број реализованих  

допунских часова је 469.Мора се напоменути да је допунска настава била заказана 

а да ученици нису дошли(ниједан ученик!) а да би  при крају другог полугодишта 

број ученика био и 12. 

 

  Број додатних часова, часови који се односе на припрему ученика за такмичењење  

је  305 , а припрема је обухватила  у почетку 28 ученика, да би се тај број провером 

знања на крају, смањио за општу и неорганску хемију на  2, а за хемију осам 

ученика тј. на једног ученика, јер се само један ученик  пласирао на Републичко 

такмичење.  

    На Републичко такмичење средњих стручних школа упућено је два ученика   

Илић Слађана и Петзровић Душан из  1-14 а на такмичење из хемије средњих  

школа упућено је  7 ученика и то Јован Гуцуња 3-15, Миланка Шпоња  3-15, Рада 

Пекез, Петровић Стефан и Ћулум Стефан из  2-12 ,  Срђан  Чалмић 4-14,  Виолета 

Игњатовић 3-14 .  

 

   Припремна настава за израду матуре и полагање матурских, разредних и  

поправних испита је такође урађена.  На састанку Стручног већа је закључено да се 

теме за завршне и матурске испите прихвате од прошле године уз извесно 

проширење, додате су теме из опште и неорганске хемије,неорганске и органске 

хемије ,јер је дошло до имена у правилнику о полагању матурских испита..Теме су 

предате помоћнику директора.   
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  Што се тиче догађања у школи информације су биле у облику писаног материјала, 

разговора,  чланови Већа су  предлагали и решавали текуће  проблеме и прихватали 

реализацију активности.  

 Часови појединих наставника су посећени од стране педагога, помоћника 

директора и директора , као и од стране колега.Менторски рад је био и овог пута 

заступљен а приправик- стажиста  Марко Дедић је је стекао право на лиценцу. 

      Рад за часопис Алхемичар је на добровољној бази, тако да   су сви чланови 

Стручног већа могли узети учешће и број који је наведен у табели је релативан,јер 

послат материјал не мора бити објављен у часопису-у питању је ограничен број 

страна. Присуство на састанцима је евидентирано и донете одлуке су релевантне.    

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  стручног већа за област предмета за подручје 

рада хемија и неметали: хемијске технологије, испитивање у технолошкој 

производњи, машине и апарати са аутоматиком, аутоматска контрола 

процеса, техничко цртање, машински елементи, практична анастава, 

познавање материјала и организација рада 

Председник стручног већа : јаконић-јањић јасмина 

Чланови стручног већа : 
 

Станојевић драгана,Лаиновић драгана,Гарчевић перо,Брујић зоран,Зековић гордана 

Јовић татјана,Ловре милена,Будимировић наташа,Шефер Ађелка,Весковић милица 

Јаконић-јањић јасмина,Томић ксенија,Колошњај татјана,Томовић мила,Вујић 

исидора 

Број одржаних састанака : 11 

 

aктивност време место начин носиоци 

активности 

број 

обухваћени

х ученика/ 

наставника/

родитеља 

усвoјили годишњи план 

и програм 

септембар 

2013 

школа разматрање 

дискусија 

 стручно 

веће 

 

усвојили извештај о 

раду у шк.2013/14 

септембар 

2013 

школа разматрање 

дискусија 

стручно 

веће 

 

поделили предмете и 

часове у оквиру 

стручног већа 

септембар 

2013 

школа дискусија стручно 

веће 

 

организовали рад у 

лабораторијама 

септембар 

2013 

школа договор са 

лаборантима 

стручно 

веће 

 

направили списак 

нових учила 

септембар 

2013 

школа списак 

хемикалија 

стручно 

веће 
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направили распоред 

пријема родитеља 

септембар 

2013 

школа прикупљање 

података 

стручно 

веће 

 

направили план 

реализације допунске и 

додатне наставе 

септембар 

2013 

школа предаја 

планова од 

стране 

наставника 

стручно 

веће 

 

договорили се о 

стручном усавршавању 

септембар 

2013 

школа рад са 

каталогом 

стручно 

веће 

 

учествовали  у „ ноћи 

истраживача „ 

септембар 

2013 

школа посета 

манифестацији 

брујић 

шефер 

јаконић 

јовић 

томић 

јарић 

томовић 

 

посета невладине 

организације „green 

peace  „ 

септембар 

2013 

школа презентација будимиров

ић 

јарић 

јовић 

шефер 

јаконић 

 

посетили фабрику „la 

farge „  у беочину 

октобар 

2013 

беочи

н 

посета и 

обилазак 

фабрике 

стручно 

веће 

 

посетили “ тесла фест „ октобар 

2013 

спенс обилазак 

фестивала 

шефер  

договорили се о месту и 

начину извођења 

практичне наставе 

октобар 

2013 

школа дати су 

предлози за 

место 

извођења 

практичне 

наставе 

цело 

стручно 

веће 

 

обележили дан школе октобар 

2013 

школа уређење 

школског 

дворишта  

цело 

стручно 

веће 

 

посета универзитета 

„едуконс „ 

новембар 

2013 

школа презентација 

департмана за 

заштиту 

животне 

средине 

јарић 

јаконић 

 

 

4-14 

4-16 

учествовали у пројекту 

„ green week „ 

новембар 

2013 

електр

отехн

ичка 

школа  

презентација 

сликање на 

великом 

платну на тему 

из екологије 

јовић 2 

акција добровољног новембар завод наставници   
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давања крви 2014 дали крв 

обележили школску 

славу светог саву 

јануар 2014 школа уређење 

витрина и 

еколошке 

учионице 

цело 

стручно 

веће 

 

учествовали на сајму 

образовања 

фебруар 

2014 

сајам презентација 

школе,правље

ње крема и 

сапуна 

јаконић 

томић 

зековић 

станојевић 

ловре 

будимиров

ић 

 

припремали ученике за 

такмичење 

фебруар,ма

рт,април 

2014 

школа радили са 

такмичарима 

задатке и 

вежбе у 

лабораторији 

колошњај 

јаконић 

станојевић 

7 

организовали припрему 

за полагање матурских 

испита 

фебруар 

2014 

школа радили са 

матурантима 

цело 

стручно 

веће 

 

анализирали успех на 

тромесечју 

март 2014 школа дискутовали о 

резултатима 

цело 

стручно 

веће 

 

посетили „ новосадско 

пролеће „ 

 

 

 

март 2014 спенс присуствовали 

предавању 

покрета горана 

јовић  

посета фтн-а -

департман за заштиту 

животне средине 

март 2014 школа презентација 

департмана 

јовић 

јарић 

јаконић 

будимиров

ић 

 

поделили теме и 

питања за завршне и 

матурске испите 

март 2014 школа поделили теме 

у оквиру 

одељења 

цело 

стручно 

веће 

 

организовали акцију 

добровољног давања 

крви 

април 2014 завод наставници 

дали крв 

цело 

стручно 

веће 

 

посетили фабрику „ 

хемофарм „ у вршцу 

мај 2014 вршац пратили 

технолошки 

процес 

производње 

јарић 

брујић 

шефер 

станојевић 

томић 

ловре 

 

посетили „ фестивал мај 2014 униве обилазак шефер  
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науке „ рзитет 

у 

новом 

саду 

кампуса и 

праћење 

радионица и 

предавања 

сарадња са педагогом у 

вези професионалне 

оријентације 

мај 2014 школа посета 

педагога 

састанку 

стручног већа 

цело 

стручно 

веће 

 

рад у стручном активу 

за школско и развојно 

планирање 

шк. 

2013/14 

школа извештавање 

са стручног 

актива 

томовић  

стручна посета 

универзитету „ едуконс 

„ 

јун  2014 школа презентација 

факултета 

рад по 

радионицама 

јарић 

јаконић 

4-14 

4-16 

организовали 

хуманитарну акцију „ 1 

евро за 1 ужину „ 

мај 2014 школа прикупљање 

новца за помоћ 

ученицима 

угроженим од 

поплава 

шефер сви 

ученици 

отворена врата школе јун 2014 школа примили 

ученике осмих 

разреда 

цело 

стручно 

веће 

 

анализирали резултате 

полагања матурских и 

завршних испита 

јун 2014 школа дискутовали о 

успеху 

цело 

стручно 

веће 

 

 

предложили поделу 

предмета за шк.2014/15 

јун 2014 школа договорили се 

о предметима 

цело 

стручно 

веће 

 

 

У септембру 2013. су чланови стручног већа  са ученицима посетили 

манифестацију „ Ноћ истраживача „. У октобру су организовали посету фабрици 

цемента „ Ла Фарж „  у Беочину где су пратили испитивање сировина и готових 

производа и технолошки поступак процеса производње цемента. Професор 

Анђелка Шефер је са ученицима посетила „ Тесла фест „. У оквиру пројекта „ 

Green Week  „ су наши ученици са професором  Јовић Татјаном освојили награду- 

осликавање мурала еколошке тематике на зиду наше школе . Ученици 4-13 су са 

професорима Ловре Миленом,Весковић Милицом и Брујић Зораном правили 

препарате и припремали ученике за такмичење из предузетништва које се одржало 

у тржном центру „ Биг „ ( руска водица, сапуни, креме, лосиони, лабела и шампоне  

против опадања косе ).  Шефер Анђелка је у сарадњи са Црвеним крстом града и 

Заводом за трансфузију крви организовала јесењу и пролећну акцију добровољног 

давања крви у којима је сакупљено   52  јединице крви, а затим је у сарадњи са 

проф.Лелом Вуковић и ђачким парламентом организовала хуманитарну акцију „ 1 
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евро за 1 ужину „ за помоћ ученицима хемијско-пољопривредне школе у 

Обреновцу која је поплављена у мају 2014. 

Стручно веће је посетило фабрику „ Хемофарм „ у Вршцу у мају, а затим посетило 

и Фестивал науке који се одржао у Универзитетском  кампусу  и  у згради 

Ректората.Чланови стручног већа су организовали и посећивали угледне часове, 

присуствовали стручним усавршавањима унутар установе и изван ње. 

У мају 2014 су наши ученици учествовали на Републичком такмичењу из хемијске 

технологије у Крушевцу где су освојили четврто место екипно од 11 школа 

такмичара ( ученик Кованушић Бранислав четврто место, а Гуцуња Јован осмо 

место појединачно ).Такмичење је по први пут реализовано по новој збирци 

задатака коју је саставила радна група за припрему новог такмичења из хемијске 

технологије. 

Реализовано је 292 часа допунске наставе са 293 ученика,149 часова додатне 

наставе са 7 ученика и 228 часова припремне наставе са 141 учеником.Професор 

Јаконић јасмина је био ментор приправнику који је посећивао и часове других 

професора из стручног већа. 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ стручног већа предмета за подручје рада прерада 

хране: прехрамбене технологије, практичну наставу, биохемију, машине и 

апарате са операцијама, микробиологију, испитивање намирница, 

термодинамику, техничко цртање са машинским елементима 

Председник Стручног већа:Владимир Божић 

Стручно веће чине наставници: мр Јасна М. Чордаш, Мрђеновић Невенка, 

Татомировић Бранка, Јовановић Биљана, Стричевић'Данојлић Драгана, Поповић 

Славица, Божић Мирјана, Божић Владимир, Лукић Александра, Алијевић Љиљана, 

Филипић Недељка, Михајловић Марица, Мађгаљ Сања, Кемивеш Татјана, 

Станковић Сања и Пушкаш Љиљана, Рондовић  

Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/р

одитеља 

Хуманитарна акција пакет 

за децу са Косова и 

метохије 

26.09.2013 Школа Прикупљање Школа 22 

Тесла фест 12-15. 

11.2013 

Спенс Присуство Савез 

проналазача 

Воводине 

5 

Конференција ЈА 

наставника Крушевац 

25-27. 

11.2013 

Крагује

вац  

Присуство ДМуС  
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Угледни час Филипић 

Недељка „Одређивање 

топлотног ефекта 

растварања“ 

05.11.2013 Школа Слушалац Филипић 12 

Упутство за стручно 

усавршавање станивук 

приказ сајта 

06.03.2014 Школа  слушалац Станивук  

Предлог задатака за 

матурски испит по темама 

20.01.2014  Школа Реализатор Чордаш 

Михајловић 

 

Дан здраве исхране 17.10.2013

. 

школа посетилац Мрђеновић сви 

Дан школе-изложба 24.10.2013

. 

школа посетилац Чордаш  сви 

Сајам образовања 04.3.2014. Сајам дежура   

Школско такмичење 15.4.2014. школа организација пушкаш 4 ученика 

млинарски дан 20.10.2013

. 

нови 

сад 

посетилац   

Пољопривредни сајам 23.5.2014. Сајам  посета   

Припрема за час 24.01.2014 Школа Слушалац Штетин   

Организација дана здраве 

хране 

16.10.2014 Школа Организатор Стручно веће 18 

Пословни изазов  20.02.2014 Рибарск

о 

острво 

Реализатор ДМуС 3 

Договор о такмичењу 24.02.2014 

10.03.2014 

Школа Слушалац Стручно веће  

Договор за сајам оразовања 24.02.2014 Школа Слушалац Стручно веће  

Презентација мастер рада 

Кемивеш 

17.03.2014 Школа Слушалац Стручно веће  

Упутство за оцењивање 

тест задатака  

26.11.2013  школа Слушалац Окљеша   

Задаци и оцењивање тест 

задатака  

26.11.2013  школа Слушалац Окљеша   

Производња и прерада 

органске хране 

29-

30.03.2014 

Школа Слушалац Здраво 

органико 

 

Вештина комуникације 05.06.03.2

013 

Школа Слушалац   

Такмичење ученичких 

компанија БИГ центар 

15.04.2014 Биг 

центар 

Организатор ДМуС 8 

Гостовање на РТВ НС 17.04.2014 Аполо 

центар 

Учесник РТВ НС 2 

Презентација уџбеника 

Клетт 

29.04.2014 ОШ 

„Ппете

фи 

Шандор

Слушалац Клетт  
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“ 

Задаци који подстичу 

учење 

29.04.2014 Хотел 

„Парк“ 

Слушалац Клетт  

Пекарски дани 13.5.2014. Београд учесник Пушкаш 2  

Хуманитарна акција за 

поплављене 

16-

20.05.2014 

Школа Учесник Школа  

Матурантска журка 29.05.2014 Школа Дежурна Школа 7 

Матурски испит 13.06.2014 Школа Испитивач Школа 23 

Матурско вече 14.06.2014 Хотел 

„Парк“ 

 школа 15 

Рад са ванредним 

ученицима вежбе 

Током 

године 

Школа Реализатор Школа 3 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

 

Стручно веће стручних предмета за подручје рада личне услуге: медицинска 

група предмета, психологија, практичне наставе са технологијом рада 

Председник Стручног већа: Божић Драгана 

Стручно веће чине наставници: Бурсаћ Маја, Цицовић Недељка, Бакева Биљана, 

Бугарски Јулкица, Урошевић Јелица, Ђурић Слободанка,  Божић Драгана, Босаков 

Биљана, Иванишевић Наташа, Мунижаба Бранкица, Летић-Савић Оливера, 

Црњаков Катица, Милошевић Зорица, Кричковић Милена 

У току године,стручни актив се састао 6 пута 

Aктивности 

Стручног већа 

Време Место Носиоци 

активности 

Број 

обухваћен

их 

ученика/ 

наставника

/родитеља 

Подела задужења међу 

члановима стручног већа 

Септембар Школа Сви чланови  

стр. већа 

- 

Подела разреда на групе Септембар Школа  

Сви чланови  

стр. већа 

 

Израда годишњег плана и 

програма наставних тема 

Септембар Школа Сви чланови  

стр. већа 

- 

Израда месечних  

наставних планова 

Септембар Школа Сви чланови  

стр. већа 

- 

Усклађивање планова и 

програма 

-уједначавање критеријума 

оцењивања 

Септембар Школа Сви чланови 

стр. већа 

- 
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Израда програма додатне 

наставе- женски фризер 

Септембар Школа Сви чланови 

ж фризер 

15 ученика 

Израда програма додатне 

наставе- мушки фризер 

Септембар Школа Црњаков 

Катица 

Летић-Савић 

Оливера 

6 ученика 

Израда програма додатне 

наставе- педикир маникир 

Септембар Школа Бугарски, 

Бакева, 

Урошевић 

17 ученика 

Сачињен план стручног 

усавршавања за чланове 

Стручног већа 

септембар Школа Стручно веће   Сви 

наставниц

и 

Сарадња са ПеПси 

службом 

Током 

године 

Школа Стручно веће   Сви 

наставниц

и 

Информиње  о догађајима 

у школи 

Током 

године 

Школа Божић 

Драгана 

Сви 

наставниц

и 

Сачињен извештај о 

стручном усавршавању 

Стручног већа 

јун  Стручно веће   Сви 

наставниц

и 

Извештавање  Стручно 

веће после  Педагошких 

колегијума 

Током 

године  
Божић 

Драгана 

Сви 

наставниц

и 

Дан школе – демонстрација   

мушки фризер,ж фризер, 

маникир - педикир 

октобар Школа Наставници 

практичне 

наставе 

15ученика 

4наставни

ка 

Сајам образовања фебруар Н.Сад чланови НФК 20ченика 

10 

наставника 

Семинари стручног 

усавршавања 

„Вештина шишања“ 

Током 

године 

НФК Сви Сви 

чланови  стр. 

већа 

Сви 

Семинари стручног 

усавршавања 

„МАТРИХ“ 

школа школа МАТРИХ 

ТИМ 

6 

наставника 

30 ученика 

Семинари стручног 

усавршавања 

„Ништа не успева тако 

добро као знање“ 

Нови Сад Хотел 

Парк 

Наставници 

практичне 

наставе 

5 

наставника 

20 ученика 

Семинари стручног 

усавршавања 

„Вештине успешна 

комуникације у васпитно-

образовним установама“ 

април школа Наставници 

практичне 

наставе 

6 

наставника 
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Санитарни прегледи Током 

године 

Н.Сад Сви Сви 

чланови  стр. 

већа 

Сви 

Школско такмичење 

фризера и маникир 

педикира 

Март 2014 Школа Наставници 

практичне 

наставе 

39 ученика 

10 

наставника 

Извлачење питања за 

завршне испите  

 Школа Сви Сви 

Републичко такмичење 

фризера и маникира 

педикира 

април 2014. Чока Урошевић, 

Бугарски, 

Божић, 

Летић-Савић, 

Црњаков 

Шево Ивана 

12 ученика 

* Преглед активности стручног усавршавања у току ове школске године дат је 

појединачно за сваког наставника у Прилогу 

 

Извештај о раду Стручног актива за развој Школског 

програма 2013/2014. 
 
Састав Стручног актива за школску 2013/14.:  Сава Ракић,  стр.в. за стране 

језике,  Касалица Светлана, стр.в. за српски језик и књижевност и уметност, Ружа 

Окљеша, стр. веће професора хемије,  Јакоњић Јањић Јасмина, стр.в. професора 

технолошке струке у области хемије, Божић Драгана за област личних услуга, 

Божић Владимир за технолошку област прехрамбене струке, Баљ Власимир за 

физичко васпитање, Александар Симетић за друштвене науке, Миловац Тамара , 

стр.в.наставника природних наука. 

Рачунарска обрада: Бранка Шикарац, професор информатике, координатор Штетин 

Александра, педагог. 

 

Септембар:  договор о изменама и прилагођавање документа законским актима; 

    Од почетка школске 2013./14. године Школски програм је усклађиван са 

документима: 

. 1. Службени гласник РС; Просветни гласник бр. 10/ 2013. 

      За подручје рада хемија неметали графичарство 

2. Службени гласник РС, Просветни гласник бр 4/2013.  

     Подручје рада хемија немет.графич., за образовни профил техничар за 

козметичку технологију 

3.  Службени гласник РС, Просв.гласник бр 5/2013. за образовни профил 

биотехнолог 

4.   Сл.гл.РС, Просв. Гласник бр 11/ 2013.  (биотехнолог, предмет: хемија,  

       Хемија за женског, мушког фризера,  

       Екологија и заштита животне средине за све смерове трогодишњг образовања 
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       Општеобразовни предмети за све профиле) 

5.   Сл гл. РС, просв. Гласник број 1/2013. подела ученика на групе 

6.   Закон о основама система васпитања и образовања бр (Сл гл. РС, просв гласник 

      Број 55/3013. 

Садржаји који су уграђени у августу месецу: 

- програм културних активности (израдило  Стручно веће српског језика и 

књижевности, Касалица Светлана) 

- програм слободних активности (усаглашен са званичним документима) 

- програм каријерног вођења (израдила педагог Штетин Александра) 

- програм заштите животне средине (израдила Тања Јовић) 

- програм заштите од насиља (израдила Цицовић Недељка) 

- програм школског спорта (израдила Винаи Хелена) 

- програм сарадње са локалном заједницом (израдила Зековић Гордана, 

координатор) 

- програм сарадње са породицом (израдила Штретин Александра) 

- програм школских екскурзија (израдила Маленица Наташа , помоћник 

директора) 

      -програм допунске и додатне наставе 

У изради:  

                      - програм развијања способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијаатива 

           - остале активности (обуке, специјализације и сл) 

 

         Извештај  о усаглашености програма предали до јануара 2014. председници 

стручних актива: 

- личне услуге 

- српски језик и књижевност, уметности 

- страни језик 

- хемија  

- технолози хемијске струке 

У циљу усаглашавања програма српског језика и књижевности консултације 

обављене са саветницима Министарства просвете  у септембру месецу 2013. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У  

ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ 

 

Стручни актив за развојно планирање (у даљем тексту: Стручни актив) је  

формиран одлуком коју је донео Школски одбор Техничке школе „Павле Савић“ на 

седници од 30. 10. 2009. године. Састав Стручног актива је од тада више пута 

мењан. Тренутни састав Стручног актива је утврђен одлукама председника 

Школског одбора од 12. 09. 2013. године  које су донете на основу члана 57. става 

1. тачке 10 Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник 

РС“ број 72/2009 и 52/2011, а у вези са чланом 66. став 10 истог закона и члана 206. 

Закона о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/2001 и 
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„Службени гласник РС“ број 30/2010. Према наведеним одлукама, Стручни актив 

тренутно ради у следећем саставу:  

1. Драгана Данојлић Стричевић – представник наставника,  

2. Сенка Ћук – представник наставника,  

3. Ксенија Томић  

4. Светлана Грујић – представник наставника,  

5. Марија Куљић – представник наставника,  

6. Сава Ракић – представник наставника,  

7. Мила Томовић – представник наставника,  

8. Александра Панџић – представник стручних сарадника,  

9.  Снежана Бајић– представник Савета родитеља,  

10. Наташа Јокић из одељења II 15 – представник Ученичког парламента,  

11. Тијана Којић – представник Школског одбора и  

12. Данило Зековић  - представник локалне самоуправе.  

Председник Стручног актива је Светлана Грујић. На ту функцију је изабрана 

на састанку Стручног актива 30. 10. 2013. године.  

Стручни Актив је у току школске 2013/14. године имао 4 састанка (19. 20. 

21. 22. и 23.) 

 

Стручни актив је формирао радне групе у следећем саставу: 

 Настава и учење: Сенка Ћук, Мила Томовић, Светлана Грујић 

 Подршка ученицима: Александра Панџић, Марија Куљић, Наташа Јокић 

 Људски и материјални ресурси школе: Драгана Данојлић-Стричевић, Сава 

Ракић, Ксенија Томић, Тијана Којић, Данило Зековић 

 

Стручни актив је имао стручно усавршавање са темом:  

Упознавање са надлежностима,садржајима и мисији Школског развојног 

плана и Актива за школско развојно планирање. 

Светлана Грујић је присутне упознала са надлежностима, садржајима и 

мисијом Школског развојног плана и Актива за школско развојно 

планирање. Презентација која је приказана рачуна се као вид стручног 

усавршавања у установи у трајању од 2 часа. 

 

 На 20 састанку Стручног актива  детаљно је анализирана полугодишња 

реализација Школског развојног плана за школску 2013/14. годину.  

 Усвојен је Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање за 

2013/14. школску годину.  

 Усвојен је Извештај о реализацији Школског развојног плана за 2013/14. 

школску годину.  

 Усвојен је Школски развојни план за школску 2014/15. годину.   

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 

2013/14. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
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 Извештај о реализацији ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА за школску 

2013/14. годину полугодишњи преглед реализованих активности усвојен је на 22 . 

састанку Стручног актива за развојно планирање, одржаног 27. jуна 2014. године. 

Овај извештај  проистиче из Школског развојног плана за период од 1. септембра 

2013. до 31. августа 2014. године, а састоји се из три дела: Подручја рада и 

образовни профили у школској 2013-2014. години, Извештаја активности и  

евалуације.  

АКТИВНОСТИ 

 

        Приоритет развоја 1: Настава и учење 

Извештај сашинила радна група Актива за школско развојно планирање  у 

састав:Светлана Грујић,Сенка Ћук и Мила Томовић 

 
ред. 

број 

АКТИВНОСТИ 

    

Извештај о реализацији време 

1.1. 

 

Укључити наставнике, 

директора, стручне сараднике и 

друге запослене у семинаре и 

обуке  

  

1. Спровести анкету међу 

наставницима и другим 

запосленима у вези са потребним  

знањима и вештинама и потом 

сачинити одговарајућу анализу.   

У јуну 2013. Наставници су урадили 

самоевалуацију и самопроцену нивоа 

компетенција на основу којих су 

одредили правац даљег усавршавања и 

кометенцију коју даље развијају и 

сачинили лични план стручног 

усавршавања 

Прво 

полугоди

ште 

2. Сачинити планове стручног 

усавршавања за наставнике, 

директора и стручне сараднике. 

Наставници и стручни сарадницису 

сачинили лични план стручног 

усавршавања у септембру 2013.  

током 

школске  

године  

3. Наставити са досадашњим 

активностима у вези са стручним 

усавршавањем за наставнике из 

области струке.  

у току овог периода, на семинарима 

стручног усавршавања учествовало је 

114 наставника 

према компетенцијама које развијајају:  

К1 (за уже стручну област) 

- 6 семинара на којима је учествовао 31 

наставник 

К2 (подучавање и учење) 

- 5 семинара на којима је учествовало 14 

наставника 

К4 (комуникација и сарадња) 

- 2 семинарa на којем је учествовао 61 

наставника 

од похађаних семинара, два семинара су 

на листи министар просвете одобрени 

као програм који је од посебног интереса 

пет наставника енглеског језика је 

учествовало на међународном скупу у 

Београду а још 12 наставника на 5 

током 

школске  

године  
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стручних скупова у Новом Саду 

 

4. Спровести обуку из области рада 

на рачунару и примене 

савремених наставних средстава, 

према броју заинтересованих. 

Обуке су у оквиру акредитованих 

семинара (5 семинара; 21 наставник) 

Наставницу су имали кратку обуку за 

попуњавање онлајн упитника за 

усавршавање у установи. 

У току 

школске 

године 

5. Формирати групу наставника за 

обуку: „Читањем и писањем до 

критичког ми-шљења“. (Групу у 

већој мери да чине наставници 

стручних предмета.)  

Није реализовано. Друго 

полугоди

ште 

6. Реализовати обуке које обучавају 

наставнике за ефикасније методе 

рада у настави.  

Обуке су у оквиру акредитованих 

семинара, у оквиру компетенције К3 

Друго 

полугоди

ште 

1.2. Примењивати стечена знања у 

настави. 

Организовати:  

1. угледне часове у школи,  

2. презентације савременог начина 

рада на часу на стручним већима 

и  

3. узајамне посете наставника 

часовима на којима ће се стечена 

знања демон-стрирати 

наставницима.  

Активности које су предвиђење у оквиру 

44 сата стручног усавршавања 

наставника.  

Детаљну анализу о наставницима, броју 

и темама, припрема Тим за стручно 

усавршавање за Наставничко веће у јуну 

2014. 

Активност је спровођена континуално 

током сколске године. 

током 

школске 

године 

 

1.3. Стимулисати наставнике и 

ученике за успешнији рад.  

1. Спровести анкету „А“ о 

задовољству ученика радом 

Школе.  

Анкета „А“ са упитником за 

ученике је спроведена 2010. 

године, тако да би анкета „А“ у 

дрогом полугодишту (2014.) 

показала да ли постоје и какви су 

помаци у последње четири 

године, у погледу ученичке 

перцепције квалитета рада Школе 

у целини и у појединим 

сегментима. 

Није спроведено, али је спроведена 

анализа у оквиру Тима за 

самовредновање и установљено је да је 

приоритет поправити и унапредити рад 

на предмету Практична настава. 

Анкетирани су и ученици и наставници. 

Друго 

полугоди

ште 

1.4. Повезати наставнике у тимове у 

циљу заједничког припремања и 

реализовања наставе.  

1. Установити евентуалне 

нелогичности у редоследу тема и 

садржаја предмета  и  извршити  

Извршена су суклађивања са новим 

програмима према Службеном листу 

објављеном 2013. Године. 

Активност је спроведена у сарадњи са 

Педагозима, помоћницима директора и 

Стручним већима. 

током 

школске 

године 
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корекције. 

2. Задужити  професоре да 

анализирају        напредовање  

ученика и на основу тих анализа 

дају предлоге корекција плана  и  

програма.  

1.5. Промовисати тимски рад у 

Школи. 

У школи се повећао број тимова. 

- Тим за самовредновање 

- Тим за модел школу 

-  Тим за борбу против насиља 

- Тим за стручно усавршавање 

- Тим за каријерно вођење и 

саветовање 

- Тим за додатну подршку 

ученицима 

Током 

шк. 

године 

1.6. Унапредити образовно васпитни 

рад   
1. Сачинити мере за унапређивање 

образовно васпитног рада на 

основу анализе резултата ученика 

на матурском и завршном испиту.  

2. Сачинити план унапређења рада 

стручних већа. 

3. Сачинити план унапређења 

наставе и ваннаставних 

активности унутар стручних већа.  

4. Анализирати стање у погледу 

унапређења планирања и 

припреме наставе крајем првог и 

крајем другог полугодишта.  

5. Организовати рад стручних већа 

тако да имају најмање 3 обавезна 

састанка. Први у августу за 

планирање активности, други у 

јануару за текућа питања и трећи 

у јуну, који ће се бавити 

извештајима о раду.    

 

 

1. Потребно је стручна већа 

упознати са овим циљем 

2. Ову активност веча полако 

спроводе, потребно је извршити 

усклађивање надлежности ради 

повећања ефикасности и 

растерећења наставника.мисли се 

на бирократско папиролошке 

проблеме и оптерећења 

наставника. 

3. То се редовно ради. 

4. У току је, али је потребно 

помоћи наставницима како би 

били спремни за екстерну 

евалуацију. 

5. Није уражено, јер нико не разуме 

ни како ни зашто то да уради. 

током 

школске 

године 

 

1.7. Мотивисати наставнике да 

припремају и користе готове 

материјале за очигледну наставу. 

1. Наставити са обуком: „Читањем 

и писањем до критичког 

мишљења“, како би наставници 

научили да користе и праве 

материјале за наставу и друго. 

2. Промовисати употребу 

интернета. 

3. Омогућити лаку доступност 

рачунару и пројектору за наставу, 

1. Није организовано 

2. Лагани почеци, наставити 

инсистирати на томе. 

Побољшати услове и доступност 

интернета у школи. 

3. Није поправљено стање. 

4. Уражено је у новом крилу школе. 

током 

школске 

године  
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уз повећање броја рачунара и 

пројектора који се користе у 

настави. 

4. Поставити графоскоп у свакој 

учиони-ци, уз повремену проверу 

исправности графоскопа. Такође, 

неопходно је да се поправе 

застори како би графоскоп 

уопште могао да се користи. 

1.8. Сачинити план сарадње са 

локалном заједницом,  
1. У оквиру стручних већа 

размотрити могућности сарадње са 

локалном заједницом и сачинити 

конкретне предлоге. 

2.  Реализовати усвојене предлоге. 

Извештаји се налаза кос стручних већа.  током 

школске 

године 

 

1.9.  Сачинити план сарадње са другим 

школама од значаја за рад наше 

школе. 
 

Није сачињен или није доступан и 

промовисан. 

током 

школске 

године 

 

 

Приоритет развоја 2: Подршка ученицима 

Извештај сашинила радна група Актива за школско развојно планирање  у саставу: 

Алексндра Панџић,Марија Куљић,Наташа Јокић и Снежана Бајић 

 
Ред. 

број 

АКТИВНОСТИ 

    

Извештај о реализацији време/ро

к 

2.1. Унапређивање васпитног рада у 

Школи.  

1. Сачинити концепцију стратегије 

вас-питног рада у Школи, на 

основу важећег закона и 

светских трендова у сфери 

образовања и васпитања у 

средњим школама, и уз помоћ 

пројеката подршке корисницима 

права и носиоцима 

одговорности у школи, преко 

примера добре праксе итд.  

Концепција васпитног рада још у изради 

(планирано да се у августу презентује 

Стручном активу а затим, са изменама и 

допунама,даље Педагошком 

колегијуму...)  

Прво 

полугоди

ште 
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2.2. Утврдити мере и донети 

планове којима се унапређује 

квалитет образовно-васпитног 

рада у стандардизованим и 

мање стандардизованим 

активностима. 
1. Сачинити мере унапређивања 

образовно-васпитног рада на 

основу анализе резултата 

ученика на матурском и 

завшршном испиту.  

2. Утврдити мере усмерене на 

достизање циљева образовања 

и васпитања које превазилазе 

садржај појединих наставних 

предмета.  

3. Сачинити план рада са 

талентованим и надареним 

ученицима. 

4. Утврдити мере за 

унапређивање доступности 

одговарајућих облика подршке 

и разумних прилагођавања и 

квалитета образовања и 

васпитања за ученике којима је 

потребна додатна подршка.  

5. Сачинити план припреме за 

испите којима се завршава 

одређени ниво и врста 

образовања (матурски, завршни 

и др.).  

6. Утврдити мере превенције 

осипања броја ученика 

 

 

 

 

 

 

 

Још није урађено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урађено кроз план додатног рада са 

ученицима који се спремају за 

такмичења 

 

 

Утврђени су планови подршке за 

ученике за које се током године показало 

да постоји потреба 

 

 

Након извучених тема за матурски или 

завршни, наставници мантори помажу 

ученицима али нема јединственог плана 

 

Мате Зора је сачинила и спровела анкету 

за ученике о разлозима напушатања 

школе – резултати анкете се обрађују 

током 

школске  

године 

 

2.3. Организовати предавања за 

родитеље.  

1. Извршити избор актуелних тема 

за родитеље и ученике. 

2. Реализовати предавања на 

родитељ-ским састанцима и ван 

њих.  

Тематски родитељски о злоупотреби 

дрога 

- 07.11.2013. (присуствовало 47 

родитеља) 

- 09.12.2013. (присуствовало 28 

родитеља) 

током 

школске 

године 

2.4. Унапредити праксу пријема 

родитеља од стране предметних  

професора. 

1. Задужити  наставнике да у 

форми заједничког (писаног) 

документа одреде  термин за 

пријем  родитеља.  

2. Распоред  пријема родитеља 

 

 

 

 

У септембру сачињен распоред пријема 

родитеља (сви наставници)  

 

 

Распоред пријема родитеља истакнут на 

током 

школске 

године 
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истаћи на видном месту. 

3. Квартално информисати 

наставнике и Савет родитеља о 

свим активностима везаним за 

сарадњу између родитеља и 

наставника.  

огласној табли у зборници и доступан је 

увид за све који су заинтересовани 

2.5. Укључити родитеље, односно 

старатеље у школске  акције. 

1. Сачинити списак акција у које 

би родитељи могли да се 

укључе. 

2. Обавезати одељенске старешине 

да на родитељским састанцима 

информишу родитеље о 

акцијама и активностима у 

школи. 

3. Анкетирати родитеље (преко 

Савета родитеља) о начинима 

активирања и ангажовања 

родитеља у школским 

активностима. 

4. Информисати родитеље на 

Савету ро-дитеља о школским 

акцијама и позвати их на 

сарадњу. 

5. Подстицати представнике 

родитеља у Савету родитеља да 

на родитељским састанцима 

информишу остале родитеље 

6. Увести праксу да се на сваком 

родитељском састанку у дневни 

ред уврсти тачка: 

„Информисање родитеља о раду 

Савета родитеља“, за коју би 

известилац био представник 

родитеља у Савету родитеља.  

7. Сагледати могућности и 

укључити родитеље у рад 

појединих секција. 

8. Тим родитеља одељења II 1 и II 

22 треба да сачине план и да 

спроведу активности из тог 

плана. 

9. Сачинити план укључења 

родитеља, односно старатеља у 

рад Школе за наредну школску 

годину. 

Није сачињен јединствен списак акција у 

које би родитељи могли да се укључе 

али носиоци активности у оквиру свих 

секција, пројеката и тимова процењују 

могућност и заинтересованост њиховог 

укључивања 

Одељенске старешине обавештавају 

родитеље о активностима у школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савет родитеља редовно информисан о 

школским акцијама и родитељи 

позивани их на сарадњу. 

На састанцима Савета родитеља 

подсећани да о свему информишу остале 

родитеље 

 

У појединим одељењима ова пракса 

постоји 

 

 

 

 

 

Носиоци рада у секцијама процењују 

могућност укључивања родитеља 

 

Тим родитеља из ових одељења се није 

одржао због промене одељенских 

старешина  

 

 

 

током 

школске 

године 

2.6. Информисати ученике о 

акцијама и активностима у 

Ученици су информисани преко: 

-огласне табле 

током 

школске 
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школи. 

1. огласна табла  

2. билтен 

3. флајер 

4. разглас 

5. књига обавештења 

6. видео бим 

7. електронске новине 

-разгласа 

-књиге обавештења 

Други начини информисања још нису 

активирани 

године 

2.7. Активирати додатну  наставу  у 

школи  и  унапредити досадашњу 

праксу.  

1. Сачинити план додатне наставе. 

2. Организовати додатну наставу 

за ученике који се спремају за 

такмичења. 

3. Организовати додатну наставу 

за ученике који се припремају за 

пријемни испит на факултету. 

4. Презентовати план и резултате 

додатне наставе Наставничком 

већу и Савету родитеља.  

План додатне наставе и организација 

рада са ученицима који се спремају за 

такмичења је разматран и усвојен на 

Стручним већима (који припремају за 

такмичење) 

Интензивирана је од марта 

 

Додатна настава за ученике који се 

припремају за факултет није реализована 

јер сами факултети нуде припремну 

наставу тако да се ученици опредељују 

за те часове 

Резултати додатне наставе и резултати 

ученика на такмичењима су 

презентовани на Педагошком 

колегијуму, Наставничком већу,Савету 

родитеља и самом Стручном већу 

друго 

полуго-

диште 

 

2.8. Мотивисати ученике.  

1. У сваком одељењу предложити 

најус-пешније ученике за 

награду (школски успех, број 

изостанака, учешће на так-

мичењима, рад у секцијама, 

акцијама, манифестација-ма и 

другим ваннастав-ним 

активностима). 

2. Промовисати позитиван став 

код уче-ника и афирмисати 

ученике који су ангажовани у 

клубовима, организа-цијама, 

удружењима, у школи и ван 

школе, путем  јавног 

информисања (књига 

обавештења, разглас, огласна 

табла, ЧОС, Наставничко веће, 

оде-љенско веће...) 

3. Иницирати  активности  као  

што  су:  изложбе фотографија, 

ученички  радо-ви, 

презентације... 

4. Пронаћи  спонзоре. 

 

На крају наставне године 

 

 

 

 

 

 

 

Информисање наставника и ученика о 

успесима наших ученика у зборници, 

књига обавештења, разглас, огласна 

табла, ЧОС, Наставничко веће, оде-

љенско веће... 

 

 

 

 

 

Презентовани радови ученика као 

резултат рада у појединим активностима 

секција или редовних часова (у холу 

школе и учионицама)  

 

током 

школске 

године 
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5. Унапредити рад Уч. парламента. 

6. Наградити ученике бесплатном 

екскурзијом. 

2.9. Повећати број секција у школи. 

1. Анализирати рад постојећих 

секција. 

2. Сагледати могућности за 

организовање нових секција. 

3. Сагледати интересовања  

ученика. 

4. Створити  услове за  

организацију  но-вих  секција. 

5. Израдити  план  рада  секција и 

предви- дети учешће родитеља 

(уколико је могуће). 

6. Формирати нове секције. 

 

На Стручним већима 

 

 

На Стручним већима 

 

Поновну анкету је требало да 

координира ученица Наташа Јокић али је 

ангажована и у другим активностима па 

овај део није реализован 

На почетку сваке школске године 

 

 

Нова секција почела са радом: Хемијска 

АБЦД-а 

 

 

 

 

 

 

током 

школске 

године 

2.10.  Организовати школске трибине.  

1. Предвиђено је да предавачи 

буду ученици, наставници и 

предавачи по позиву.  

Сенка Ћук је организовала сусрете са 

књижевницима 

током 

школске 

године 

2.11. Организовати оперативни тим 

за подршку раду Ученичког 

парламента.  

1. Формирати оперативни тим 

За рад и подршку Ученичком 

парламенту задужена Берић Ненси а 

према потреби сарађивали Ивана 

Калуђеровић и Недељка Цицовић 

Теме којима су се бавили: 

- избор представника за Тим 

младих 

- избор чланова за Комисију за 

избор фотографа и матурске 

вечери 

- покренута иницијатива за 

прикључивање Унији ученичких 

парламената средњошколаца 

- покретање иницијативе за 

прикључчивање у хуманитарну 

акцију за Уну Савић 

- иницијатива за покретње 

вршњачке помоћи у учењу 

почетком 

школске 

године 

2.12. Реализовати пројекат Програм 

достигнућа младих (JAS – Junior 

Achivement Serbia).  

 

 

 

Наставници који су носиоци активности: 

током 

школске 

године 
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1. Оспособити наставнике за 

руковођење пројектом. 

2. Формирати ученичке компаније 

и оспособити их за регионална и 

репуб-личка такмичења, 

сајамске приредбе и друге 

активности из области 

пословања, предузетништва и 

финансијске пи-смености. 

Јасна Чордаш, Сања Голић и Данка 

Петовић Мунитлак. 

-учествовали на такмичењу Bussines 

Chelange (израда бизнис плана); 5 

ученика од којих је Каменар Марина 3-3 

освојила треће место 

- учествовали на Сајму ученичких 

компанија 

- основане две ученичке компаније: 

- За предау хране AD „SP. Crew“ 

(Јасна Чордаш) 

- За израду козметичких препарата 

(Сања Голић) 

2.13. Наставити реализацију пројекта 

„Једнаке шансе у 

средњошколском образовању“. 

Форум за младе 

- 21.10.2013. 

- 05.12.2013. 

Форум за наставнике 

- 18.12.2013. 

Форум за родитеље 

Радионице Ни црно ни бело: 

- током новембра 2013. У 8 одељења 

другог разреда) 

Примена методологије ЧПКМ 

(наставници ментори и наставници који 

су прошли интерну обуку) 

Активности Тима младих (Костић, 

Вуковић) 

- Презентација за Дан школе 

- Креативне радионице; октобар и 

новембар 

- Размена искустава са ученицима 

из Модел школа из Ниша и 

Крагујевца  

- Снимање ауторског филма 

- Учешће на звршној 

конференцији пројекта 

- Учешће на Панелу младих РС 

подршка Поверенику за заштиту 

равноправности 

Друге активности: 

- Учешће на Конкурсу ЗУОВа 

(Костић, Грујић, Вуковић) 

- Учешће на звршној 

конференцији пројекта: 

Инклузивна политика и 

образовним установама 03.и 

04.12.2013. (Костић, Грујић, 

Вуковић, Бурсаћ, Панџић) 

- Учешће на Конференцији: 

Мласди/активизам/интеркултура

током 

школске 

године 
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лност; Грађански фонд Панонија; 

20.12.2013.  (Костић, Вуковић) 

- Сарадња са УРС-ом 

- Реализација семинара „Изградња 

одељенске заједнице“ за 

наставнике Машинске школе 

25,26.и 27.10.2013.(Костић, 

Грујић, Вуковић, Бурсаћ, 

Панџић) 

- Форум за наставнике Машинске 

школе .(Костић, Грујић, Вуковић, 

Бурсаћ, Панџић) 

- Радионице Ни црно ни бело за 

ученике 3 одељења првог разреда 

Машинске школе 

11.12.2013..(Костић,Панџић) 

 

2.14. Сачинити програм заштите од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, као и повећања 

сарадње међу ученицима и 

родитељима, запосленима и 

ученицима и запосленима. 

Програм заштите од насиља је сачинио 

Тим за заштиту од насиља  

током 

шк. 

године 

 

 

Приоритет развоја 3а:  Људски ресурси Школе 

Извештај сашинила радна група Актива за школско развојно планирање  у саставу: 

Драгана Данојлић Стричевић,Сава Ракић,Ксенија Томић,Тијана Којић и Данило 

Зековић 

 
Ред. 

Број 

АКТИВНОСТИ 

    

Извештај о реализацији време/ро

к 

3.1. Сачинити план напредовања и 

стицања звања наставника и 

стручних сарадника.  

План није сачињен, урадити следеће 

школске године. 

Информација прослеђена педагошком 

колегијуму. 

током 

школске  

године 

3.2. Сагледати могућности за 

додатну обуку наставника у 

области комуникације, управљања 

и руковођења. 

„Подршка ученицима“ биле су 4 

колегинице 

ИОП првог степена, биле су 4 

колегинице 

Вештина комуникације у васп-обр. 

установама, 61 наставник 

током 

школске 

године 

3.3. Приредити семинаре за одељенске 

старешине. 
 

Тим за Модел школу има спреман 

сенинар Изградња одељенске заједнице 

кроз самодисциплину. Реализован је 

претходне школске године , али ове није. 

током 

школске 

године 

3.4. Наставити са обукама 

наставника приправника. 

Активност се редовно и успешно 

реализује у сарадњи са педагозима и 

током 

школске 
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 наставницима који су одрежени за 

менторе. 

године 

3.5. Обезбедити обуке за образовање 

које није дефинисано према 

степенима образовања (у сарадњи 

са Националном службом за 

запошљавање, Стручном службом за 

реализацију програма привредног 

развоја АП Војводине, Покрајинским 

секретаријатом за рад, запошљавање 

и равноправност полова и 

Покрајинским секретаријатом за 

образовање). 

1. информатика  

2. рачунарство  

3. енглески језик 

Није реализовано. током 

школске 

године 

3.6.  Организовати систем доделе 

интерних признања и похвала за 

све запослене у Школи. 

Није урађено. током 

школске 

године 

 

 

Приоритет развоја 3б: Материјални ресурси школе  

Извештај сашинила радна група Актива за школско развојно планирање  у састав: 

Драгана Данојлић Стричевић,Сава Ракић,Ксенија Томић,Тијана Којић и Данило 

Зековић 

 
Ред. 

број 

АКТИВНОСТИ 

    

Извештај о реализацији време/ро

к 

3.7.  Унапредити сарадњу школе са 

привредом, привредним 

друштвима и другим органима и 

организацијама од значаја за рад 

наше Школе. 

 

Остварења сарадња са Пољопривредним 

факултетом у Новом Саду, Завод 

Млипек спонзорише такмичење, 

сарадња са Клубом фризера из Новог 

Сада у са представницима Лореала. 

током 

школске 

године 

3.8. Развити систем 

самофинансирања. 

1. Комплетирати документацију за 

добијање дозволе за проширену 

делатност. 

2. Остварити сарадњу са 

Националном службом за 

запошљавање, Стручном 

службом за реализацију 

програма привредног развоја АП 

Војводине, Покрајинским 

секретаријатом за рад, 

запошљавање и равноправност 

1. Завршено још 2008. Године 

2. Реализована „Друга шанса“ 

обука за 10 кандидата. Раде Сања 

Маџгаљ и Невенка Мрђеновић. 

током 

школске 

године 
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полова и Покрајинским 

секретаријатом за образовање. 

3.9. Довршити грађевинске радове на 

комплексу сале за физичко 

васпитање и започети са 

унутрашњим опремањем 

Није урађено. до краја 

школске 

године 

3.10. Наставити послове везане за 

реорганизацију кабинета за 

информатику 

Урађено, струја подови, завесе али још 

нису стигли столови и компјутери. 

до краја 

школске 

године 

3.11. Наставити са опремањем 

лабораторија  

Није реализовано сем текућег 

одржавања. 

Купљене вагице за пекару. 

током 

шк. 

године 

3.12. Наставити са опремањем 

учионица, салона за практичну 

наставу фризера и педикира  и 

фискултурне сале  

Није реализовано. током 

школске 

године 

3.13. Наставити послове око набавке 

опреме за приредбе 

Купљени су костими сценографија. током 

шк. 

године 

3.14. Наставити са опремањем 

школске библиотеке  

Купљено свега десетак књига. током 

шк. 

године 

3.15. Опремање канцеларијског 

простора (административна 

опрема) 

 током 

шк. 

године 

3.16. Уредити спортске терене у 

дворишту школе 

Није реализовано. током 

школске 

године 

3.17. Оплеменити постојећи 

ентеријер школе и школско 

двориште  

Украшени су зидови у холи у оквиру 

Прве награде у пројекту Зелене недеље. 

Мурал на зиду Школе је била прва 

награда. Акцију водила професорка 

Тања Јовић. 

током 

шк. 

године 

3.18. Урадити фасаду на комплетној 

школској згради 

Није реализовано. током 

шк. 

године 

  

ПЛАН  ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

1. Развојни циљ:   

 Унапредити наставу: а) увођењем интерактивног приступа, б) очигледном 

наставом, в) повезивањем теорије и праксе, г) стимулацијом ученика и професора. 

 

Индикатор

и  промена 

Критериј-

планиран

о 

Критеријум -

реализовано 

Начин носиоци време 

Проценат 80-90% Реализовано у анкета Тимза Крај 
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анкетираних 

професора 

Сарадњи са 

тимом за 

самовредновањ

е. 

самовредновањ

е 

школск

е 

године  

Број 

укључених 

професора у 

семинаре 

10-30 121 наставника 

 
увид у 

извештај

е 

Стручни

х  већа 

руководство 

Школе, 

председник 

стручног већа 

крај 

школск

е 

године 

 

Број 

посећених 

семинара 

3-5 19 

Датотека 

материјала 

за наставу 

 Наставни 

материјали су 

код наставника. 

Увид у 

стање 

руководство 

Школе 

крај шк. 

године 

Број нових 

материјала 

за 

очигледну 

наставу 

10-20 Углавном су то 

ппт 

презентације и 

РВЦТ 

материјали 

Увид у 

стање 

председници 

стручног већа 

крај 

школск

е 

године 

Број 

огледних 

часова 

 5 више од 10 Посете 

часу 

 крај шк. 

године 

Проценат 

ученика 

задовољних 

променама 

у настави 

30-50% ове шк. године 

анкета није 

спроведена 

Скала 

процене 

ПЕ ПСИ Није 

урађено 

Оформљени 

тимови за 

заједничку 

реализацију 

наставе 

3-5 Тимови су 

Стручна већа, и 

у оквиру 

стручних већа. 

Увид  у 

наставу 

руководство 

Школе 

крај шк. 

године  

Извршене 

корекције  

планова 

рада 

 Усклађене са 

СЛ и са новим 

издатим 

стандардима 

Извештај 

стручног 

већа 

председници 

већа 

крај 

школск

е 

године 

Дефинисан  

образовни  

основ  за 

предмете 

 стручна већа 

опште 

образовних 

предмета 

(објављени 

стандарди у Сл. 

листу) 

Извештај 

стручног 

већа 

председници 

већа 

крај 

школск

е 

године 

Реализоване 

теме на 

2-4 налазе се у 

извештају 

Извештај 

стручног 

председници 

већа 

крај 

школск
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састанцима 

стручног 

већа у вези 

са  избором 

наставних 

метода, 

средстава.....  

стручних већа 

(минимум 10) 

већа е 

године 

Договори 

око 

организациј

е додатне  

наставе на 

састанцима 

стр. већа 

 урађено Извештај 

стручног 

већа 

председници 

већа 

крај 

школск

е 

године 

 

 

2.  Развојни циљ:    

 Унапредити подршку ученицима: а) интензивирањем сарадње са 

родитељима, б) унапређивањем односа професор-ученик, в) активирањем додатне 

наставе, г) повећањем радне дисциплине  ученика  и професора.  

 

Индикатори  

промена 

Критериј-

планирано 

Критеријум 

-

реализовано 

начин носиоци Време 

Проценат 

професора који 

су одредили 

термин пријема  

родитеља 

 

30% 

100% увид у 

књигу 

евиденције 

 

Председник  

актива 

крај 

школске 

године 

 

Број  пријема 

родитеља 

 25% увид у 

књигу 

евиденције 

руководство 

Школе 

крај 

школске 

године 

Број нових  

секција у школи 

 

2  1 увид у 

извештаје 

руководство 

Школе 

крај шк. 

године 

Број ученика 

укључених у 

секције 

 

до 20 више од 60 увид у 

извештај 

председник 

актива 

крај шк. 

године 

Број професора 

укључених у 

рад секција 

 

3 до 5 

16 увид у 

изваштај 

руководство 

Школе 

крај шк. 

године 

Број одржаних 

предавања за 

родитеље 

2 годишње 2  увид у 

извештај 

ПЕ ПСИ крај шк. 

године 

Број присутних  95 увид у ПЕ ПСИ крај шк. 
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родитеља на 

предавању  

 30 до 40 изваштај године 

Број родитеља 

укључених у  

школске  акције 

 

20 

да увид у 

изваштај 

одељењски  

старешина 

крај шк.  

године 

Број професора 

који реализују 

додатну наставу 

 

  5 

12-18 увид у 

изваштај 

руководство 

Школе 

током 

године 

Број ученика 

обухваћених 

додатном 

наставом 

 

20 

да увид у 

евиденцију 

задужени 

професори 

крај шк. 

године 

Постигнути 

резултати на 

такмичењу 

пласман 

међу  5 

првих 

да увид у  

извештај 

актива 

председник 

стручног 

већа 

током 

шк. 

године 

Број ученика 

награђених 

бесплатном 

екскурзијом 

 

20-30 

0 увид у 

извештај 

ПЕ ПСИ крај шк. 

године 

 

3. Развојни циљ:   

 Унапредити  људске и материјалне ресурсе школе: а) остваривањем боље 

сарадње са привредом, б) верификовањем проширене делатности школе, в) 

стварањем услова за практичан рад у школи, г) изградњом сале за физичко 

васпитање, д) повећањем библиотечког фонда школе и ђ) организовањем система 

доделе интерних признања и похвала за све запослене.  
 

Индикатори  промена Критериј-

планирано 

Критеријум 

-

реализован

о 

начин носиоци време 

Анализирати квалитет и 

квантитет сарадње Школе са 

привредом у вези са 

реализацијом  практичне 

наставе учешће привреде у 

животу школе. 

Број  Анализа 

извештаја 

Координа-

тор за 

практичну 

наству 

Крај 

школске 

године 

Најбољи   индикатор је 

завршена сала за физичко 

Број Није  Увид у 

објекат 

Директор Крај 

школске 

године 

Повећање броја 

лабораторија у школи 

број Није  Увид у 

објекат 

Директор Крај 

школске 

године 

Повећање искоришћености 

садашњих лабораторија 

У 

процентим

а 

Максимално 

искоришћен

е, 100% 

Извештај 

Увидом у 

распоред 

Помоћник 

директора 

за наставу 

Крај 

школске 

године 
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часова и 

лаборанти 

Набавка потребне опреме за 

рад у лабораторијама и 

кабинетима 

Поређе-

њем 

планира-

ног и 

реализо-

ваног 

 Анализа 

набавке 

Помоћник 

директора 

за наставу 

и 

лаборанти 

Крај 

школске 

године 

Повећање библиотечког 

фонда у складу са захтевима 

наставних програма 

Повећање 

од 5% 

годишње 

 Извештај 

библиоте-

кара и 

стручних 

већа 

Библиотека

р 

Крај 

школске 

године 

Извештај усвојен од 27. Јуна 2014 на 22 састанку. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И 

РУКОВОЂЕЊА ШКОЛОМ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

ПРОГРАМИРА

ЊЕ РАДА 

ШКОЛЕ 

Обављање консултација са сарадницима на 

изради Годишњег плана рада Школе 

Август 2013. 

Израда предлога Годишњег плана рада Школе август-

септембар 

Израда распореда рада наставника август - 

септембар 

Израда документације за праћење реализације 

Годшњег плана рада школе  

септембар-јун 

Обављање консултација са сарадницима за 

унапређивање наставе  

током године 

Израда програма рада директора  август 
ОРГАНИЗАЦИ

ОНИ ЗАДАЦИ 
Израда предлога организационе шеме обављања 

свих послова у школи  

септембар 

Подела задужења на почетку школске године август 

Организација израде нормативних аката школе 

(током године у складу са изменама законских 

прописа) 

током године 

Организација израде периодичног и годишњег 

финансијског извештаја 

децембар, јул 

Организација полагања стручних испита у школи током године 
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Организација израде предлога плана набавки, 

опреме и наставних средстава и инвестиционог 

одржавања  

август 

Пружање помоћи у обављању административних 

и финансијских послова  

током године 

Учешће у изради финансијског плана и предлога 

за општински и републички буџет и 

међународно такмичење 

јул-август 

Праћење утрошка финансијских средстава  током године 

Праћење законских прописа у сфери 

финансирања  

током године 

Организовање семинара за наставнике у сарадњи 

са педагошком службом  

током године 

Решавање кадровских питања – распоређивања 

радника, расписивање конкурса и доношење 

одлука о пријему нових радника...  

током године 

Организовање састанака са социјалним 

партнерима Школе 

током године 

Организовање прослава Дана школе, Школске 

славе Свети Сава, крај наставе за матуранте, 

матурске вечери, Републичког такмичења 

у току године 

Анализа рада у току школске године током године 

Организација рада лабораторијске пекаре током године 

Организација и планирање уписа и школовања 

ванредних ученика, лица уписаних на 

преквалификацију, доквалификацију и 

специјализацију; 

током године 

Организовање консултативне наставе за 

ванредне ученике 
у току године 

Припрема конкурсне документације за учешће у 

пројекти „Ваннаставна едукација:Здравствено 

васпитање о репродуктивном здрављу 

средњошколаца у Војводини“ 

јун 

Припрема документације за учешће на конкурсу 

„Друга шанса“ 
септембар 

Организовање обуке „Друга шанса“ септембар-

децембар 

Организовање и активно учествовање у пројекту 

„Једнаке шансе у средњошколском образовању“ 
током године 

Организовање и активно учествовање у 

тимовима школе: Стручном активу за развојно 

планирање, Тиму за самовредновање 

школе,Тима за заштиту од насиља... и других 

тимова у школи 

током године 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе у школској 2013/14. години 

________________________________________________________________________

_ 

Нови Сад, август 2014. 123 

ПЕДАГОШКО-

ИНСТРУКТИВ

НИ И 

САВЕТОДАВН

И РАД 

Посета часовима с циљем увида у организацију 

наставног рада и квалитет припрема за наставу  

током године 

Праћење рада приправника с циљем пружања 

помоћи 

током године 

Индивидуални разговори с наставницима после 

посећених часова у циљу пружања помоћи у 

планирању и програмирању појединих облика и 

метода рада у настави 

током године 

Саветодавни рад са ученицима и родитељима 

ученика 

током године 

Групни облици инструктивног рада са 

наставницима – стручна већа, седнице 

одељенског и наставничког већа, педагошког 

колегијума 

током године 

Председавање комисијама за проверу 

савладаности увођења у програм наставника и 

стручног сарадника за приправнике 

током године 

Посета семинарима едукативног карактера током године 

Учествовање у културним манифестацијама у 

школи 

током године 

АНАЛИТИЧКИ 

РАД 
Извештај о стручном усавршавању са анализом 

примене 

јун 

Анализа остваривања годишњег плана рада и 

програма рада школе  

фебруар, јун, 

август 

Анализа извештаја о успеху ученика, 

изостанцима ученика, реализованих програма 

рада наставника и стручних срадника и 

ванредних испита у сарадњи са помоћницима 

директора  

током године 

Извештавање о раду Септембар 

2013 фебруар 

2014 
РАД У 

СТРУЧНИМ И 

ДРУШТВЕНИМ 

ОРГАНИМА 

Припремање седница стручних органа школе  током године 

Вођење седница Наставничког већа и 

Педагошког већа 

током године 

 

Праћење рада других стручних органа, стручних 

већа и седница одељенског већа, 

током године 

Учешће у припреми седница и учешће у раду 

Школског одбора, 

током године 

Учешће у припреми седница и учешће у раду 

Савета родитеља; 

током године 

Присуствовање састанцима заједница школа (у 

три подручја рада) 

током године 

Припрема и вођење седница Удружења школа 

личних услуга 

Током године 
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Учешће на састанцима Актива директора 

средњих школа; 

током године 

РАД НА 

ПЕДАГОШКОЈ 
ДОКУМЕНТАЦ

ИЈИ И 

ЕВИДЕНЦИЈИ 

Надзор над вођењем педагошке документације и 

поступање према налозима надлежних органа 

током године 

Увид у планирање и припрему наставе током године 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊ

Е И 

ЕВИДЕНТИРА

ЊЕ РАДА 

Учешће у раду стручних актива током године 

Праћење стручне литературе: часописа и 

приручника 

током године 

Учешће на семинарима за директоре Школа током године 

САРАДЊА СА 

ИНСТИТУЦИЈА

МА И 

ОРГАНИЗАЦИЈ

АМА 

Сарадња са стручним институцијама 

(Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, Школска управа у Новом Саду, 

Покрајински секретаријат за образовање, управу 

и националне заједнице, Градска управа за 

образовање, Просветна инспекција Града Новог 

Сада, Заједница средњих стручних школа у три 

подручја рада, факултети...), Покрајински 

секретаријат за спорт и омладину, 

Пољопривредни факултет..... 

током године 

Сарадња са другим правним лицима (радне 

организације, Удружење ромских студената, 

Центар за интерактивну психологију, Центар за 

социјални рад...) 

током године 

 Учешће у пројектима ван Школе (пројекат 

“Друга шанса”, пројекти НИС Нафтагаса, 

пројекти Покрајинског секретаријата за 

образовање, управу и националне заједнице, 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину... 

Током године 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

 Обављање консултација са сарадницима на изради програма рада школе 

 Израда предлога годишњег програма рада (август-септембар) 

 Израда распореда рада наставника 

 Израда документације за праћење реализације програма рада школе 

(септембар, јун) 
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 Обављање консултација са сарадницима за унапређивање наставе (током 

године) 

 Организација израде предлога плана опреме и наставних средстава и 

(август 

 Пружање помоћи у обављању административних послова 

 Припрема седница Наставничког већа, вођење седница одељенских већа 

 Организовање стручних замена оправдано одсутним наставницима 

 Организовање семинара за наставнике и реализација семинара (помоћ у 

организацији) 

 Помоћ у организацији Берзе уџбеника )септембар) 

 Учешће у организацији посете манифестацији Тесла Фест 

 Помоћ у организацији обележавања Дана здраве исхране (октобар) 

 Организовање хуманитарне акције: Помоћ деци са Косова 

 Организација пројекта Матуранти за катедром 

 помоћ у организацији „Пекарски дани“ 

 помоћ Ученичком парламенту у организацији хуманитарне акције „1 евро 

за 1 ужину“ (помоћ Пољопривредној школи у Обреновцу) 

 Организовање састанака са социјалним партнерима Школе 

 Организовање прослава Дана школе, Новогодишње представе, Школске 

славе Свети Сава, Дана просветних радника,  крај наставе за матуранте, 

матурске вечери, фотографисања ученика, израде паноа успешних ученика 

у протеклој школској години 

 Анализа рада у току школске године 

 Посета часовима с циљем увида у организацију наставног рада и квалитет 

припрема за наставу (током године) 

 Праћење рада почетника и млађих наставника с циљем пружања помоћи 

 Индивидуални разговори с наставницима после посећених часова у циљу 

пружања помоћи у планирању и програмирању појединих облика и метода 

рада у настави 

 Групни облици инструктивног рада са наставницима – стручна већа, 

седнице одељенског и наставничког већа, педагошког колегијума 

 Сарадња са педагогом и психологом школе ради припрема наставника за 

полагање стручног испита 

 Организовање школских такмичења за сва три подручја рада 

 помоћ у припреми за републичка такмичења за сва три подручја рада 

 Посета семинарима едукативног карактера 

 Учествовање у културним манифестацијама у школи 

 Присуствовање састанцима Пословног удружења (за сва три подручја 

рада) 

 Рад са ванредним ученицима, организовање и праћење наставе и испита, 

вођење старешинства ванредних ученика 

 Организовање прославе матурске вечери 

 Организовање свих корака у процедури за екскурзије за ученике 
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 Организовање дежурстава ученика, наставника и осталих запослених у 

школи 

 Учествовање, организовање и техничка подршка у свим наставним и 

ваннаставним активностима које су се одвијале у Школи током школске 

године 

 Распоред наставног особља и распоред ненаставног особља, продајног 

дела школске пекаре 

 Распоред пријема родитеља 

 Медијска презентација школе, организација учешћа на Сајму образовања, 

Сајму професионалне оријентације – Беочин, Сремска Каменица 

 Сарадња са Републичким координаторима за оглед 

 Организација матурских, завршних и специјалистичких испита и припрема 

за матуру огледних одељења као и помоћ комисијама за полагање 

матурских и завршних испита по новом програму полагања 

 Организација уписа ученика 

 Формирање одељења 

 Припрема података за израду распореда часова 

 Распоред прегледа документације 

 Контрола педагошке документације 

 Увид у коришћење наставних средстава 

 Организација испита( поправних, разредних, стручних) 

 Предлог комисија 

 Израда прегледа реализације часова 

 Праћење реализације пројеката (Једнаке шансе у средњошколском 

образовању, Достигнућа младих» 

 Учешће у раду Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Присуство састанцима Ученичког парламента 

 Припрема хонорара за обезбеђење и испите за ванредне ученике 

 Сарадња са другим школама у организовању испита за ванредне ученике 

 Организација стручних испита за полагање за лиценцу 

 Организација Републичког  такмичења у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (није одржано због поплава у Србији) 

 Организација по позивима за регрутацију 

 Помоћ у подели часова по стручним већима и израда прегледа норми 

часова за следећу школску годину 

 Одређивање начина правдања изостанака ученика-путника 

 Помоћ у организацији књижевне вечери «Пролазници» (гост Вида 

Огњеновић)  

 Извештај ЗУОВ-у о постигнутом успеху на матурском и завршном испиту 

за прехрамбену струку 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
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АКТИВНОСТ  

МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВНОСТ 

РЕАЛИЗОВАНА 

IX XI XII I II IV VI VII VIII 

Доношење и усклађивање општих аката Школе: 

Статут – измене и допуне *         

Статут Техничке школе “Павле Савић”, 

Нови Сад 
 *        

Правилник о ванредном школовању *         

Правилник о сталном стручном 

усавршавању запослених 
*         

Правилник о раду  школске радионице за 

практичну наставу ученика образовног 

профила женски фризер, мушки фризер и 

педикир и маникир 

*         

Сагласност на Правилник о 

систематизацији радних места 
* *        

Правилник о васпитној, дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика 
 *        

Етички кодекс  *        

Правилник о набавкама     *     

Правилник о  о мерама , начину и 

поступку заштите и безбедности ученика 
    *     

Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених 
     *    

Правилника о начину утврђивања 

запослених за чијим је радом престала 

потреба 

     *    

Правилника о организацији и полагању 

завршног и матруског испита 
     *    

Планирање рада Школе 

Годишњи план рада школе за 2013/2014. 

годину и његове измене током године 
*   *  *    

План уписа редовних и ванредних 

ученика, лица на специјализацију, 

доквалификацију и преквалификацију у 

школској 2014/15. години 

  * *      
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Школски програм  *        

План стручног усавршавања запослених 

за 2014. годину 
    *     

Праћење рада Школе 

Извештај о раду Школе за школску 

2012/13. годину 
*         

Извештај о раду директора Школе *    *     

Извештај о извршеном попису на дан 

31.12.2013. године 
    *     

Праћење финансијског пословања 

школе 
         

Измене финансијског плана за 2013.  *  *      

Предлог финансијског плана за 2014.  *        

Финансијски план за 2014.    *      

Сагласност на План јавних набавки за 

2014. годину 
   *      

Финансијски извештај за 2013. годину     *     

Сагласност на Трошкове школе за 

школску 2013/14. годину 
*         

Сагласност на Ђачки динар за школску 

2014/15. годину 
      *   

Сагласност на трошкове школарине за 

ванредне ученике  
 * *       

Остали послови 

Одлучивање у другом степену на 

приговоре на решења, односно одлуке 

директора Школе 

    *     

Саветовање око наставка доградње Школе 

– доградње фискултурне сале 
* *        

Именовање комисија из своје 

надлежности 
*     *    

Именовање Стручног развојног актива *         

Избор директора Школе      * * * * 
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Разматрање инспекцијских записника и 

обавештавање о судским споровима који 

су у току 

 *  *      

Одлучивање о правима и обавезама 

директора Школе 
*      *   

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

АКТИВНОСТ  

МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВНОСТ 

РЕАЛИЗОВАНА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Разматрање Годишњег плана рада за 

школску 2013/2014. годину 
*          

Разматрање измена Годишењег плана рада 

за школску 2013/2014. годину 
   *    *   

Разматрање Извештаја о раду школе за 

школску 2012/2013. годину 
*          

Именовање представника у школске 

тимове *          

Анализа успеха ученика, са предлогом 

мера за осигурање квалитета и 

унапређивање васпитно-образовног рада 
* * * * * * * * * * 

Анализа наплате и наменског трошења 

средстава ђачког динара за шкослку 

2013/2014. годину 
*   *      * 

Утврђивање висине ђачког динара за 

школску 2014/2015. годину          * 

Предлагање избора уџбеника за школску 

2014/2015. годину 
         * 

Разматрање проблема безбедности 

ученика * * * * * * * * * * 

Разматрање проблема довршетка 

фискултурне сале 
* * * * * * * * * * 

Анализа активности и манифестација које 

су обележене у школи, резултата 

такмичења,... 
   *    *  * 

 

У школској 2013/2014. године Савет родитеља је бројао 47 чланова. Функцију 

председника Савета родитеља је обављала Светлана Томић, а заменика Снежана 

Бајић. Савет родитеља је у школској 2013/2014. години одржао четири седнице. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

АКТИВНОСТ  
МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗОВАНА 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Израда општих аката Школе и 

њихово услађивање са 

изменама позитивно-правних 

прописа 

* * * * * * * * * * * * 

Праћење примене закона, 

Статута, колективног уговора, 

општих аката и других аката 

Школе 

* * * * * * * * * * * * 

Стручни послови у вези 

остваривања права запослених 

из радног одноа, вођење 

кадровске евиденицје 

* * * * * * * * * * * * 

Припрема уговора, решења, 

одлука и других управних аката 

директора Школе 
* * * * * * * * * * * * 

Планирање, спровођење и 

праћење извршавања јавних 

набавки 
 *  * * * * * * * *  

Припремање седница Школског 

одбора, и израда записника и 

одлука донетих на седницама 

Школског одбора 

*  * * * *  *  *  * 

Припремање седница Савета 

родитеља, и израда записника 

са седница Савета родитеља 
*   *    *  *   

Израда решења и уговора за 

ванредне ученике 
* * *          

Учествовање у дисциплинским 

поступцима против ученика 

Школе 
  * * * * * * * *   

Други послови по налогу 

директора Школе * * * * * * * * * * * * 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСТАЛИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Председник Ученичког парламента: Тамара Лазаревски 3-16 

Чланови Ученичког парламента: 56 

Број одржаних састанака: 5 

 

Aктивност Време Место 

 

Начин 

 

Носиоц 

активности 

Број 

обухваће

них 

ученика/ 

наставник 

Конституисање 

Ученичког парламента 

за шк. 2013/14. годину 

и избор представника  

ученичког парламента 

у школском одбору и 

тимовима као и 

председника 

ученичког парламента  

09.09. 

2013.  

 

Школа 
Спровођење 

поступка избора 

Чланови 

Ученичког 

парламента, 

наставник 

задужени за 

рад са 

Ученичким 

парламентом 

Берић Ненси 

56 

 

Усвајање плана рада 

ученичког парламента 

15.10. 

2013. 
школа гласање 

Чланови 

Ученичког 

парламента, 

наставник 

задужени за 

рад са 

Ученичким 

парламентом 

56 

Иницирање и 

организација 

хуманитарне акције за 

помоћ Уни Савић 

децембар 

2013. 
школа учешће 

Представници 

Ученичког 

парламента, 

наставник 

задужени за 

рад са 

Ученичким 

парламентом 

сви 

ученици 

Избор ученика за Тим 

младих 

21.02. 

2014. 
школа гласање 

Чланови 

Ученичког 

парламента, 

наставник 

задужени за 

рад са 

24 
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Ученичким 

парламентом 

Избор комисије за 

матурско вече и ибор 

фотографа 

(представници 

одељења 4-13,4-11,4-

1,3-22) 

28.02. 

2014. 
школа гласање 

Чланови 

Ученичког 

парламента, 

наставник 

задужени за 

рад са 

Ученичким 

парламентом 

24 

Извештај са састанка 

Уније средњошколаца 

20.03. 

2014. 
школа извештај 

Игор 

Гашпарић 
24 

Помоћ у организацији 

хуманитарне акције 

Деца Деци 

20.03. 

2014. 
школа  

Представници 

Ученичког 

парламента, 

наставник 

задужени за 

рад са 

Ученичким 

парламентом 

32 

Састанак председника 

Ученичког парламента 

са градоначелником  

мај 2014.   

председника 

Ученичког 

парламента са 

1 

Извештај председника 

Ученичког парламента 

са састанка са 

градоначелником 

14.05. 

2014. 
школа извештај 

председника 

Ученичког 

парламента са 

1 

Учешће у раду 

представника 

Ученичког парламента 

у Школском одбору, 

Стручном активу за 

развојно планирање, 

Тиму за 

самовредновање, Тиму 

за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

током 

године 
школа учешће у раду 

Представници 

Ученичког 

парламента, 

наставник 

задужени за 

рад са 

Ученичким 

парламентом 

4 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

Извештај о раду педагога Штетин Александре за школску 2013/2014. годину 

 

1. Посета часовима, наставници: Марковић Г, Ћосић Ј, Иванишевић Н, Колошњај 

Т, Чемерлић Б, Дедић М, Бугарски Ј, Станојевић Д, Јовелић С, Окљеша Р, Берић Н, 

Јарић Д, Јакоњић Ј, Ракић С, Миловановић М, Миловановић А, Кличковић М, 

Остојић С, Чубрило Ј, Петовић Д, Видовић Р, Милошевић З, Будисављевић М, 

Бањанин Н, Вуковић Л. 

 

2. Припрема за полагање стручног испита: Ћосић Ј, Мунижаба Б, Иванишевић Н, 

Дедић М, Марковић Г, Колошњај Т, Томић К, Божић В, Чемерлић Б, Црњаков К, Б 

угарски Ј,  теме: 

           -  основна дидактичка форма и педагошки принципи наставе 

           -  методе и адаптивност појединих метода различитим педагошким 

ситуацијама 

          -  образовни, функционални и васпитни циљеви сходно садржају 

          -  индивидуализација и могућности 

          -  вредновање постигнућа 

          -  правилници и законски оквири којима је настава одређена. 

 

3.  Обуке: 

         -  глобално и оперативно припремање за наставу (септембар) 

         -  вредновање школског часа (јануар 2014.) 

 

4.  Учешће на родитељским састанцима: одељења 111,12,13,14,15,16, 123, 316,  

5. Рад са одељењима на овладавању метода учења: 11,12,13,14,15,16,123 

6. Учешће у раду Стручних већа професора технологије (хемијска струка), хемије, 

поводом увођења стандарда об разовних предмета 

7. Организовање презентација:  ПМФ, ФТН, (смер заштите), Висока пословна 

школа струковних студија, Висока техничка школа струковних студија у Новом 

Саду, Технолошки факултет, као и дистрибуција материјала погодног за 

професионалну оријентацију ученика завршних разреда. 

8. Каријерно вођење; припрема материјала за проф оријентацију ученика основних 

школа са приказом појединих профила 

9. Самовредновање, организовање, спровођење, обрада података, презентација 

10. Стручни активн за развој школског програма, праћење увођења новина у 

области хемије, личних услуга и прерада хране 

11. Организовање форум театра на тему електронско насиње 

12. Истраживање на тему: намере и жеље наших матураната. 

 

 

Протекле школске године 2013/2014. рад педагога (70%) и наставника 

грађанског васпитања (30%) Александре Панџић одвијао се кроз следеће 

активности: 

1.Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитнo - образовног рада 
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 праћење реализације плана и програма васпитно - образовног рада 

прегледом педагошке документације 

 учешће у изради Извештаја о реализацији Плана рада школе 

 учешће у изради Годишњег планa  рада школе 

 корекције у Школском програму (за наставу Грађанског васпитања) 

2.Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма 

 континуирана сарадња са одељенским старешинама и предметним 

наставницима у циљу испитивања и отклањања узрока поремећаја у 

понашању ученика  и решавању интерперсоналних проблема појединаца и 

група 

 консултације са наставницима о проблемима везаним за остваривање 

васпитно – образовног рада  

 посета часовима наставника 

 реализовала наставу из предмета грађанско васпитање у одељењима : 2-15,2-

16,2-12,2-13, 1-11, 1-12, 1-21, 1-16, 13, 1-15 

 учествовала у комисијама за полагање ванредних испита 

 учествовала у комисијама за полагање разредних и поправних испита 

3.Рад са ученицима 

 -индивидуални рад са преко 120 ученика који постижу слабији успех, или су 

упућени због великог броја изостанака , ометања наставе, конфликата са 

професорима, другим ученицима, или су ученици сами потражили помоћ 

педагога , најчешче, због неприлагођености новој средини, проблема у 

породици, емоционалних и проблема у интерперсоналним односима.као и 

тешкоћа у учењу. 

 Информисање и саветовање матураната у циљу професионалне оријентације 

ученика   

 -на часовима одељенског старешине реализовала следеће теме: „Како 

успешно учити“, „Насиље и насиље међу вршњацима“, Кодекс понашања у 

школи-потреба поштовања правила, Супстанцу на дистанцу 

 Одржала радионице из програма  „Ни црно ни бело“ у 2-22 (4) и 2-23 (4) 

 Одржала радионице из програма  „Ни црно ни бело“ у 1-22 (4) 

 Рад са ученицима који слушају наставу грађанско васпитање за обележавање 

Дана школе 

 обележила Међународни дан заштите детета од злостављања (на ученичкој 

огласној табли и у холу школе) 

4.Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

 индивидуални разговори са родитељима и васпитачима из Дечијег села у 

циљу добијања информација значајних за праћење развоја њихове деце и 

помоћи у решавању проблема, као и саветодавни рад усмерен на родитеље у 

правцу изналажења нових стратегија у васпитању и бољем међусобном 

разумевању родитеља и деце 

 организовање Тематског родитељског састанка о злоупотреби дрога код 

младих у сарадњи са Црвеним крстом 

5.Остали послови 
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 учешће у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког 

колегијума, Стручног већа, васпитно-дисциплинске комисије за ученике, 

комисије за преглед докумената 

 учешће у раду Тима за пројекат „Једнаке шансе у средњошколском 

образовању“ (наведено у Извештају о пројекту „Једнаке шансе у 

средњошколском образовању“) 

 Извођење обуке "Изградња одељенске заједнице успостављањем 

самодисциплине" 

у оквиру активности модел школе из пројекта "Једнаке шансе..." Обука је 

изведена са 20 наставника Машинске школе из Новог Сада 

 учешће у раду Актива педагога и психолога Јужнобачког округа,  

 сарадња са другим школама, домовима ученика,  здравственим и другум 

институцијама и организацијама (наведено у Извештају о здравственој 

превенцији) 

 сарадња са Центром за социјални рад око решавања ситуација за три 

ученице школе 

 Радни састанак на тему пројекта Примена васпитног налога - редовно 

похађање школе. Организатор састанка је Центар за социјални рад Града 

Новог Сада. Учесници су упознати са делом Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и 

са процедурама и стандардима у примени васпитних налога..... 

 Радни састанак у оквиру Пројекта "Афирмација мултикултурализма и 

толеранције у Војводини" а везано за истраживање и евалуацију стања 

међуетничких односа код младих које ће бити спроведено кроз упитник 

"Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини". 

 Спровођење упитника истраживања "Евалуација стања међуетничких 

односа код младих у Војводини" у оквиру пројекта Владе АПВојводине. 

Упитник о односима међу младима и АПВојводини за ученике другог 

разреда: 2-1; 2-2; 2-3; 2-5/6; 2-14 

 Учешће на фокус групи у оквиру пројекта "Унапређење капацитета средњих 

школа за каријерно саветовање" у организацији НВО "Коцка" 

 сарадња са Саветом за јавни ред и мир и безбедност и Саветом за 

образовање и спорт 

 Меморијални, едукативни и културно-уметнички програм "Ледена тишина", 

обележавање Дана сећања на жртве Новосадске рације1942. Културни 

центар Новог Сада посетили ученици одељења 2-15 

 Предавање за ученике, у сарадњи са Саветовалиштем за младе Дома 

здравља Нови Сад. Тема предавања "Заштита репродуктивног здравља". 

Одржана предавања у одељењима: 

1-21; 2-22; 2-1; 1-11; 1-12; 2-12; 2-13; 2-15; 2-16 

 Предавање за ученике, у сарадњи са Саветовалиштем за младе Дома 

здравља Нови Сад. Тема предавања "Превенција наркоманије". Предавању 

су присуствовали ученици одељења: 1-3; 1-5/6; 1-23 

 Предавање за ученике, у сарадњи са Хуманитарном организацијом 

"Кишобран" а у оквиру пројекта "Изабери живот". Предавање је намењено 
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ученицима средњошколског узраста на тему штетности конзумирања 

психоактивних супстанци. Предавачи су стручно оспособљени студенти са 

Медицинског факултета. Предавању су присуствовали ученици удељења: 1-

13; 1-15; 2-21; 1-21; 1-2 

 Предавање и обука за ученице завршних разреда а поводом Марта-месеца 

борбе против рака дојке. У сарадњи са Саветовалиштем за младе Дома 

здравља Нови Сад реализовано је предавање "Самопреглед дојке" а 

предавању су присуствовале ученице одељења: 3-13; 3-22; 4-14; 4-2; 4-15; 3-

21; 4-12; 4-11 

 У циљу професионална орјентације завршних разреда основних школа, 

организовала презентацију школе пријемом  заинтересованих ученика 

(групно) мају месецу, организовала и реализовала посету  основним 

школама, учествовала у организацији посете Сајму образовања у Сремаској 

Каменици, реализовала пријем ученика у оквиру „Отворених врата“ 

 учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање (наведено у 

Извештају о раду Стручног актива за школско развојно планирање) 

 израда евиденције о стручном усавршавању наставника, координација и 

организација семинара стручног усавршавања наставника (координатор 

Тима за стручно усавршавање) 

 присуствовала семинару стручног усавршавања  

 дежурство у школи 

 замене часова за одсутне наставнике 

 вођење документације 

 контрола дневника 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

 

Протекле школске године рад психолога  се одвијао кроз 30% рада у настави и 70% 

рада школског психолога. 

1.Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитнo – образовног рада 

 сачинила  Годишњи програма рада психолога  

 сачинила Програм и план рада Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  

2.Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма 

 континуирана сарадња са одељенским старешинама и предметним 

наставницима у циљу испитивања и отклањања узрока поремећаја у 

понашању ученика  и решавању интерперсоналних проблема појединаца и 

група. Наставници са којима је остварена интензивна сарадња су: Миловац, 

Бугарски, Ђурић, Ракић,Винаји Тарабић, Шикарац,Ћосић, Милановић, 

Кривокапић, Стојић, Маџгаљ, Божић, 

Бута,Пранкић,Касалица,Вуковић,Будимировић,Јовановић,Стокин, Весковић, 

Бакева, Томић, Јакоповић, Видовић, Шево, Мунитлак, Колошњај. 

 реализовала наставу из предмета психoлогија у одељењима II21, II22,II23 
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3.Рад са ученицима 

 индивидуални  рад са преко 150 ученика који су показали слабији успех, или су 

упућени због великог броја изостанака , ометања наставе, конфликата са 

професорима, другим ученицима, развојних проблема, одсуство ауторитета или 

су ученици сами потражили помоћ психолога , најчешче, због 

неприлагођености новој средини, проблема у породици, емоционалних и 

проблема у интерперсоналним односима, непознавању техника учења, слабије 

концентрације током учења.-током године  

 Групни разговори са ученицима  са сличном проблематиком-обављено око 20-

так таквих разговора-током године 

  спровела тестирање ( користећи тест ТПИ ) и саветовање матураната у циљу 

професионалне оријентације ученика(април) 

 Носилац пројекта везано за конкурс ученика за учешће у Истраживачкој 

станици Петница. На семинаре у Петници конкурисало је 2 ученика, а   позвана 

је и на пролећне и на летње семинаре. То је ученице Јелена Продановић 3-12  

 Психолог је на часовима одељењског старешине реализовао следеће теме:  

- Шта је посао психолога-педагога 

- Адаптација ученика прве године 

- Правила понашања у школи  

- Врсте насиља 

- Поремећаји понашања 

- Учење учења 

 Координанатор Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања – достављен посебан извештај о раду овог тима) 

 Координатор Стручног тима за инклузивно образовање достављен посебан 

извештај о раду овог тима) 

 сарадник у Тиму за каријерно саветовање ученика  

4.Сарадња и саветодавни рад са родитељима: 

*  најчешће се радило о непотпуним породицама али и родитељи су се обраћали за 

помоћ због губитка контроле над дететом и смањене могућности директног утицаја 

на њихово понашање. 

 Остварена је око 40 индивидуалних разговора са родитељима, као и 

заједнички разговори родитеља и ученика у циљу добијања информација 

значајних за праћење развоја деце и помоћ у решавању проблема а и 

саветодавни рад усмерен на родитеље у правцу изналажења нових 

стратегија у васпитању и бољем међусобном разумевању(током године) 

5.Остали послови 

 учешће у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког 

колегијума, Стручног већа, Дисциплинске комисије, Комисија за проверу 

савладаности програма увођења у посао -током године  

  сарадња са другим школама, домовима ученика, здравственим и другум 

институцијама и организацијама (Центар за социјални рад, Школска 

управа Нови Сад , Дом здравља, Психијатријско одељење при Клиничком 

центру,Малолетничка деликвенција, Хитна помоћ... )-током године 

 вођење документације 
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 предглед документације (књига евиденције, матичне књиге, сведочанства, 

дипломе..) 

 Стручно усавршавање: 

- учешће у раду фокус групе на тему Унапређење капацитета средњих школа 

за каријерно саветовање (НВО Коцка) 

- обука стручних радника на тему Едукација стручних радника за могуће 

начине учешћа у сузбијању малолетничке деликценције (Центар за социјални 

рад Нови Сад) 

- семинар Примена инклузивног образовања и развој ИОП-а 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум је одржао у протеклој години 5 (пет) састанака са 

следећим садржајем: 

 договори о календару рада за школску 2013/2014. годину; 

 договор о календару поправних, разредних и ванредних испита; 

 предочене су потешкоће око реализовања блок наставе и практичне наставе 

и предлагани начини да се оне превазиђу, што је до краја школске године и 

постигнуто 

 разматране су могућности за реализацију блок-наставе; 

 анализирани су и предложени планови рада појединих Стручних актива, 

Стручних већа и школских тимова; 

 наглашена је обавеза ученика да благовремено доносе лекарско оправдање 

за ослобађање од наставе физичког васпитања 

 разматране су могућности и начини рада са приправницима-стажистима 

 договор о потреби и реализацији презентације наше школе у основним 

школама као и други видови маркетинга (сајт школе, часопис, отворена 

врата....) 

 договор и реализација активности у пројекту «Једнаке шансе у 

средњошколском образовању» 

 договор о и реализација активности  у пројекату «Достигнућа младих» 

 изнети су предлози за организовање прослава у школи; 

 разматран је план ученичких екскурзија; 

 предложен је план уписа за школску 2014/2015. годину; 

 анализиран је рад Стручних већа појединачно, сагледани проблеми у 

реализацији наставних планова и програма; 

 договори о организовању такмичења и припреми ученика за такмичења као 

и анализа успеха на такмичењима; 

 договори око организације (домаћини) Републичког такмичења за подручје 

рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

 руководство школе је извештавала редовно о свом раду; 

 стручна служба је приказала своје резултате; 

 чланови су информисали о свим активностима у школи, обележавању 

значајних датума, приредби, прослава, акција......... 
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 постигнут је договор око допуне Школског програма,  подељена задужења 

по Стручним већима; 

 договор о изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе и 

Годишњег плана рада школе; 

 анализиран извештај о праћењу наставе у  одељењима; 

 Договор о подели норми за школску 2014/2015. годину 

 Договор  и реализација  учешћа  на  Сајму  образовања, Сајму образовања –

Сремска Каменица 

 Договори  око  стручног  усавршавања   наставника  и  стручних  сарадника 

у установи и ван установе 

 извештај о стручном усавршавању са анализом примене 

 разматрани правилник о праћењу квалитета образовно-васпитног рада 

 Разматрани  су  предлози  за  уређење  школског  простора  и  адаптације  

школског  објекта   

 Договори  око  набавке  наставних  средстава и опреме 

 Разматране  су  могућности  око  усаглашавања  критеријума  основних 

знања и оцењивања на  нивоу  Стручних  већа  и  потешкоће везане  за  

поменути проблем 

 разматран Правилник о основним стандардима постигнућа за крај  средњег 

стручног образовања и његова примена 

 Разматране  могућности  превентивног  рада  на  сузбијању  насиља  у  

школи и појачан рад на обезбеђењу ученика  

 разматрање мера превенције осипања ученика 

 разматрање и усвајање плана додатне подршке ученицима (ИОП 1) 

 Редовно  је  извештавано  о раду  Школког  развојног  тима 

 Анализирани  су  извештаји  о  резултатима  самовредновања 

 Извештавано  је  о  реализацији предавања  за  ученике  и  наставнике  у  

школи,  о сарадњи  са  институцијама  ван  школе 

 Разматрани  су иновирани планови и програми у  сва три подручја рада 

 Договори  око  обавеза  наставника  везаних  за  планирање  наставе 

(допунска, додатна и припремна настава) 

 Разматрана  разна  питања  око  оцењивања  ученика  и  извођења  закључне  

оцене   

 разни текући проблеми. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА  

И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

а) семинари стручног усавршавања ван установе 
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1.“Настава у облаку“ (интернет) 24 бодова октобар 2013. К2 П6,8 

    - Јовић Татјана 

2. „Припреме за нову школску годину 2013-2014. септембар 2013.  

- Весна Бурсаћ 

3. „Аутентично искуство учења-способност учења наше скривено богатство“ 

16 бодова (министар просвете одобрио као програм који је од посебног интереса) 

19. и 20.10.2013. 

     - Александар Симетић 

4. „Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ настави и учењу“ 

16 бодова, К2 П6, 02. и 03.11.2013. 

- Маленица Наташа 

- Јелана Ћосић 

- Милан Пајин 

6. „Истраживање међународног хуманитарног права“  

- Марија Куљић 

7. „Вештина комуникације у васпитно-образовним установама“ 12 бодова 

30.11.и 01.12.2013.   К4 П1,4 

 

1. Татомировић Бранка  

2. Гордана Зековић  

3. Станивук Љиљана  

4. Гордана Илић  

5. Стојић Татјана  

6. Наташа Станојевић Лазаревић  

7. Наташа Прањкић  

8. Весковић Милица  

9. Душица Савић  

10. Маја Стокин  

11. Бјелица Миловановић Данијела  

12. Драгана Станојевић  

13. Јаконић Јањић Јасмина  

14. Окљеша Ружа  

15. Томић Ксенија  

16. Мате Зора  

17. Драгана Лаиновић  

18. Мила Томовић 

19. Колошњаји Татјана  

20. Сенка Ћук  

21. Шефер Анђелка 

22. Тања Кемивеш  

23. Брујић Зоран  

24. Јелена Ћосић  

25. Бајић Каталин  

26. Светлана Стојановић Касалица  

27. Данка Петовић Мунитлак  

28. Вера Кривокапић
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8. „Занимљива хемија кроз мултимедије“ 24 бода, К1 П6,8 06.и 07. и 08.12.2013. 

- Поткоњак Душанка 

- Јакоповић Љиљана 

- Милановић Биљана 

- Ловре Милена 

- Будимировић Наташа 

- Филипић Недељка 

- Марковић Гордана 

9. „Photoshop etide – почетни курс дигиталне обраде фотографија“ (интернет) 

24 бода, К1 П8  

- Гранула Весна 

- Голић Сања 

- Шикарац Бранка 

10. Републички зимски семинар (за наставнике српског језика и 

књижевности) 

18 бодова, К1 П6, 16,17. и 18.01.2014. 

- Стокин Маја 

- Роксандић Зорица 

11.“ Методички приступ у обради наставних тема везаних за функције помоћу 
ГеоГебра-е“ 24 бода, К1,П5,8 одржан 01.и 02.03.2014. 

- Миловац Тамара 

12. „Одрживи развој у настави средњих (стручних) школа“ 8 бодова, К1,П6, 

одржан 22.03.2014. 

- Станојевић Драгана 

13.“Примена инклузивног образовања и развој ИОП-а“ 16 бодова, на Листи 
Министра, одржан 08.и09.03.2014. 

- Цицовић Недељка 

- Видовић Радмила 

- Будисављевић Мирјана 

- Јакоповић Љиљана 

14. „Производња и прерада органске хране“ 12 бодова, К1,П6, одржан 
29.и30.03.2014. 

- Чордаш Јасна 

- Драгана Стричевић 

- Слободан стричевић 

- Тања Кемивеш 

- Љиљана Пушкаш 

- Сања Маџгаљ 

- Лукић Александра 

- Мирјана Божић 

- Биљана Јовановић 

- Сања Станковић 

- Недељка Филипић 

- Влада Божић 

- Марица Михајловић 

- Бранка Татомировић 
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- Невенка Мрђеновић 

- Данка Петовић Мунитлак 

- Чемерлић Биљана 

15.„Вештина комуникације у васпитно-образовним установама“ 12 бодова 

одржан 05.и06.04.2014.   К4 П1,4 

1. Радујков Сурла Јасмина 

2. Бута Бранислава 

3. Гарчевић Пера 

4. Бањанин Нада 

5. Јовелић Сања 

6. Берић Ненси 

7. Чордаш Јасна 

8. Аида Твица 

9. Босаков Биљана 

10. Ђурић Слободанка 

11. Маленица Наташа 

12. Пајин Милан 

13. Сања Голић 

14. Бранка Шикарац 

15. Куљић Марија 

16. Терзин Катарина 

17. Бакева Биљана 

18. Каличанин Косана 

19. Петровић Тања 

20. Јовановић Љиљана 

21. Радмила Видовић 

22. Јарић Драгана 

23. Пуповац Тања 

24. Марко Дедић 

25. Марковић Гордана 

26. Остојић Сања 

27. Димић Вишња 

28. Милошевић Зорица 

29. Рондовић Слађана 

16.“Настава у облаку“ интернет, 24 бодова од 24.04.2014. К2 П6,8 

- Весна Гранула 

- Светлана Стојановић Касалица 

- Станивук Љиљана 

 

 

17. „Добра припрема за час-успешан час“, интернет, 24 бодова, К2,П5,6  

од 24.04.2014 

- Јасмина Јаконић 

18. „Блог, твитер и фејсбук у настави“, интернет, 24 бодова, К2,П5,6  

од 24.04.2014 

- Аида Твица 

- Мила Томовић 

- Бута Бранислава 

- Сања Остојић 

- Наташа Станојевић Лазаревић 

- Илић Гордана 

 

б) -Стручни скуп:конгрес, сабор, сусрет, дани, конференција, трибина, саветовање, 

симпозијум, округли сто 

-Летње и зимске школе 

- Стручна и студијска путовања 

1. Међународни скуп “The English Book/ Oxford day 2013“ 09.11.2013. 

- Сава Ракић 

- Јасмина Сурла 

- Лела Вуковић 
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- Стојић Тања 

- Наташа Прањкић 

2.Конференција- стручни скуп „Стратегија развоја физичког васпитања и његова улога у 

превенцији насиља“ 1 дан, 08.02.2014. 

- Богдановић Јелена 

- Пановић Снежана 

- Хелена Винаји Тарабић 

3. Стручни скуп „Портфолио, његова улога и начин попуњавања и вођење дисциплинског 

поступка“ 1 дан, 31.03.2014. 

- Бурсаћ Весна 

- Мила Костић 

- Маленица Наташа 

- Александра Панџић 

4. Стручни скуп „Модели и значај периодике за младе у раду библиотекара“ у Градској 
библиотеци Новог Сада 

- Наташа Станојевић Лазаревић 

5. Стручни скуп Спортски сусрети наставника физичког васпитања Новог Сада са 

предавањем педагошког надзорника о Закону у средњој школи 

- Хелена Винаји Тарабић 

- Баљ Владимир 

- Јелена Богдановић 

 

 

в)стручно усавршавање наставника активностима у установи(угледни часови,излагање на 

састанцима стручних органа које се односи на савладан програм стр. Усаврш.,приказ 

књиге, дидактичког материјала............)  

 

Стручно веће за друштвене науке за област предмета: књиговодство, 

историја, географија, социологија, филозофија, устав и права грађана, 

грађанско васпитање и верска настава Кривокапић Вера 2 

 Куљић Марија 34 

 Пајин Милан 41 

 

Панџић 

Александра 93 

 

Петовић-Мунитлак 

Данка 2 

 Ћосић Јелена 35 

Укупно за Стручно вече друштвене науке за област предмета: 

књиговодство, историја, географија, социологија, филозофија, устав и 

права грађана, грађанско васпитање и верска настава  207 

Стручно веће за природне науке, изузев хемије Вишња Димић 12 

 Голић Сања 28 

 Грујић Светлана 2 

 Димић Вишња 57 

 Каличанин Косана 24 

 Станивук Љиљана 47 

Укупно за Стручно вече за природне науке, изузев хемије  170 

Стручно веће за српски језик и књижевност и уметност  Бута Бранислава 26 

 Видовић Радмила 59 
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 Мате Зора 28 

 Петровић Тања 50 

 Роксандић Зорица 39 

 

Станојевић 

Лазаревић Наташа 67 

 

Стојановић-

Касалица Светлана 43 

 Стокин Маја 63 

 Твица Аида 67 

 Ћук Сенка 56 

Укупно за Стручно веће за српски језик и књижевност и уметност   498 

Стручно вече за страни језик  Бајић Каталин 15 

 Вуковић Лела 141 

 Грујић Горан 20 

 Зековић Гордана 2 

 Прањкић Наташа 54 

 Ракић Сава 42 

Укупно за Стручно веће  страни језик   274 

Стручно веће за стручне предмете за подручје рада хемија,неметали и 

графичарство Брујић Зоран 8 

 

Будимировић 

Наташа 6 

 Живкуцин Леона 20 

 Зековић Гордана 43 

 

Јаконић - Јањић 

Јасмина 74 

 Јарић Драгана 31 

 Јовић Татјана 75 

 Колошњај Татјана 10 

 Ловре Милена 20 

 

Станојевић 

Драгана 64 

 Томић Ксенија 27 

 Томовић Мила 27 

 Шефер Анђелка 53 

Укупно за Стручно веће за стручне предмете за подручје рада 

хемија,неметали и графичарство  458 

Стручно веће за стручне предмете у  подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране Алијевић Љиљана 10 

 Божић Владимир 10 

 Божић Мирјана 69 

 

Данојлић 

Стричевић Драгана 43 

 Јовановић Биљана 36 

 Кемивеш Татјана 16 

 Лукић Александра 12 

 Маџгаљ Сања 67 
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Михајловић 

Марица 12 

 

Мрђеновић 

Невенка 15 

 Поповић Славица 12 

 Пушкаш Љиљана 25 

 Рондовић Слађана 8 

 Станковић Сања 39 

 

Стричевић 

Слободан 45 

 

Татомировић 

Бранка 12 

 Томовић Мила 2 

 Филипић Недељка 24 

 Чордаш Јасна 54 

 Kемивеш Tатјана 5 

Укупно за Стручно веће за стручне предмете у  подручју рада 

пољопривреда, производња и прерада хране  516 

Стручно веће за стручне предмете у подручју рада личне услуге  Божић Драгана 17 

 Цицовић Недељка 43 

Укупно за Стручно веће за стручне предмете у подручју рада личне 

услуге   60 

Стручно веће за физичко васпитање Баљ Владимир 82 

 Богдановић Јелена 39 

 

Винаји-Тарабић 

Хелена 59 

 Ђорђевић Загорка 41 

 Пановић Снежана 20 

Укупно за Стручно веће за физичко васпитање  241 

Стручно веће за хемију и друге сродне предмете Берић Ненси 35 

 Берић Ненси  2 

 

Бјелица 

Миловановић 

Данијела 78 

 Дедић Марко 25 

 Илић Гордана 44 

 Јакоповић Љиљана 33 

 Јовановић Љиљана 10 

 Јовелић Сања 54 

 Марковић Гордана 36 

 

Милановић 

Биљана 43 

 Окљеша Ружа 72 

 Остојић Сања 52 

 

Поткоњак 

Душанка 4 

 Пуповац Татјана 44 
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 Савић Душица 45 

 Терзин Катарина 50 

 Joвановић Љиљана 4 

 Teрзин Катарина 2 

Укупно за Стручно веће за хемију и друге сродне предмете  633 

Свеукупно  3057 

 

 

Извештај о стручном усавршавању са анализом примене 
*стручно усавршавање ван установе 

 у току овог периода, на семинарима стручног усавршавања учествовало је 114 наставника 

 према компетенцијама које развијајају:  

К1 (за уже стручну област) 

- 6 семинара на којима је учествовао 31 наставник 

К2 (подучавање и учење) 

- 5 семинара на којима је учествовало 14 наставника 

К4 (комуникација и сарадња) 

- 2 семинарa на којем је учествовао 61 наставника 

 од похађаних семинара, два семинара су на листи министар просвете одобрени као 

програм који је од посебног интереса 

 пет наставника енглеског језика је учествовало на међународном скупу у Београду а још 

12 наставника на 5 стручних скупова у Новом Саду 
 

Резултати су нова знања и искуства како из области јачања стручних и професионалних 

капацитета, иновативних метода наставе тако и из области учења да се учи, развијања мотивације 

за учење, информационо-комуникационе технологије а посебно из области развијања вештина 

комуникације, сарадње и тимског рада. Већина стечених знања и вештина примењена је у 

планирању, реализацији и вредновању многобројних активности у оквиру часова као и у 

организацији осталих активности у школи. Тиме се доприности побољшању  успешности рада и 

атмосфере у школи у свим сегментима.  

Већина семинара које су наставници похађали ове године оцењени су високим оценама а анализа 

њихове примене је следећа: 

- Производња и прерада органске хране 

Учесницима се отвара нови поглед у оквиру производње и прераде хране а применлјивост 

у настави велика јер у свакој наставној теми прехрамбених технологија стечена знања се 

могу користити као допуна часа са освртом на ову тему 

- Летња школа енглеског језика 

Највише применљива знања су била управо са овог семинара а односе се на технике 

проширивања вокабулара код ученика, вођења и развијања дијалог и истицање предности 

рада у групу што је неопходно за развијање језичке креативности, савлађивање 

граматичких правила и стицање самопоуздања 

- Стручни семинар у у организацији издавачке куће The English Book је понудио мноштво 

нових и модерних идеја али су оне у мањој мери применљиве у настави код ученика са 

лошом језичком основом и лошим функционалним знањем језика 

- Семинар Geogebra је користан у смислу да се настава може побољшати овим програмом 

јер је визуелни ефекат веома битан у разумевању новог градива 

- Вештине комуникације у васпитно-образовним установама 

Стечена знања на овом семинару корисна су у свакодневној пракси, доприносе 

унапређењу комуникције са ученицима. Практично су применљиви корисни савети, 
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предлози и примери за успостављање и унапређивање комуникације са ученицима, 

отварању и решавању  проблема у комуникацији и развијању емпатије.Нарочито су 

истакнути предлози комуникације са ученицима проблематичног понашања (позитивна 

информација, изабрати прави тренутак и место, припремити се за разговор-искључити бес 

и остати сталожен).Стечена знања на семинару су апсолутно примењива у условима 

школске средине у раду са адолесцентима, са родитељима, као и у унапређивању 

комуникације са колегама.  

- Оцењивање ученика према исходу 

Семинар је понудио знања о Блуновој таксономији и нивоима учења, као и прецизном 

постављању исхода и евалуацији ученика заснованој на тим исходима. Међутим, постоје 

системске препреке ка потпуној примени ових идеја, као што су пренагомилане и слабо 

дефинисане надлежности предметног наставника, мањак интегритета и аутономије 

наставника, обимна бирократија, слаба сарадња са родитељима као и недовољно прецизно 

регулисан правилник о евалуацији ученика 

- Настава у облаку, Blog, twiter i faceook у настави 

Знања стечена на семинарима  су корисна за On Line наставу, On Line припрему наставе и 

On Line комуникацију са ученицима, међутим, из разлога што учионице немају компјутере 

могућност реализације исте је сведена на минимум 

-  Републички зимски семинар 

Знање стечено на Републичком зимском семинару за наставнике српског језика и 

књижевности је примењиво у настави 

 

      Општи закључак је да  су учесници заинтересовани за стручно усавршавање.Избором 

семинара желе да дођу до нових сазнања које је применљиво у пракси и зато у оцењивању полазе 

од овог елемента. Наравно, пролазећи кроз различите облике усавршавања и стицање нових 

знања немогуће је, 

  увек, добити  онолико колико очекујемо.Различите оцене учесника су последица и радног 

искуства, жеље за остваривањем одређених компентенција и оног што су очекивали од 

семинара.Различитост у   оцењивању је и повод за размену искустава  све у циљу квалитетније 

наставе и бољег успеха ученика..Стручно веће сматра да је ипак, приоритет усавршавање у 

струци а да остале компентенције треба да буду заступљене  у  зависности од периода рада у 

просвети. 

    Реализовани су семинари различитих компентенција и различитих приоритета. 

   Позитивни резултати усавршавања  се не могу одмах уочити али је сигурно  да ће их бити.  

Већина планираних семинара је реализована. Поједини семинари за које је постојало 

интересовање наставника, нису се реализовали из разлога што извођачи семинара нису успели да 

формирају групу којој би се прикључили и наши наставници или је дошло до измена код 

наставника због објективних околности (неодложне обавезе, боловање, ангажовање у другим 

активностима..) као и због одговарајуће теме већ организованог семинара. 

 

У сарадњи са директором школе и рачуноводством а пре свега добрим планирањем и расподелом 

средстава по стручним већима, све семинаре и стручне скупове финансирала је школа. 

 

*стручно усавршавање у оквиру установе 

Према подацима на дан 27.08.014. број сати стручног усавршавања у установи је следећи: 

мање од 40 сати: од 40 – 44 сати: преко 44 (48 – 82) сати: 
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Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора у установи реализовано је 

кроз низ активности а само неке од њих су: 

1. излагање са стручних усавршавања 

2. излагање са стручних скупова 

3. обележавање Дана школе, Школске славе Светог Саве 

4. обележавање Дана здраве хране 

5. рад са приправницима 

6. рад са студентима на хоспитовању 

7. рад у стручним удружењима на нивоу Града Новог Сада (Друштво наставника физичког 

васпитања и Савез за школски спорт) 

8. припрема и организација ученика за школска,општинска, покрајинска и републичка 

такмичења  

9. организација и присуствовање предавањима у школи намењеним родитељима и 

ученицима (Тематски родитељски о злоупотреби дрога,Заштита репродуктивног здравља, 

Контрацепција, Болести зависности-наркоманија и алкохолизам, Самопреглед дојке, 

Електронско насиље....) 

10. презентација уџбеника, књига и приручника (Упутства за израду и оцењивање теста 

задатака, Препаративна хемија,Језик, 

11. презентација организације „Грин Пис“ 

12. угледни час 

13. присуство трибинама, књижевним вечерима (Вида Огњеновић....) 

14. интерне обуке (Критеријуми вредновања рада наставника на часу,Упознавање са 

надлеђностима, садрђајима и мисији Школског развојног плана, Приказ Посебног 

протокола за заштиту деце од насиља) 

15. специјалистичко образовање 

16. учешће у пројекту „Друга шанса“ 

17. учешће у пројекту „Унапређење капацитета средњих школа за каријерно информисање и 

саветовање“ 

18. стручне посете (Млинарски дани, Ноћ истраживача, фабрици цемента Лафарж у Беочину, 

Српско народно позориште, Звездара театар Београд, Сајам књига у Новом Саду, Сајам 

књига у Београду, Тесла фест,“Хемофарм“ Вршац 

19. студијско путовање (Манастир Бођани... 

20. обука за реализацију матурског испита за прехрабене техничаре 

21. приказ стручног чланка (Међупредметна колерација у настави – хуманизам и ренесанса, 

22. приказ дидактичког материјала (са семинара Израда и оцењивање теста задатака, 

23. презентација и приказ онлајн упитника за активности стр. усавр. у установи, 

24. пројекат у школи (Матуранти за катедром, Међународни Дан матерњег језика, 

Беседнишво реторски студио „Горгија“ са ученицима из гимназије Ј.Ј.Змај, Пројекат Грин 

вик – волонтерска организација ВОГРАМ, „Писци, наши савременици“) 

25. уређивање школског часописа 

26. учешће на конференцијама   

38 наставника 10наставника 28аставника 

*до 20 сати   

25наставника   

*од 20 – 30 сати   

13аставника   

* од 30 – 40 сати   

8наставника   
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27. учешће на Сајму образовања 

28. организација презентација факултета у нашој школи 

29. презентација наше школе у основним школама 

30. приказ анализе: Анализа резултата улазног теста ученика првог разреда из хемије, 

31. учешће у изради школског програма 

32. презентација мастер рада  

33. мeнторство на стручној пракси 

34. радионице из Програма Ни црно ни бело 

35. израда задатака за републичко такмичење у подручју рада Хемија, неметали и 

графичарство 

36. учешће на полагању завршног испита у основним школама 

     Закључак:  

На основу анализе извештаја о појединим облицима усавршавања  у школи може се извести 

следећи закључак да су применљиви у пракси и вишеструко корисни свима према сопственом 

интересовању а посебно колегама са радним искуством мањим од 5 година. 
Планиране активности су остварене у већој мери, Највише су развијане компетенције за добру 

комуникацију међу запосленима и између наставника и ученика (К4),уже стручну област (К1) као 

и компетенција за поучавање и учење (К2). Наставници успешно примењују стечена знања и 

вештине у свом раду, а кроз примену наученог доприосе  развијању образовних постигнућа, 

успешнијем учењу и бољем успеху ученика. 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 

ОГЛЕДНИХ ПРОГРАМА У ШКОЛИ 

Протекле школске године четири одељења је било у огледу и то у образовном профилу: Техничар 

за козметичку технологију, први, други, трећи   и  четврти   разред, подручје рада Хемија 

неметали и графичарство. У подручју рада Пољопривреда производња и прерада хране, 

образовни профили: месар, пекар и прехрамбени техничар су ушли у систем тако да више нису у 

статусу огледних одељења од септембра 2010.  

На реализацији огледних програма у четири огледна одељења радили су републички 

координатор за праћење огледа у подручју рада Хемија,неметали и графичарство  Драгана 

Станојевић и школска комисија за праћење огледних одељења коју чине: професори  Драгана 

Станојевић, Костић Мила помоћник директора, Штетин Александра педагог школе,  Весна  

Бурсаћ. директор школе и одељењске старешине огледних одељења: Томић Ксенија,Колошњај 

Татјана,Станивук Љиљана, Ловре Милена,  

Током године урађено је: 

 формирање базе података ученика и наставника огледних одељења 

 рад на инплементацији огледних наставних програма 

 ревизија матурског испита (теста и практични рад) 

 за потребе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања урађено је 

прикупљање података и анализа о образовним постигнућима ученика током школовања, 

као и подаци о оствареном успеху ученика на матурском испиту 

 прикупљање извештаја и анализа успеха и слање извештаја републичким координаторима 

 учествовање на састанцима Пословног удружења за подручје рада у праћењу и 

вредновању рада у огледу 

 рад са одељењским већима огледних одељења током школске године 
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  

На реализацији усвојеног Годишњег плна рада школе радили су сву радници школе, а 

степен остваривања и вредновање резултата пратили су: директор школе, Наставничко веће, 

Педагошки колегијум,Стручни актив за школско развојно планирање, Савет родитеља и 

Школски одбор. 

Током године праћена су и вреднована следећа подручја: 

 напредовање ученика у учењу и развоју (четири пута годишње), 

 реализација редовне наставе и свих обавезних облика образовно-васпитног рада, 

 педагошки и стручни рад професора, 

 унапређивање наставе и примена иновација, 

 факултативне и остале ваннаставне активности у Школи, 

 сарадња са привредним и културним организацијама града, 

 остваривање плана и програма рада Стручних већа из области предмета, 

 начини стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, 

 вођење педагошке документације. 

У Новом Саду, 

  ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 

   

 

 

 

 

 

 

 


