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На основу члана 56. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања (”Сл.гласник РС” бр. 62/03,64/03, 58/04 и 62/04) и члана ___. став ___. 

тачка____. Статута Пољопривредне школе са домом ученика ПК Београд, Школски 

одбор Пољопривредне школе са домом ученика ПК Београд, на својој седници одржаној 

____._____.________. године, донео је следећу  
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Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма рада Пољопривредне 

школе са домом ученика ПК Београд, за школску 2017 / 2018. годину. 
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1. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
 

Пољопривредна школа ПК ``Београд`` основана је 1965. године, одлуком Управног одбора 

Пољопривредног комбината ``Београд``. Од тада до данас настојимо да све успешнијим и 

модернизованијим наставним процесом те понудом бројних ваннаставних садржаја 

преносимо функционална знања ученицима имајући у првом реду у виду потребу 

индивидуализованог приступа и диференцијације различитих потреба ученика и њихових 

породица али и привреде. Показатељ успешности у остваривању поменутих циљева је и 

чињеница да су бројни ученици са посебним потребама и/или из осетљивих група, пре и након 

званичног увођења инклузивне наставе у Србији, показивали изузетно добре резултате у 

савлађивању наставног градива и веома успешно се социјализовали у току и након 

школовања.  

 

Пољопривредни Комбинат је школу основао за своје потребе јер у то време у  постојећим 

школама није могао да обезбеди одговарајући кадар за сопствене погоне и газдинства. До 

1978. године ПКБ је сносио комплетне материјалне трошкове Школе, трошкове наставног 

особља и трошкове смештаја и исхране ученика у Дому ученика. Последњих година све је 

више станара Дома који похађају друге школе (Железничку, ПТТ, Медицинску и сл.) јер се 

број ученика Школе који нису из Београда значајно смањио (као и број уписаних одељења). 

Традиционално, већина ученика Школе који користе и услуге Дома долазе са југа Србије и 

показују јако добре резултате у наставном процесу. Надамо се да ће се коначном изградњом 

новог Дома ученика (планираном за школску 2018/19) повећати капацитети и побољшати 

услови живота и рада у Дому те да ће се и број ученика Школе који га користе значајно 

увећати... 

 

Од 1978. године школа улази у систем средњег образовања, и даље је у систему ПК 

``Београд``, али тада почиње да школује кадрове и за остали агрокомплекс, пољопривредне, 

прехрамбене и ветеринарске струке од III до V степена. Данас је Школа потпуно 

самостална и већ дуги низ година остварује сарадњу са бројним предузећима која су 

заинтересована за то настављајући да и даље има добру сарадњу са свим деловима ПКБ 

Корпорације као обраовна установа. 

 

Од оснивања школе до данас редовно школовање у Пољопривредној школи ПК ``Београд`` 

завршило је око  8.000 ученика пољопривредне, прехрамбене и ветеринарске струке и око 

6.000 радника школујући се уз рад. Већина ученика производних занимања данас су запослени 

у бројним предузећима која се баве производњом, прерадом и трговином храном и носиоци су 

примарне производње али често и организатори исте. Такође, велики број ученика је постао 

успешан у различитим (несродним) струкама чиме су показали да су у Школи стекли и 

широк дијапазон функционалних знања која нису директно везана за струку коју су похађали.  

Велики број ученика четвртог степена стручности наставио је школовање на факултетима 

и вишим школама. Осим тога, школовање на четвртом степену стручности омогућавало је  
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ученицима добру проходност на скоро све факултете и у школској 2017/18. а обзиром на 

предвиђене измене законских одредби у вези наставка школовања ученика средњих стручних 

школа које ће можда ће изазвати потребу за додатном и појачаном припремом оних ученика 

који имају жељу за наставком школовања – специјализовани тимови Школе интензивно 

раде на прилагођавању наставних садржаја таквим, измењеним, условима. 

 

Од 2005. Школа је почела са реализацијом првог развојног плана насталог у процесу 

самовредновања, а након уласка у процес стандардизације наставног процеса и евалуације 

оствареног реализован је и други петогодишњи Развојни план (2010-15). У школској 2015/16. 

почела је реализација новог петогодишњег развојног плана а у току наведене године 

обављена је и прва екстерна евалуација рада Школе која је показала да смо у процесу 

самовредновања и унапређења рада на основу резултата пратећих анализа били јако 

успешни (Школа је оцењена просечном укупном оценом 3 што је за средњу стручну школу 

изузетно добар резултат). 

 

2017/18.  Школа је имала 23 одељења са око 600  ученика пољопривредне, прехрамбене и 

ветеринарске струке, и око 120 одраслих, истих занимања на III, IV и V степену стручности 

на ванредном школовању. У последњих неколико година остварили смо изузетно успешну 

сарадњу са бројним образовним и привредним  институцијама из земље и иностранства, са 

неколико дипломатских представништава (првенствено амбасадама Холандије, Јапана и 

Норвешке)  те са неколико иностраних и домаћих независних фондација. Активно смо 

учестволи на неколико међународних сајмова и такмичења (првенствено у области 

хортикултуре) што потврђују бројна признања. Успешном сарадњом са бројним привредним 

субјектима међу којима су и највећа трговинска предузећа – успели смо да омогућимо 

запослење одмах по окончању школовања скоро свим ученицима трећег и четвртог степена 

који су за то били заинтересовани... 

 

Програм Школе и Дома ученика реализује око 120 стално запослених. 

 

 

2. РАД ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2017-18. 

 
2.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 

Као и претходних година директор је обављао планиране и прописане активности 

континуирано,  али је било потребе и да се неке додатне активности (као и претходних 

година) обављају само у одређеном периоду... У наставку ће бити приказане само активности 

које су се обављале током целе године, а о специфичним активностима директор ће 

саставити и доставити одговарајући извештај који ће доставити представницима Школског 

Одбора и надлежног Министарства као засебан документ у прилогу овог Извештаја. С 

обзиром на то да је школска 2017/18. била трећа година како је директор руководио радом 

Школе, у поменутом извештају биће дат коментар и на битне специфичне активности које су 

обављане у току тог периода. 

 

Активности које је директор континуирано обављао, биле су: 

• организационо – руководећи послови у Школи (и Дому ученика) 

• планско – развојни послови 

• инструктивно – педагошки саветодавни рад 

• координирање радом стручних органа и учествовање у раду истих  

• праћење извршавања послова и радних задатака помоћника директора и 

стручних сарадика 
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• праћење реализације годишњег програма рада Школе 

• нормативно – финансијски послови 

• израда извештаја и анализа 

• рад у Школском одбору 

• сарадња са Саветом родитеља 

• рад на културној и јавној делатности Школе 

• сарадња са одговарајућим општинским, градским и републичким органима 

• праћење и организација послова сејања, узгоја и убирања плодова са имања (25 

хектара) 

• стручно усавршавање – како лично тако и праћење, подржавање и омогућавање 

едукације за наставнике свих Актива 

 

Драган Филиповић 

директор Школе 

 

 

 

2.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
 Одржано је укупно 14 седница  школског одбора у школској 2017/2018.г. 

(од 31. до 44. седнице) 

 

Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд“ у саставу 

Живковић Славица, Чорбић Јелена, Кљајић Драган, Ћосић Јован, Тодоров Марина, Декић 

Љубиша, Куч Синиша,  Пецикоза Славиша, Вицковић Александра одржао је своју 31. 

седницу , односно прву седницу у школској 2017/2018.г. 13.09.2017.г. Седници су 

присуствовали представник синдиката Независност Магда Сарачи Даниловић, као и 

представници ученичког парламента Соња Тодоровић и Ивана Крстић. У складу са 

надлежностима које прописује Закон школски одбор усвојио је Извештај о реализацији 

годишњег плана рада Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Беогад“ за 2016/2017.г, 

Извештај о раду директора школе за 2016/2017.г., донео је Годишњи план рада школе за 

школску 2017/2018.г. као и одлуку о намени висине родитељског динара. На истој седници 

школски одбор разматрао је успех ученика у школској 2017/2018.г.  

  

На 32.седници школског одбора  30.11.2017.г.школски одбор усвојио је периодични 

финансијски извештај о пословању школе. У складу са потребама школски одбор је донео 

одлуку о изменама финасијског плана и плана набавки.Директор је упознао школски одбор о 

превенцији насиља, посебним  ризицима и мерама заштите као и реаговања у случају када се 

насиље деси.Донета је одлука о спровођењу годишњег пописа. 

 

На 33.седници 15.12.2017.г. одржана је телефонска седница ради измене финансијског плана 

и плананабавки, а ради благовременог покретаља поступка јавне набавке електричне 

енергије. 

На 34.седници школског одбора диектор шоле  упознао је чланове са садржином записника о 

редовном инспекцијском надзору. Донета је одлука о измени финансијског плана и плана 

набавки. 

На 35. седници донет је План јавних набавки за 2018. Годину, разматран је допис стамбене 

комисије. 

На 36. Седници усвојен је извештај о попису имовине и обавеза и разматран је допис 

стамбене комисије. 
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На 37. Седници одржана је 27.02.2018.године телефонским путем и на њој је усвојен  

годишњи извештај о пословању школе- завршни рачун; 

На 38. Седници донета је одлука о измени финансијског плана и плана набавки и донет је 

Статут установе. 

На 39 седници донета су општа акта усклађена са законом о основама система образовања и 

васпитања и именован је члан стамбене комисије. 

На 40. Седници  која је одржана телефонским путем донете су одлуке о измени финансијског 

плана и плана јавних набавки  у вези са одобреним средствима за набаваку намештаја за 

зборницу . 

 

На 41. Седници усвојен је извештај о оствареним приходима и расходима  за период о 01.01. 

до 31.03.2018. године донете су одлуке о измени финансијског плана и плана јавних набавки , 

разматран је извештај о успеху ученика  на крају првог полугодишта 2017/18; усвојенје 

извештај о раду директора; донета је одлука о измени годишњег плана рада; 

На 42. Седници донета је одлука о измени финансијског плана и плана јавних набавки  у вези 

са одобреним средствима за набаваку трактора; 

 

На 43.седици  донете су длуке о измени финансијског плана и плана јавних набавки ;донет је 

правилник о безбедности  и здрављу на раду и програм обуке запослених за безбедан и здрав 

рад;Именована је комисја за рангирање и бодовање; 

На 44 седници усвојен је извештај о ословању установе  за период од 01-01- до 

30.06.2018.године ; донете су одлуке о измени финансијског плана и плана јавних набавки; 

 

 Чланови школског одбора нису неоправдано одсуствовали  или ометали рад органа 

Донето је   неколико  опших аката, годишњи план рада, усвајали извештаје о њиховом 

остваривању. Школски одбор је благовремено донео финанскијски план и план набавки 

установе, усвојио периодичне извештаје о пословању и годишњи обрачун. 

Будући да школа није организовала екскурзију није се моглао разматрати извештај о 

извођењу екскурзије. У свом раду разматрао је пођтовање општих принцима, остваривање 

циљева образовања и васпитања, и у оквиру своје надлежности доносио је одлуке как би се 

могле предузети мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада. 

  

 У овој школској години, школски одбор није одлучивао по жалби. 

 

 Ученички парламент је на самом  почетку школске године као представнике ученика 

изабрао Соу тодоровић и Ивану Крстић, касније је учинички парламент заменио свог 

представника и изабрао Мартину Милић,  које су у неколико наврата присуствовале и 

учествовале у раду.  

 Школски одбор одлучивао је о правима директора школе. 

 На свим седницама школског одбора присутни су и директор, секретар, по потреби 

шеф рачуноводства и управник дома ученика. Седнице су јавне и о времену и месту 

одржавања истих запослени и трећа лица су обавештени путем огласне табле. Члановима 

школског одобра благовремено је достављан материјал за седницу у електронској форми.  

На седницама школског одбора под тачком реализације закључака и одлука, чланови 

школског одбора били су упознати  са начином, временом спровеђења одлука школског 

одбора и директора.  

О раду школе, спроведеним набавкама, освојеним наградама на домијади, 

међународним и другим такмичењима, чланове школског одбора информисали су директор и 

управник дома; у овој школској години школа је од града Београда добила средства за 

набавку трактора, намештаја и рачунарске опреме; од  Телекома Србија добијена  је донација 

за набку таблета ради увођења електронског дневника; 
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Како је у овој школској години постало актуелно питање  за изградњу дома и како је  

добијена сагласност Министарства за дом, и спроведена је набавку за израгу пројектно-

техничке документације;  директор школе је на свим седницама информисао присутне о свим 

питањима на ту тему; у овој школској години школа је од града Београда добила средства за 

набавку трактора, намештаја и рачунарске опреме; од  Телекома Србија добијена  је донација 

за набку таблета ради увођења електронског дневника; 

         СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 

 

2.1.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 
Праћење реализације годишњег плана рада вршило је периодично и систематски неколико 

специјализованих тимова, координатори наставе и стручни сарадници при чему је 

приоритетни задатак опсервације реализованог микро планирања (на нивоу одељења) био 

поверен одељенским старешинама... Све наведене структуре информисале су периодично 

руководство Школе о утврђеном стању достављајући (нарочито координатори наставе) 

предлоге како превазићи поједине проблеме у реализацији планираног. 

 

Утврђено је да се у претходној школској години много прецизније (временски и садржајно) 

планирало нарочито на нивоу активности везаних за окончање класифијкационих периода. 

Иако је и ове године била пракса да одељенске старешине не достављају податке о 

(не)одржаним часовима у оквиру својих периодичних извештаја (што је утврђени недостатак 

који омета објективније сагледавање реализације планираног) – некако се ипак водила 

евиденција по којој је већина планиране РЕДОВНЕ НАСТАВЕ реализована било као 

регуларна било накнадно али је као и претходних година било проблема са реализацијом 

наставе руског језика, појединих изборних предмета и секција. Известан проблем представља 

и комплетна реализација допунске наставе (нарочито из математике и географије) док се 

додатна настава реализује свега из неколико области (првенствено енглеског језика и 

физичког васпитања) иако код ученика за њом постоји велико интересовање. Секције су и 

ове године реализовале активности зависно од агилности координатора истих тако да све 

предвиђене активности већим делом нису (или нису адекватно) реализоване – првенствено 

рад званичне новинарске секције и ликовне секције. Реализован је релативно мали број 

планираних ваннаставних активности али је реализација практичне наставе била много 

успешнија од критеријума успеха предвиђеног плановима. 

 

Рад појединих специјализованих тимова сводио се, нажалост и ове године, на формално 

састајање и разматрање уобичајених дневних редова (без адекватног уплива актуелних 

околности у прилагођавање обрађиваних садржаја). Рад стручних већа и даље је махом 

зависио од степена ангажовања њихових координатора а као и у претходном периоду 

недостатак санкција за необављено као и награда за реализовано доводио је до тога да је 

највећи део колектива незаинтересован за увећање сопственог доприноса у реализацији 

планираних активности. 

 

Ово је вероватно прва наставна година у којој је припремна настава за специфичне испитне 

обавезе (разредни, поправни, предмети разлике и сл.) ученика обављена скоро у потпуности 

у складу са планираним а приметан је и напредак у реализацији Развојног Плана те пратећих 

докумената истог. Првенствено је приметан напредак у сарадњи са привредним субјектима и 

реализација практичне наставе. Треба нагласти да је и орган управљања радио много 

ефикасније на реализацији предвиђених активности и тиме омогућио да се рад Школе 

релативно успешно прилагођава потребама ученика и запослених (одрађивање наставних и 

ненаставних радних дана, периоди нерадних дана, изборни предмети и сл.).  
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Обзиром на све активнију улогу Тима за самовредновање и Тима за развој наставног 

програма (тј. на све веће уважавање резултата рада наведених тимова) као и захваљујући 

формирању нових Тимова (за Међупредметне компетенције и Унапређење квалитета) надамо 

се да ће у наредној години бити и формалније организованог и систематичнијег те интерним 

документима поткрепљеног праћења реализације планираног који ће омогућити и састављање 

адекватнијег годишњег извештаја о томе... 

 

на основу расположиве педагошке документације 

саставио психолог Школе 

 

 

2.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
Наставничко веће се у току школске године бавило многим битним организационим и 

стручним питањима везаним за целокупни образовно-васпитни процес у Школи. Почетком 

септембра Наставничко веће разматрало је Извештај о раду школе и Годишњи план и 

програма рада школе. Као и  комплетном организацијом образовно-васпитног рада школе за 

текућу школску годину. Током школске године Наставничко веће се бавило   и: 

организовањем практичне наставе и професионалне праксе; организацијом прослава у школи 

(Свети Сава, Дан школе, свечана додела диплома матурантима, матурско вече...); 

организовањем рада секција и других ваннаставних активности. 

У складу са својим годишњим планом рада, Наставничко веће је  анализирало опремљеност 

школе за рад и изналазило мере за унапређење тих услова; затим рад на естетско-хигијенском 

изгледу школе као и анализу и унапређивање сарадње са родитељима и друштвеном 

средином. 

У области наставе, Наставничко веће се бавило анализом успеха и изостајања ученика, 

организовањем додатне и допунске наставе за ученике, као и осталих обавезних облика 

образовно-васпитног рада; организовањем општих и одељењских родитељских састанака, 

организовањем полагања поправних, разредних, ванредних и матурских испита за ученике и 

утврђивање успеха са полагања. 

На крају школске године Наставничко веће је изабрало најбоље ђаке по струкама и ђака 

генерације за  школску 2017/2018.годину. Бавило се утврђивањем резултата рада наставника 

и ученика, анализом остварених циљева и задатака, припремaма за упис нових ученика, 

припремама за рад у наредној школској години: формирањем одељења, поделом задужења-

наставницима, подела предмета, одељењског старешинства, усвајање календара рада за 

следећу школску годину, извештаји о одлукама Педгошког колегијума и Школског одбора; 

 

Прва седница 

• Извештај о постигнутиом успеху  ученика на крају првог тромесечја - Представљена 

анализа успеха и изостанака ученика у првом тромесечју, са посебним акцентом на 

ученике са проблемима у учењу и владању. (педагог уз коришћење интерактивне 

табле) 

• Усвојени закључци који се односе на мере побољшања успеха и владања:   

-одржати састанке по одељењима и разредима, где ће на састанцима по разредима 

присустовати и директор школе.  

-одржати посебне разговоре са родитељима оних ученика који имају више од три 

недовољне оцене и неоправдане изостанке. 

-ученике упућивати на разговоре са педагогом и психологом школе ради стручне 

помоћи.  

-организовати допунску наставу са ученицима  где је потребан допунски рад. 

• Васпитно-дисциплинске мере – доношење одлуке о изрицању; 
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• Информација о могућности пријаве на Конкурс за избор саветника-спољних  

сарадника за предмете, групе и области предмета, активности и стручне послове, 

расписан од стране Министарства просвете; 

• Извештај са конференције Flor cert –Ивић Рађеновић Зорица, Филиповић Драган; 

• Молбе ученика; 

• Извршена анализа  начина дежурства наставника, утврђене дужности дежурних 

наставника. Закључак је да су нове мере довеле до очекиваних резултата и да треба 

истрајати у њиховом спровођењу. 

• Разно; 

 

Друга седница 

• Давање препоруке наставницима за учествовање на конкурсу за избор саветника-

спољних сарадника за предмете, групе и области предмета, активности и стручне 

послове; 

• Информација о садржају Записника просветног инспектора бр. VII – 06 Број: 614-

1703/2017. 

• Разно: 

 

Трећа седница 

• Активности у наредном периоду и актуелне набавке 

 

Четврта седница 

• Верификација, анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта; 

• Праћење и реализација наставог програма; 

• Анализа праћења додатне образовне подршке ученицима  обухваћеним инклузијом; 

• Анализа  реализације програма и ефеката укључивања миграната у школу; 

• Стручно веће пољопривредне струке доставило списак тема за затурски практичан 

рада за ученике образовног профила техничар хортикултуре.  Списак  тема  је 

саставни део записника. 

• Разно – Молбе ученика; 

 

 

Пета седница 

• Анализа постигнутих резултата у учењу и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода; 

• Информација о извршеном инспекцијском надзору – Записник: VII-06 број.614-

156/2018. Од 06. 04. 2018.  

• Разно – молбе ученика; 

 

Шеста седница 

• Верификација успеха ученика завршних разреда  

• Избор ученика генерације и ученика струке; 

• Васпитно-дисциплинске мере; 

• Молбе ученика: 

 

Седма седница 

• Верификација успеха ученика на завршном и матурском испиту у јунском испитном 

року; 

• Разно; 

 



 

10  

Осма седница 

• Извештај о  постигнутим резултатима након разредних испита; 

• Верификација успеха ученика у одељењима прехрамбени техничар, техничар 

хортикултуре, месар и пекар;  

• Разно – упис ученика у први разред: 

 

 

Девета седница 

• Верификација успеха ученика након поправних и матурских испита; 

• Извештај о коначном успеху ученика на крају школске 2017/2018. године; 

• Безбедност ученика и запослених у школи у току 2017/18. године.; 

• Информације о календару рада за школску  2018/18. годину; 

• Информација о именовању одељенских старешина, председника стручних већа, 

тимова, секција за школску  2018/2018. годину; 

• Информација  о броју ченика у одељењима и подели одељења по сменама; 

• Усвајање уџбеника за школску 2018/18. годину; 

• Разматрање извештаја о раду школе за школску  2017/18. годину; 

• Разматрање извештаја о раду директора за школску 2017/18. годину; 

• Разматрање извештаја о раду ванредних ученика за школску 2017/18. годину; 

• Доношење одлуке о избору изборних технологија у образовним профилима 

пољопривредни и прехрамбени  техничар ;3/4; 4/4; 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 

•  Разматрање Годишњег плана рада за 2018/18.годину; 

•  Усвајање распореда часова за 2018/18.годину; 

 

 

2.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 
 

Разредна већа чине све одељенске старешине датог разреда као и све колеге које у тим 

одељењима предају. Састанцима присуствује руководство Школе, ПП служба, а могу им 

присуствовати и све заинтересоване колеге. Сврха постојaња овог стручног органа је да 

олакша комуникацију недостатака и примера добре праксе међу колегама као и да олакша 

специјализовани педагошко-инструктивни рад са појединим циљним групама колега. У 

школској 2017/18., иако су сва већа формално добила своје координаторе (Годишњим 

планом рада), активна су највише била Разредна већа завршних  разреда која су одржала по 

неколико састанака; остала разредна већа фактички нису функционисала сем ad hoc 

окупљања крајем другог и четвртог класификационог периода. Подаци о раду свих 

Разредних већа су достављани периодично руководству Школе али не постоји скупни 

извештај о раду ни једног од Већа па се заинтересовани могу информисати из појединачних 

записника...  

Као и претходних година, дељени су бројни материјали (у писаној и електронској форми) 

везано за унапређење наставног процеса али није било значајнијег (сем формалног) напретка 

у сарадњи на нивоу разредних већа. Првенствено би требало унапредити рад Разредног већа 

првог разреда јер његов рад значајно утиче на рад свих појединачних Одељенских већа 

наведеног разреда (који традиционално има најслабији просечни успех на нивоу Школе). 

Будући да је, у оквиру бројних процедура израђиваних у фази припреме за добијање 

сертификата о ISO стандарду квалитета (од чега се накнадно одустало), детаљно разрађено 

функционисање поменутих већа – заиста се надамо да ће у наредној години овај орган почети 

са адекватним радом и транспарентнијом реализацијом планираног иако Законом и 

подзаконским актима више није предвиђена обавеза постојања ових већа. 
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На крају, ове као ни претходних година ниједно веће није имало адекватан извештај нити 

(формализоване и уједначене) записнике, али верујемо да документацију два Разредна већа 

која су адекватно функционисала заинтересовани могу користити као пример добре праксе. 

Надамо се да ће у наредној школској години сва разредна већа имати најмање четири 

састанка у току године на којима ће бити вођен адекватан записник који ће омогућити 

састављање детаљнијег извештаја који ће бити достављен у предвиђеном року. 

извештај саставио психолог Школе 

 

2.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

У наставку ће (због економичности) бити приказан пример добре праксе извештаја 

одељенских старешина који је у потпуности у складу са предвиђеном формом истог. 

Обзиром да све одељењске старешине имају обавезу писања и достављања поменутих 

извештаја, заинтересовани могу имати увид у исте у складу са потребама. 

 
IV 3 – ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ 

 

Одељенско веће чинили су: 

 

1. Љубисављевић Јасмина српски језик и књижевност 

2. Светлана  Рашета енглески језик 

3.Јаворка Ковачевић руски језик 

4. Јакшић Милош физичко васпитање 

5. Јашовић Борис социологија 

6..Велимировић Олга заштита биља 

7. Деведлака Вела хемија 

8. Братислава Стевановић цвећарство 

9. Братислава Стевановић повртарство 

10. Олга Брдар Николић паркарство 

11. Проданов  Тања грађанско васпитање-изборни предмет 

12. Олга Брдар Николић 

Зорица Ивић Рађеновић 

биодекорација 

13. Ристановић  Гордана Биологија 

14. Кучук Љупко декоративна дендрологија 

15. Обрадовић Драган 

Стевановић Братислава 

практична настава 

 

Бројност и састав одељења: 

 

➢ Уписаних на почетку школске године  18  ( 8 дечака  и  10 девојчица) 

➢ Уписаних накнадно             / 

➢ Исписаних накнадно           / 

 

Успех ученика је следећи : 

 

Успех  Проценат  

одличних 6 

 

33,33 %  
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врлодобрих 

 

6 33,33 %  

добрих 

 

4 22,22%  

довољних 1 5,55 % 

 

 

Свега са позитивним 

успехом 

17 94,44 %  

Неоцењених 1 5,55 %  

Васпитно- 

дисциплинске мере 

9  4 укора Одељенског старешине 

5 укора Одељенског већа 

 

 

Рад  одељенског  старешине  обухватио  је: 

 

1. Рад  на  часовима  одељнског  старешине: 

- конституисање  одељењске  заједнице 

- упозанавање  ученика  са  начином  извођења  практичне  наставе , практичне  

наставе  у блоку  и  начином  извођења  практичних  вежби. 

- упозанавање  са  правима  , обавезама   и  понашања  ученика 

- праћење  укупног  рада    и  развој  ученика  уз  сарадњу  са  психологом  и  педагогом 

- планирање  стручне   екскурзије 

- подстицање  сарадње  међу  ученицима  , међусобна  помоћ    и  усмеравање  бољих  

ученика ка  слабијим  у  учењу  ради  постизања  што  бољих  резултата 

- проблеми  при  учењу  и  начини    за  постизање  бољих  резултата 

- стална иницјатива  на  радну  дисциплину , као  и  инсистирање  на  редовном  

доласку  у школу 

- одржано је 38 часова одељенске заједнице 

- изведена је  посета сајму меда,фестивалу здравља, новосадском сајму пољопривреде  у мају  

месецу 

-учествовали смо на такмичењима у аранжирању цвећа на београдском сајму 

хортикултуре, фестивалу ружа и сабору ученичких задруга  и анализирали посећеност 

допунске наставе 

 

2. Одељенски  старешина   - ученик 

- између  старешине  и  ученика  је   успостављена  комуникација  која  се  заснива на 

узајамном  поверењу 

- разредни  старешина  је  био  ту  да  кординира  рад  између  ученика  и  осталих  колега 

ради  што  боље  сарадње 

- разредни  је  био  ту да  подстиче  позитивна  понашања ( редовност  похађања  наставе 

,пристојност , толерантност , уредност , подстицање  на  сарадњу ) 

 

3.  Сарадња  са  родитељима 

 

- у  току  школске  године  одржано  је  четири  родитељска  састанка ,   одељенски  

старешина    задовољан  је  одзивом  родитеља  (у просеку 14 родитеља) 

            - отворена  врата  су   заказана  за  понедељак преподне с тим    да  је  разредни 

старешина  примао  родитеље  и  сваког  радног  дана. 

            - родитељи  су  редовно  обавештавани  о  успеху  ученика  како  појединачно                                       

тако  и  за  целокупно  одељење 

 

4.  Рад  у  стручним  органима 
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-присуство  свим  одељенским , наставничким  и  стручним  већима 

- редовни  извештаји  о  раду  одељенског  већа и стручног актива 

 

5.   Вођење  педагошке  документације 

 

- педагошка  документација  вођена  уредно  и  редовно  у  току  трајања  школске  године 

- Нико од надлежних није имао примедби на вођење педагошке документације и рад 

Одељенског старешине. 

Одељенски  старешина 

                                                                                                                    Јасмина Љубисављевић 

 
 

 

 

 

2.5 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

2.5.1 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА: Јовица Драгишић, наставник Верске наставе 

 

Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА:  

1. Славица Бошковић, Географија 

2. Борис Јашовић, Социологија 

3. Соња Милутиновић, Филозофија 

4. Наташа Ђука, Историја 

5. Јаворка Ковачевић, Грађанско васпитање 

6. Бранка Лалић, Ликовна уметност 

7. Винка Роквић, Социологија 

8. Музичко васпитање 

9. Станојла Мачар, Грађанско васпитање 

10. Јовица Драгишић, Верска настава 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА: 5 

 

Подела часова по одељењима за школску 2017/2018. годину: 

Славица Бошковић: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 3-9 

Борис Јашовић: 3-3, 3-9, 4-3, 4-6 

Соња Милутиновић: 1-1, 1-9, 2-2, 2-9, 3-6, 4-1, 4-3, 4-6 

Наташа Ђука: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-9, 2-3, 2-4, 2-5 

Јаворка Ковачевић: 1-2, 1-4, 1-5, 2-1, 2-4, 2-5, 3-1, 3-4, 3-5, 4-5 

Бранка Лалић: 2-3 

Винка Роквић: 4-1, 4-2, 4-4, 4-5 

Музичко васпитање: 1-3 

Станојла Мачар: 4-4 

  

Састанци – До јуна 2018. године одржано је пет састанака већа. Састанци су одржавани 

уторком. Због структуре Већа састанцима никада нису присуствовали сви чланови, па је зато 

по потреби обављан и већи број појединачних консултација. 
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ПРЕГЛЕД  ОЦЕНА  ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: СЛАВИЦА БОШКОВИЋ 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Јединица 

(1) 

Двојка 

(2) 

Тројка 

(3) 

Четворка 

(4) 

Петица 

(5) 

 

Разредни 

 

Укупно 

1-1 1 7 9 2 1 2 22  уче 

1-2 1 10 7 5 1 3 27  уче 

1-3 2 11 3 2 1 4 23  уче 

1-4 / 12 13 5 - 2 32 уче 

1-5 / 10 9 8 5 1 33 уче 

3-10 / 7 3 / / / 10 уче 

3-11 / 11 2 / 1 / 14 уче 

Укупно: 4 68 46 22 9 12 161 
 

* Укупан број ученика не обухвата ученике који су се исписали током школске године. 

 

ПРОБЛЕМИ  КОЈИ ОТЕЖАВАЈУ- ОНЕМОГУЋУЈУ УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА  ПРОГРАМСКИМ  ЦИЉЕВИМА И 

ИСХОДИМА СУ: 

 

1. НЕАКТИВНОСТ УЧЕНИКА УСЛЕД НЕДОСТАТКА ПРИБОРА ЗА РАД : КЊИГЕ, 

КАРТЕ ,  СВЕСКЕ И ОЛОВКЕ; 

2. НЕОСНОВАНО ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА ЂАЦИМА ПУТНИЦИМА  И ОСТАЛИМ    

   УЧЕНИЦИМА  КОЈИ НЕ ДОЛАЗЕ НА НАСТАВУ А ПОТОМ  СЕ ЗА ЊИХ  ОРГАНИЗУЈУ      

   РАЗРЕДНИ ИСПИТИ ИЛИ ПОКЛАЊАЈУ ОЦЕНЕ; 

3. ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА УЗЕВШИ У ОБЗИР 

САМО    АРИТМЕТИЧКУ  СРЕДИНУ  СВИХ ОЦЕНА У ДНЕВНИКУ, ПОДРЖАВА 

НЕРАД,  ИЗОСТАЈАЊЕ СА   НАСТАВЕ , УМАЊУЈЕ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВНОГ 

ПРОЦЕСА ,    ОБЕЗВРЕЂУЈЕ РАД  ПРОФЕСОРА И ДЕМОТИВИШЕ. 

4. ЛОША САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

5. АЉКАВО СЕ ВОДЕ КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ (ДНЕВНИЦИ) -ЕЛЕМЕНТИ ОД 

КВАЛИТАТИВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА  УСПЕХ ПОЈЕДИНЦА, ОДЕЉЕЊА И ШКОЛЕ. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:Социологија са правима грађана 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Борис Јашовић 

 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

4-6  9 5 1 12 

3-10  2 4 2 2 

3-11  9 1 0 4 

Социологија      

3-3   4  14 

Устав и 

права 

грађана 

     

4-3  3 3 1 8 

 

Укупно: ___ јединица (____%), ____ двојки (____%), ____ тројки (____%), ____ четворки 

(_____%) и _____ петица (_____%), НЕОЦЕЊЕНИХ _____ (____%) 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Филозофија 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Соња Милутиновић 

 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

4/3  6 4 2 2 

 

Укупно: __ јединица (____%), 6 двојки (42,8%), 4 тројки (28,5%), 2 четворки (14,2%) и 2 

петица (14,2%), НЕОЦЕЊЕНИХ _____ (____%) 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:Историја 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Наташа Ђука 

 

разред одељење бр.ученика 5 4 3 2 1 неоцењ пр.оцена 

 

 

I 

 

I1 22 3 2 4 10 / 2 2,80 

I2 27 3 6 8 8 2 / 3,00 

I3 23 1 4 11 12 1 4 2,74 

I4 31 1 4 11 12 1 2 2,72 

I5 33 6 8 11 6 / 2 3,45 

I 

(3.степен) 

I10 14 / / 1 8 2 3 1,90 

I11 17 1 1 6 6 1 2 2,35 

II II3 18 4 / 4 7 3 / 2,72 

II 

(изборни) 

II4 13 2 6 3 2 / / 3,62 

II5 11 5 3 2 1 / / 4,09 

 свега 209 26 33 56 68 11 15 2,94 

%  12,44 15,79 26,79 32,54 5,26 7,18  

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Музичко 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  

 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

1-3  1  1 20 

     Неоцењен 1 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Социологија са правима грађана 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Винка Роквић 

 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

4-4 3 15 10 0 2 

     Неоцењен 1 

4-2 4 6 5 2 0 

     Неоцењен 1 

4-1 4 8 1 1 3 

4-5 0 9 9 3 6 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Ликовна култура 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Бранка Лалић 

 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

2-3   2 3 13 
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У првој години четвртог степена у раду на часу примењивани различити облици рада. 

Упрвом полугодишту се више примењиван  рад у пару, рад у групи и  индивидуални рад, а у 

другом фронтални. Најбољи резултати постизани у одељењу I5 где је више од 2/3 ученика 

испуњавало постављене задатке у задатом времену. Радна атмосфера у свим одељењима је 

пала у трећем класификационом периоду. 

У одељењу I3 један ученик је радио по ИОП-у али су резултати били видљиви само у 

првом полугодишту када је релативно редовно долазио. У другом полугодишту је био само 

на пар часова што је резултирало упућивањем овог ученика на разредни испит који је 

успешно положио. Остали ученици овог одељења са којима је рађено индивидуализовано су 

успешно савладали градиво. 

Настава у трећем степену се одвијала са оба одељења истовремено. Ученици имају 

мало предзнања и без радних навика су, као и прибора за рад, што је, уз стално изостајање 

или кашњење на час, отежавало рад. Примењиван је, углавном, фронтални облик рада, а као 

провера знања најчешће су коришћени мини тестови при чему су ученици могли да користе и 

свеске да би решили постављена питања. Ученици са којима је рађена индивидуализована 

настава често су одбијали да испуне основни задатак - преписивање текста са табле или који 

је посебно спремљен за њих. 

У првој години је било изражено одсуство или нередовно долажење на наставу 

ученика што је и резултирало већим бројем неоцењених, а број јединица се такође може томе 

приписати. Ученицима је и последњи час у настави дата прилика да поправе своје недовољне 

оцене али се већи број њих, нарочито у трећем степену није ни појавио на том часу.  

На часовима где је историја изборни предмет инистирало се на раду на тексту који је 

за ученике посебно припреман јер не постоје уџбеници за одабране теме. Теме су обрађиване 

и кроз посете музејима па смо тако обишли сталне у Војном музеју, Етнографском, Музеју 

Кинотеке. Ови обиласци су евидентирани у одељењским дневницима и као редовни часови и 

на страни за екскурзије, посете музејима... Овакав вид наставе наишао је код већине ученика 

на позитиван приступ јер већина никада није била у неком од ових музеја. 

Допунска настава није одржавана (није планирана у решењу о 40-одневној радној 

недељи али су по потреби и захтеву ученика одржаване индивидуалне консултације на чему 

су нарочито инсистирали ученици I1 што је и довело до поправљања оцена у другом 

полугодишту. 

Припремна настава за такмичење је почела крајем јануара. Од три ученика која су 

показала интересовање за такмичење на крају је остао само матурант Стефан Хајдуковић IV1 

који је завршио такмичење на општинском нивоу. Наставница историје је и ове, као и 

претходних година учествовала у тиму за израду тестова за средње стручне школе за све 

нивое такмичења као и у организацији и реализацији републичког такмичења у Крагујевцу, 

7-8. маја 2018. године.  

Председник Већа 

 

 

2.5.2 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ и 

ИНФОРМАТИКЕ 
 

Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА: Мацановић Милица, наставник математике 

 

Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА: Прелић Гордана – математика, Мацановић Милица - 

математика, Матић Мирјана – математика, Милићевић Јелена – математика и рачунарство и 

информатика, Милић Горан – рачунарство и информатика 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА:  10 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

Август: 

1. Урађена је подела часова на наставнике. Почетни критеријум је био задржавање 

прошлогодишњих одељења ради ефикаснијег рада са познатим ученицима. 

2. Усвојени су глобални планови за 2017/2018 год. после заједничке анализе најновијих 

програма. 

3. Предложен је иницијални тест за ученике првог разреда 

4. Анализиран је школски календар и предложен је оквирни план израде писмених 

задатака и контролних вежби 

 

Септембар: 

1. Усвојен је план и програм допунске наставе и примећено је да се она мора учинити 

посећенијом од стране ученика 

2. Предложена је набавка нових наставних средстава,прегледана су постојећа и 

договорена је самостална израда правилних полиедара 

3. Разговарано је о раду са ученицима са посебним потребама 

 

Октобар: 

1. Анализирани су каталози семинара ради сачињавања индивидуалних листа стручног 

усавршавања 

2. Анализирани су први резултати рада. За први разред извршено је упоређивање са 

оценама из основне школе 

3. Сачињен је план о одржавању угледних и огледних часова 

 

Новембар: 

1. Статистички су обрађени резултати у првом класификационом периоду и упоређени 

су критеријуми оцењивања међу члановима актива у циљу уједначавања 

2. Предложене су мере за побољшање успеха 

3. Разговор о инклузији је уследио после семинара одржаног од стране психолошко-

педагошке службе 

4. Анализирана је реализација планова и програма 

5. Промењен је редослед тема у неким одељењима 

6. Анализирана је сарадња са педагог на индивидуалној подршци ученицима 

 

Децембар:  

1. Анализирана је допунска настава евидентирана у посебној књизи 

2. Договорено је извођење додатне наставе у циљу селектовања екипе за такмичење 

пољопривредних школа Србије из математике 

3. Одабрани су зимски семинари који се одржавају у јануару 

4. Разговор о употреби мобилних телефона у настави математике уместо логаритамских 

таблица 

5. Употреба мобилних апликација у циљу побољшања функционалности знања 

6. Писмени задаци и њњихово понављање 

 

Јануар 

1. Анализирана је статистичка обрада успеха и реализација планова и програма у првом 

полугодишту 

2. Истраживање и анализирање садржаја на интернету који се може понудити ученицима 

и упућивање ученика на мобилне апликације у циљу повећања функционалности 

знања 

3. Дат је финансијски план за набавку наставних средстава у 2018 календарској години 
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 Март  

1. Ревидирана листи обавезних знања и умећа за постизање позитивне и других оцена. 

2. Размењена  искуства у раду са ученицима са посебним потребама ради побољшања 

тог рада 

3. Формирање екипе  за такмичење ученика пољопривредних школа  

4. Прикупљање документације и припрема за преглед екстерне комисије  

 

Април 

1. Анализирање резултата на трећем класификационом периоду 

2. Због побољшавања резултата потребно је радити на мотивисању ученика,више 

сарађивати са родитељима и педагошко-психолошком службом 

 

Мај 

1. Анализирање угледног часа (према листи угледних часова) 

2. Анализирање успеха и реализације планова и програма завршних разреда 

3. Вођење педагошке документације огледних и угледних часова ( паноа, 

фотографија ... ) 

4. Анализа резултата постигнутих на републичком такмичењу 

Јун 

  

1. Огледни час ''Израда мреже и модела икосаедра и додекаедра'' 

2. Анализирање успеха ученика на крају наставне године 

3. Анализа планова  припремне наставе поправне и разредне испите 

4. Анализа извештаја екстерне комисије  

 

Јул 

1. Сачињавање и усвајање извештаја о раду стручног већа за 2017/2018 год. 

2. Донети  предлог плана стручног већа за следећу школску годину 

3. Донет оквирни предлог поделе часова на наставнике за следећу школску годину 

 

Извештај стручног већа допуњавамо статистичком анализом успеха ученика на крају 

наставне године  и записницима са одржаних састанака. 

 

УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊИМА/НАСТАВНИЦИМА 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: математика 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Jелена Милићевић 
 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

II10 - 7 2 1 - 

II11 - 6 5 2 1 

III4 2 17 5 2 5 

III5 1 14 5 3 6 

III6 1 15 2 1 9 

III10 - 2 4 3 1 

III11 - 1 5 1 1 

IV4 - 17 8 3 4 

IV6 - 9 13 5 4 
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Укупно: _4__ јединица (__2,03__%), __87__ двојки (__44,17__%), __49__ тројки 

(__24,87__%), __21__ четворки (___10,66__%) и __31___ петица (__15,74__%), 

НЕОЦЕЊЕНИХ __5___ (__2,54__%) Средња оцена 2,94 Укупан број ученика 197 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: математика 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Прелић Гордана 

 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I 4 7 17 - 1 - 

II1 4 22 3 1 - 

II4 2 14 3 2 - 

II5 2 22 5 2 1 

II6 5 23 5 - 1 

III1 2 12 3 - - 

III2 4 15 1 - - 

IV1 - 21 2 1 2 

 

Укупно: __26_ јединица (__12,62__%), __146__ двојки (___70,87_%), __22__ тројки 

(___10,68_%), _7___ четворки (__3,40_%) и __4___ петица (_1,94_%), НЕОЦЕЊЕНИХ 

___1__ (__0,49__%) Средња оцена 2,11 Укупно ученика 206 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: математика 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  Мацановић Милица 
 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I 1 2 10 6 - 1 

I2 1 14 4 2 1 

I3 4 11 3 1 3 

I5 - 6 15 10 5 

I10  1 4 7 2 - 

I11 1 11 4 - - 

II3 - 10 4 2 3 

IV2 - 17 9 2 1 

IV5 - 8 11 10 4 

 

Укупно: _9__ јединица (___4,19_%), __90__ двојки (__41,86__%), __63__ тројки 

(___29,30_%), __29__ четворки (___13,49__%) и ___18__ петица (____8,37_%), 

НЕОЦЕЊЕНИХ _6____ (___2,79_%) Средња оцена 2,79 Укупно ученика 215 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: рачунарство и информатика 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Милић Горан 
 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I 1 - 6 5 4 4 

I 2 - 5 6 7 4 

I 3 - 9 6 4 4 

 I 4 - 3 13 7 2 

I5 - 3 15 11 7 
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Укупно: __0_ јединица (__0,0__%), __26__ двојки (__20,47__%), __45__ тројки 

(__35,43__%), __33__ четворки (___25,98__%) и __21___ петица (___17,54__%), 

НЕОЦЕЊЕНИХ __2___ (___1,58_%) Средња оцена је 3,39 Укупно ученика 127 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: рачунарство и информатика 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Милићевић Јелена 
 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I10 - 3 3 - 9 

I11 - 2 - 3 11 
 

Укупно: __0_ јединица (__0,0__%), __5__ двојки (__15,15__%), __3__ тројки (__9,09__%), 

__3__ четворки (___9,09__%) и __20___ петица (___60,61__%), НЕОЦЕЊЕНИХ __2___ 

(___6,06_%) Средња оцена је 4,22 Укупно ученика 33 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

 

2.5.3 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 
 Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА:  

➢ Јасмина Љубисављевић, професор српског језика и књижевности; 

Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА:  

➢ Јадранка Ракоњац, професор српског језика и књижевности; 

➢ Борислава Вучковић, професор српског језика и књижевности; 

➢ Александра Костић, професор српског језика и књижевности. 

Реализација годишњег плана рада: 

 

Септембар  

Једногласно је усвојен предложени план рада Већа, уз могућност накнадног увођења питања 

и проблема који се у међувремену појаве. Годишњи план рада за предмет српски језик и 

књижевност, саставиле су Јасмина Љубисављевић и Јадранка Ракоњац, а месечне планове ће 

састаљати сваки члан Већа за себе у току школске године.   

 

Договорено је да се у овој школској години у четвртом разреду ради по уџбеницима ЗУНС-а  

чији су аутори Љиљана Николић и Босиљка Милић, назив уџбеника је Читанка са 

књижевнотеотијским појмовима  IV разред средње школе. Такође, заједнички став актива је 

да се у првом, другом и трећем разреду користи нови уџбеник издавачке куће Klett, Читанка 

за први и други разред чији су аутори Миодраг Павловић  и Зона Мркаљ и Граматика за 

први, други и трећи  разред средње школе чији су аутори Весне Ломпар и Александра Антић. 

 

Разговарало се о систему оцењивања у овој  школској години. Одлука је да се овај начин у 

одређеној мери користи у текућој  години, а сходно резултатима наставити и проширити у 

наредној школској години. Оцењиваће  се однос према раду, поседовање прибора за рад, 

свеске, оловке и уџбеника; понашање на часу; читање лектире; активност у анализирању 

књижевног дела; рад домаћих и писмених задатака; контролних вежби и редово 

присуствовање часовима. Сви чланови Већа ће отворити педагошке свеске и у њих бележити  

горе наведена запажања о раду ученика. 
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Договорено је да ће и ове школске године радити драмско-рецитаторска секција коју ће 

водити Јадранка Ракоњац и Јасмина Љубисављевић. За школске новине задужене су 

Борислава Вучковић и Александра Костић, а остали чланови већа помагаће по потреби. 

Заједнички став свих чланова Већа јесте, да уколико се у току школске године увиди да је 

потребно, организовати допунску наставу у циљу помоћи ученицима који нису у стању да 

савладају годишњи план рада на редовним часовима. Договорено је да ће се у току школске 

године реализовати четири писмена задатка у одељењима четвртог степена и два у 

одељењима трећег степена. 

 

Октобар 

У току овог периода ученици су показали задовољавајућ успех из српског језика и 

књижевности. Планови се уредно и на време пишу, а часови  реализују. 

Договорено је да се организују посете позоришним представама, а неке од њих би требало да 

буду у складу са годишњим планом и програмом рада. Часови допунске наставе се још увек 

неће одржавати јер нема потребе за тим. Договорено је да се отпочне прикупљање грађе за 

школски лист  "Пољко" . Договорена је организована посета Сајму књига. 

                                                                                                 

Новембар 

Чланови Већа су констатовали да је на крају првог класификационог периода постигнут 

задовољавајућ успех из српеког језика и књижевности. Број слабих оцена је мали и договор је 

да се у наредном периоду посвети додатна пажња овим ученицима како би њихови резултати 

били задовољавајући. Библитекар Школе обавестила је чланове Већа  да је интересовање 

ученика за школском, а и ваншколском литературом велико и да нема значајнијих проблема 

јер се књиге на време и уредно враћају. 

 

Чланови Већа су констатовали да коришћење аудио-визуелних средстава унапрећује часове 

српског језика и књижевности. Поред звучних читанки које су набављене прошле школске 

године, користе се и екранизована дела на ДВД-ју у просторијама библиотеке Школе. 

Договорено је о почецима припреме за прославу Светосавске академије. 

 

Децембар 

Часови су успешно реализовани и није били примедби. Предлог је да се на месечном плану у 

колони предвиђеној за самовредновање на крају месеца напише кратко запажање о начину 

реализовања часова и иновацијама које су примењене. Сугерисано  је члановима Већа да  

своја предавања повезују са градивом сродних предмета како би уз помоћ ових корелација 

усвојено знање било потпуније и комплексније.  

 

Отпочеле су припреме Светосавске академије.        

 

Јануар 

Поводом Светосавске академије професорке Јасмина Љубисављевић, Јадранка Ракоњац, 

Жељко Машовић, психолог и Јовица Драгишић, вероучитељ приредили су пригодан програм 

са ученицима Школе.  

  

Фебруар 

Чланови Стручног већа су разговарали о  набављању нових пратећих средстава за рад.  

Тим поводом било је речи о екранизованим делима из школске литературе. Константовано је 

да овај начин рада успешнији јер се бар неки ефекат постиже, може се након одгледаног 

филма разговарати, анализирати и закључивати, па је и сам час далеко успешнији. Такође је  

могуће и правити паралелу између екранизације и самог дела и с тим у вези размотрити  

могућности, квалитет и уметнички доживљај оба начина. 
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Март - април 

Разматран је успех ученика из српског језика и књижевности на крају трећег 

класификационог периода. Констатовано је да је успех ученика из српског језика и 

књижевности задовољавајућ јер нема много слабих оцена. Чланови Већа су обавештени  

о одељењима са мањком часова који је у складу са законом. Договорено је да се до краја 

школске године  достави ПП служби правилник по нивоима знања, како би се направила 

компарација и усагласио критеријум оцењивања. 

 

Чланови већа су заједничког става да се ученици могу анимирати екранизацијом  књижевних 

дела јер се у пракси показало да након гледања филма, час анализе изгледа  далеко успешније 

. Требало би ученицима чешће припремати правописне вежбе и радити на побољшању нивоа 

писмености. 

 

Мај – јун 

Констатовано је да су резултати ученика из српеког језика и књижевности  задовољавајући и 

да је број слабих оцена изузетно мали. Сваки ученик је имао довољно времена и прилика да 

поправи своју оцену. Договорено је да у наредном периоду  чланови Већа размисле о подели 

часова водећи рачуна о броју програма и сменама у  наредној школској години.  

 

Договорене су теме за полагање Матурског испита из српског језика и књижевности.  Према 

понуђеним темама Министарства просвете, договорено је да се усагласе теме за огледна и 

класична одељења. Чланови Већа су се договорили  о предлогу тема за матурски испит и 

доставили директору 

 

Успех ученика из српског језика и књижевности 

на крају школске године 2017/2018. 

 

Оцене→ 

Разред-

одељење 

    ↓   

5 4 3 2 1 н по 

ученику 

1-1 7 3 7 2 - 1 3,79 

1-2 1 8 9 4 - - 3,27 

1-3 4 5 6 8 - - 3,22 

1-4 7 5 8 5 - - 3,56 

1-5 18 13 5 - - - 4,36 

1-10 2 - - 13 - 2 2,40 

1-11 1 2 3 10 - - 2,62 

2-1 10 7 7 6 - - 3,70 

2-3 7 4 3 5 - - 3,68 

2-4 5 3 7 6 - - 3,33 

2-5 8 8 12 4 - - 3,62 

2-6 11 9 10 3 1 - 3,76 

2-10 - 1 1 7 - 2 1,91 

2-11 - 2 4 8 - - 2,57 

3-1 5 2 4 6 - 1 3,35 

3-2 - 1 8 10 1 - 2,45 

3-3 5 1 3 8 - 1 3,17 

3-4 - - 12 18 - - 2,40 

3-5 5 4 8 12 - - 3,07 

3-6 11 4 6 7 - - 3,68 
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3-10 1 3 5 1 - 1 3,40 

3-11 1 - 2 5 - 2 2,63 

4-1 1 5 3 17 1 - 2,57 

4-2 9 5 6 7 1 - 3,14 

4-3 4 2 7 11 1 - 2,88 

4-4 8 3 7 14 - - 3,17 

4-5 8 3 18 13 - 1 3,06 

4-6 15 5 6 5 - - 3,90 

        

 
          Први разред – средња оцена -     3,31      
          Други разред - средња оцена -    3,22 

          Трећи разред -  средња оцена -    3,01 

          Четврти разред – средња оцена -  3,11            
           средња оцена на нивоу 

свих разреда -   3, 17 

 Неоцењених   11 
 

  

                                                                                                   председник Стручног већа 

2.5.4 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

Чланови Актива:  

1. Стаменов-Рашета Светлана (енглески језик): 

2. Пајовић Гордана (енглески језик): 

3. Ковачевић Јаворка (руски језик): 

5. Томић Љубомир (латински језик): 

6. Јелена Лукић (енглески језик): 

 

Одржани састанци: 

 
Састанак 1: конституисање Стручног актива, усвајање плана рада Актива за 2017/2018. годину, 

договор о коришћењу обавезних уџбеника, приручника и додатне литературе у настави страних 

језика, усаглашавање критеријума успеха и нивоа постигнућа ученика, рад са ванредним ученицима 

Састанак 2.: Препознавање ученика који имају потешкоће у учењу и понашању, реализација 

контролних и писмених задатака 

Састанак 3.: Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду и реалистичне мере за 

унапређење 

Састанак 4: Реализација писмених задатака, предлог плана набавки за потребе Актива за 

2018. годину. 

Састанак 5: Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

Састанак 6: Реализација контролних задатака и интерно усавршавање 

Састанак 7: Тестирање општих стандарда постигнућа 

Састанак 8: Анализа успеха ученика на крају године 

 

УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Наставник: Јелена Ковачевић 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Јединица 

(1) 
Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I-1 - 7 4 4 4 

I-4 - 12 7 2 4 
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III-5 - 2 9 6 10 

III-10 - - 2 6 1 

III-11 - 3 1 - 2 

IV-4 - 14 5 4 7 

IV-6 - 2 6 9 13 

 

Укупно: 0 јединица (0%), 40 двојки (26,6%), 34 тројки (22,7%), 31 четворки (20,7%) и 41 

петица (27,2%), НЕОЦЕЊЕНИХ 4 (2,8%) 

 

Наставник: Светлана Стаменов Рашета 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Јединица 

(1) 
Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I-3 - 4 4 3 9 

I-5 - - - 8 28 

II-4 - 3 7 5 7 

II-6 - 3 3 2 26 

II-10 - 2 3 4 1 

II-11 - 5 4 1 4 

III-1 - 1 5 3 8 

III-2 - - 8 2 10 

III-3 - 2 6 6 2 

III-4 - 3 11 7 9 

IV-1 - 3 3 2 6 

 

 

Укупно: 0 јединица (0%), 26 двојки (11%), 54 тројки (22,8%), 43 четворки (18,2%) и 110 

петица (46,7%), НЕОЦЕЊЕНИХ 3 (1,3%)  

 

Наставник: Гордана Пајовић 

ОДЕЉЕЊЕ 
Јединица 

(1) 
Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I-2 - 9 3 3 6 

I-10  6 3 5 2 

I-11  5 3 1 5 

II-1 - 13 9 3 3 

II-3 - 6 1 3 5 

II-5 - 12 6 5 9 

III-6 - 6 9 4 7 

IV-2 - 12 4 4 8 

IV-3 - 4 6 1 10 

IV-5 - 10 7 5 8 

 

 

Укупно: 0 јединица (0%), 83 двојки (35.4%), 51 тројки (21,7%), 34 четворки (14,4%) и 63 

петица (26.8%), НЕОЦЕЊЕНИХ 4 (1,7%).  

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Наставник: Јаворка Ковачевић 

 

ОДЕЉЕЊЕ Јединица Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 
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(1) 

I-2 - 1 - - - 

I-3 - 3 1 - - 

I-10 - - 1 - - 

I-11 - 2 - - - 

III-3 - - - - - 

IV-3 - - 2 - 2 

IV-4 - 1 - - 1 

IV-5 - 1 - - - 

 

 

Укупно: 0 јединица (0%), 8 двојки (53.3%), 4 тројки (26.7%), 0 четворки (0%) и 3 петица 

(20%), НЕОЦЕЊЕНИХ 0 (0%).  

 

 

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Наставник: Љубомир Томић 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Јединица 

(1) 
Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

I-1 - 5 4 9 1 

I-2 - 2 8 9 2 

I-3 - 3 8 7 5 

I-5 - 2 8 18 8 

 

Укупно: 0 јединица (0%), 12 двојки (11,9%), 28 тројки (27,9%), 43 четворки (42,5%) и 17 

петица (15,8%), НЕОЦЕЊЕНИХ 2 (1.9%).   

 

Укупно (на нивоу већа): 0 јединица (0%), 179 двојки (22,9%), 171 тројки (23,2%), 152 

четворки (20,6%) и 233 петица (31.6%) НЕОЦЕЊЕНИХ 13 (1,7%) 

 

Реализација часова: Часови су углавном одржани по плану и програму, уз допуштено 

одступање од 10% неодржаних часова, најчешће због болести  и оправданог личног одсуства 

наставника. 

 

Евалуација рада Стручног актива: Рад наставника у различитим сменама, као и чињеница 

да поједини наставници раде и у другим школама онемогућили су одржавање чешћих и 

квалитетнијих састанака. Такође, критеријуми оцењивања и анализа успеха били би 

уједначенији да сви наставници раде по истом уџбенику, односно, по истом плану и 

програму. Нису одржани угледни часови, што је велики недостатак. Сви видови интерног 

усавршавања се своде на међусобну размену искустава и примера добре праксе. Чланови 

Актива имају изузетну међусобну сарадњу, као и са другим колегама и разредним 

старешинама. Препорука је да се у наредној школској години обезбеди истоветан приступ 

реализацији стручних текстова на страним језицима из области пољопривреде, производње, 

прераде хране и ветерине. Неопходно је такође редовно спроводити тестирање општег нивоа 

постигнућа према стандардима код свих ученика и разреда, да би се пратило знање и 

планирали начини за унапређење наставе страних језика. 

 

Закључак: Модернизација наставе и стручно усавршавање наставника у том смеру је 

императив. Потребно је чешће одржавати угледне часове. Потребно је чешће спроводити 

тестирање општег нивоа постигнућа према стандардима. 
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У Београду, 06. 07. 2018. године   

Координатор Стручног актива страних језика      

      

2.5.5 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИКЕ, БИОЛОГИЈЕ и 

ХЕМИЈЕ 
 

Стручно Веће наставника физике, хемије и биологије чине следећи чланови: 

Шево Биљана, Јакшић Вера, Максимовић Татјана  -наставници  хемије 

Драговић Марија наставник физичке хемије 

Ристановић Гордана наставник биологије и екологије 

Прелић Милош наставник физике. 

У току школске године састанци су одржавани у складу са оредвиђеним планом, након 

одржаних педагошких колегијума како би се чалнови Већа упознали са тачкама дневног реда 

колегијума, али и по потреби ван предвиђеног плана. 

Састанци су одржавани ради решавања текућих проблема, сагледавања резултата рада у 

претходном периоду и договора о будућим плановима и задацима. 

 

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР  

На првом састанку усвојен је ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА за школску 2017-2018. годину, 

усвојени су уџбеници и друга литература која ће се користи у настави (за наставнике и 

ученике). Усаглашени су наставни садржаји који ће се реализовати и на основу тога урађени 

су глобални и оперативни планови рада. 

 

 ОКТОБАР  

На овом састанку Стручног већа разматране су могућности коришћења кабинета физике, 

хемије и биологије.Дате су коначне потребе наставних средстава, лабораторијског прибора и 

хемикалија који ће се користити у извођењу кабинетске наставе. Спискови потреба предати 

су још крајем школске године, тако да су сада само обједињени са потребама Стручног већа 

прехрамбене струке у циљу заједничке набавке. Сарадња чланова Стручног већа огледа се у 

договорима за израду оперативних планова рада, нарочито у делу који се односи на 

самоевалуацију и иновације за сваки наставни предмет појединачно. 

 

НОВЕМБАР 

Анализиран је успех ученика на крају првог класификационог периода и предложене су мере 

за побољшање успеха (организовање допунске наставе, сарадња са разредним старешинама, 

боља сарадња са родитељима, чешће и редовније оцењивање, коришћење савремених 

наставних средстава и метода у циљу повећања заинтересованости ученика, стручно 

усавршавање наставника).Разматрана је организација допунске наставе из физике, хемије и 

биологије и констатован је слаб одзив ученика. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Дискутовано је о усклађивању критеријума оцењивања и примени интересантнијих 

наставних метода, како би се ученицима на што једноставнији и занимљивији начин 

презентовали наставни садржаји, олакшало њихово усвајање и побољшао успех.  

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта. Успех ученика из физике, хемије и 

биологије није задовољавајући, предложене су мере за побољшање успеха, коришћење 

савременх наставних средства, што чешће оцењивање, већа сарадња бољих и слабијих 

ученика, редовност у настави, омогућити ученицима да логички размишљају и повезују 

ствари, побољшање комуникације ученик-наставник. 
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АПРИЛ 

На овом састанку инсистирало се на већој сарадњи предметних професора, разредних 

старешина, педагогом и психологом школе. На тај начин омогућено је праћење ученика и 

постизање бољих резултата у наставном процесу. 

Разматран је успех ученика на крају трећег класификационог периода и предложене су мере 

за побољшање успеха. Наставило се даље са усаглашавањем критеријума оцењивања и нивоа 

знања ученика. Организована је допунска настава за ученике који имају проблеме у 

савладавању наставних садржаја из хемије, физике и биологије. За ученике завшних разреда 

организована је додатна настава који имају изборни испит из ове групе предмета или 

спремају пријемне испите. 

 

МАЈ- ЈУН 

Завршава се теоријска настава код матураната. Организовање допунске наставе, редовније 

похађање наставе омогућило је постизање бољег успеха ученика. 

Анализиран је рад Стручног већа за протеклу школску годину, дати су предлози за будући 

рад већа како би се постигли бољи резултати рада. План Стручног већа је реализован без 

значајнијих одступања. Анализиран је успех ученика на крају школске године. Постигнут 

успех је знатно бољи у односу на целу школску годину. Дат је предлог поделе часова на 

предметне наставнике уз могуће корекције. Усвојен је предлог финансијског плана за следећу 

школску годину. Усаглашени су уџбеници и литература која ће се користити следеће 

школске године. 

 

Реализација часова: Часови свих чланова Већа су углавном одржани по плану и програму, 

уз допуштено одступање од 10% неодржаних часова, најчешће због блок наставе, али и 

болести наставника , тј. оправданог одсуства наставника. 

Реализација допунске наставе је испуњена и редвно одржавана за углавном за ученике 1. 

разреда из хемије , у реализацији Биљане Шево. 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

❖ смањивање броја како оправданих, тако и неоправданих изостанака 

❖ већа сарадња са родитељима, разредним старешинама, педагогом и психологом школе 

❖ што чешће проверавање знања, усмено или писмено  

❖ редовније оцењивање и евидентирање сваке оцене у дневник да би родитељи били 

благовремено обавештени 

❖ редовно одржавање допунске наставе 

❖ прилагодити предавања способностима ученика 

❖ примењивати што више очигледна наставна средства и нове наставне метода 

Стручно усавршавање наставника у школској 2017 / 2018. години 

Фотокопије сертификата са похађаних семинара налазе се у досијеу сваког наставника, као и 

докази о обављеном усавршавању унутар установе. 

Извештаји са похађаних семинара су редовно писани и прослеђени руководству школе. 

Евалуација рада Стручног већа  

Рад Стручног Већа је одвијан без већих проблема и са максималом сарадњом  свих чланова 

Већа, као и сарадња са колегама и одељењским старешинама али и родитељима. 
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За следећу школску годину покушати реализацију огледних и угледних часова који у овој 

школској години нису одржани. 

 

У Београду,                                                                            Председник Стручног Већа 

8.јул 2018. Год.                                                                             Максимовић Татјана 

 

 

2.5.6 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 
 

Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА-Бранковић Александар       
Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА:     

1.Марко Смиљанић-I3,II10/11,III1,III5 

2.Слађана Илић-I1,I10/11,II2,II3,III6,III10/11,III3,IV3,IV1,IV6   

3.Александар Бранковић-I4,I5,I2,II1,II4,II5,III4,IV2,IV4,IV5   

РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР-Евидентирани ученици заинтересовани за секције и урађен 

распоред рада секција.Усвојен календар такмичења и одржана такмичења у стоном тенису- 

појединачно првенство школе-25.09.2017.године. Мушка екипа учествовала на градском 

првенству у стоном тенису 29. и 30.09.2017.у СЦ Бањица.Кошаркашка мушка и женска екипа 

учествовала је на општинском првенству-26.09.2017. у СЦ у Падинској Скели. Чланови већа 

су 14-15.10.2018. похађали семинар „Методе и облици ефикасне наставе и учења- базични 

ниво“ који је одржан у нашој школи. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР-Женска одбојкашка екипа се припремала и учествовала на 

општинском првенству-02.11.2017.  

Планирано уско стручно усавршавање замењено је предходно наведеним семинаром у 

октобру. Анализом  констатовано да је план и програм наставе и такмичења реализован.  

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР- Мушка и женска екипа у малом фудбалу учествовала на општинском 

првенству 23.01.2018. у хали у Падинској Скели. Обе екипе освојиле су 1.место и стекле 

право учешћа на градском првенству  21.02.2018. мушка екипа и 27.02.2018. женска екипа у 

Хали спортова Нови Београд. План и приграм наставе и такмичења за прво полугодиште 

успешно је раелизован. 

 

МАРТ-АПРИЛ-   У Априлу на општинском првенству у атлетици на омладинском стадиону 

женска и мушка екипа освојиле прво место и квалификовале се за градско првенство на 

стадиону „Рајко Митић“ где су учествовале 11.05.2018. 

 

МАЈ-ЈУН- Анализиран је рад током школске године. Стручно веће може бити задовољно 

постигнућима у настави и такмичењима узевши у обзир састав, могућности у 

заинтересованост ученика.Урађена је подела одељења на наставнике.  

 

АВГУСТ- Урађен годишњи план и програм рада стручног већа за школску 2018-2018. 

годину. Урађена је подела секција на наставнике 

 

                                                                      Јул-2018   

Разред/оцена      5                      4 3 2 1 ри o средња оцена 

           

           I 

65 

40,88% 

27 

16,98% 

26 

16,35% 

28 

17,61% 

/ 

 

7 

4,40% 

6 

3,77% 

 

3,88 
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          II 

71 

48,63% 

15 

10,27% 

22 

15,07% 

33 

22,60% 

/ 

 

2 

1,37% 

3 

2,05% 

 

3,88 

          

          III 

91 

59,10% 

26 

16,88% 

14 

9,10% 

18 

11,69% 

/ 

 

1 

0,65% 

4 

2,60% 

 

4,28 

          

          IV 

53 

38,97% 

28 

20,59% 

32 

23,53% 

18 

13,24% 

/ 1 

0,74 

4 

2,94% 

 

3,89 

 

ПРИБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ: 

-Нема проблема у реализацији планираних активности 

 

ПЛАНОВИ И ЦИЉЕВИ ЗА НАРЕДНУ  ШКОЛСКУ ГОДИНУ: 

-Одржати квалитет наставних средстава, наставе и такмичења. Уређење и обнова спољашњих 

терена. 

 

                                                                                              Председник стручног већа 

                                                                                                 Бранковић Александар 

2.5.7 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

 
Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА: Гордана Јованов, наставник стручних предмета 

 

Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА: Можгон Радмила, Павловић Живана, Стошић Љиљана, 

Иветић Снежана, Милчић Маријана, Павловић Добрила, Соломка Десанка, Кузмић Катарина, 

Турудић Татјана, Кузмић Марија, Марић Весна. Јованов Гордана и од јануара 2018. 

Анђелковић Јаворка. 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА: 8 (осам) 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

Септембар:  

• Договорени термин одржавања састанака понедељак (једном месечно), а по потреби и 

чешће.  

• Извршена је подела задужења на наставнике.  

• Санитарни преглед реализован у септембру 19. и 20.09.2016.  као предуслов за 

извођење практичне наставе из стручних предмета. Наставник задужен за 

организацију Соломка Десанка 

• БЗР обука обављена у два термина 28.09.2018 за све образовне профиле и 31.09.2018. 

за ученике који нису из одређених разлога завршили са обуком раније. Задужени 

наставник Кузмић Катарина. 

• Направљен план обављања блок  наставе за образовне профиле пекар и месар и 

орјентационо за образовни профил прехрамбени техничар због договора са 

социјалним партнерима. 

• Потписани уговори са социјалним партнерима о реализацији практичне наставе 

(фирме МЕRCATOR S , DELHAIZE, МЕТРО, ВЕРО и пекаре Sweet bacery, M&N, 

Panta, Toma, Beogradski hleb, Trgocentar doo, Kruna 3) Наставнице задужене за сарадњу 

са социјалним партнерима Марија Кузмић и Љиљана Стошић.  

• Усвојен предлог уџбеника за текућу школску годину, предлог изборних технологија и 

њихов редослед. 

 

Октобар: 

• Већина ученика обавила санитарни преглед у заказаним терминима у септембру, а 
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мањи број у Заводу за заштиту здравља, тако да је практична настава почела 

01.10.2017. 

• Постигнут договор о набавци наставних средстава за наредни период 

• Колегинице Марија Кузмић, Катарина Кузмић и Татјана Турудић су 07.10.2017. водиле 

9 ученика образовног профила-пекар 1.,2. и 3. разреда на 2. Сајам пекарства и 22. 

пекарско-млинарске дане одржане у Новом Саду 

•  Јованов Гордана је присуствовала  Конференцији наставникa 2017. У организацији 

Достигнућа младих у Србији од 13.-15.10.2017. у Крагујевцу, након чега је колеге за 

колеге припремила излагање. 

• Дана 19.10.2017. одржан је огледни час у одељењу 44- прехрамбени техничар са темом- 

Смањење еколошког отиска у индустрији слада и пива које су реализовале Гордана 

Ристановић и Гордана Јованов. Након часа одржана дискусија и евалуација часа 

• Дана 29.10.2017. у 10h на штанду Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја одржана је презентација „Примена ИКТ у настави“ у трајању од два сата коју 

је представила Јованов Гордана, а школу су на Сајму представљали и  ученици 

образовних профила пекар и месар 1. и 2. разреда у пратњи наставница Кузмић 

Катарине, Кузмић Марије и Турудић Татјане. 

• Током октобра кабинет прехрамбене технологије опремљен је намештајем уз десни зид 

кабинета и замењена је радна плоча на радном столу.  

 

Новембар: 

• Током овог месеца ученици 2. и 3. разреда образовног профила пекар припремани су 

за такмичење за најбољег младог пекара. Ученике припремале Кузмић Марија и 

Јованов Гордана, као и за такмичење из предузетништва- ученик 44 образовног 

профила прехрамбени техничар, припремала наставник Јованов Гордана. 

• На Националној годишњој конфернецији о каријерном вођењу присуствовала Јованов 

Гордана и након тога за колеге припремила презентацију за колеге. 

• Разматран успех на крају првог класификационог периода, предложене мере за 

побољшање успеха и договорено о реализацији допунске наставе. 

 

Децембар: 

• Стручно веће направило је и предало финансијски план за наредну годину, за израду 

биле задужене Турудић Татјана и Гордана Јованов 

• Извршена набавка дела лабораторијског посуђа и набавка за прехрамбену радионицу у 

сврху припреме ученика за такмичење, задужени наставници Кузмић Марија и Јованов 

Гордана 

• Ученик Савић Милош освојио 2. место на такмичењу „Пословни изазов“ и пласирао 

се на национално такмичење из предузетништва.  

• Направљен договор о припремама ученика за републичко такмичење 

• Чланови већа се договорили о предлогу уписа одељења наше струке за школску 

2018/19 

• Припремљене су школске листе за полагање завршних и матурских исита за сва три 

образовна профила 

• Организовано и реализовано представљање компаније Нестле за све ученике 

прехрамбене струке. Задужени наставници Кузмић Катарина, Турудић Татјана и Марић 

Весна 

• Одржана трибина „Превенција, исхрана и здрави стилови живота“ којој су 

присуствовали сви чланови већа. 

• Разговарано о посећености ученика часовима допунске наставе, које је врло слабо 

 

Јануар: 
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• Након одржаног Педагошког колегијума колеге обавештено о плану уписа за наредну 

школску годину 

• Усвојен предат финансијски план струке 

• Одржан Актив производње и прераде хране у Хемијско-прехрамбеној и технолошкој 

школи где је договорено о Републичком такмичењу, прилагођавању програма 

образовања и завршног испита за ученике са ИОП-ом и презентација образовног 

профила Оператер прехрамбених производа. Састанку присуствовала Милчић 

Маријана 

• Предат извештај о стручном усавршавању колега из Стручног већа педагогу школе. 

Извештај припремила Јованов Гордана 

 

 

Фебруар: 

• Договорено о промоцији занимања у наредном периоду, задужени наставници Кузмић 

Марија и Марић Весна 

• Договорено о активностима којима ће се прехрамбена струка представљати у данима 

обележавања Дана школе 

• Припремљена је спецификација потребних хемикалија и лабораторијског прибора 

ради припрема ученика за полагање матуре, као и одржавање саме матуре. 

• Постигнут договор о менторима ученика који се припремају за републичко такмичење 

• Одржано такмичење за најбољег младог пекара- све три ученице образовног профила 

пекар Дан Кристина (3.разред), Амзај Ванеса и Ристић Бранислава (2.разред) се 

пласирале на финално такмичење, ментори Каузмић Марија и Јованов Гордана 

• Ученик Савић Милош се такмичио на Националном такмичењу из предузетништва, 

ментор Јованов Гордана 

• Пет колегиница похађало је семинар Органска производња и органска прерада хране 

(К1)- Кузмић Марија, Кузмић Катарина, Стошић Љиљана, Турудић Татјана, Јованов 

Гордана 

Март: 

• Одржан санитарни преглед 05. и 06.03. 2018.. Наставник задужен за организацију 

Соломка Десанка 

• Поводом обележавања Дана школе стручно веће прехрамбене се представило 

следећим активностима: 
o у радионици прехрамбене струке: израда пецива ученици образовног профила пекар, 

задужени наставници Кузмић Марија и Гордана Јованов 

o активности у кабинету прехрамбене струке: анализе прехрамбених производа, 

задужени наставник Кузмић Катарина 

• Започета је промоција занимања на Сајмовима образовања и по Основним школама, 

задужене наставнице Кузмић Марија и Марић Весна 

• 23. марта 2018. године одржано је финале националног такмичења професионалних  и  

младих пекара ПЕКАРИЈАДА 2017/18 

 

Април: 

• XVIII Републичког такмичења које је одржано 12,13 и 14. априла 2018. године у Хемијско-

технолошкoj школи у Крушевцу. Ученици су постигли следеће резултате: 

Дан Кристина -2. место, образовни профил - пекар, ментор Марија Кузмић 

Савић Милош -10. место, образовни профил - прехрамбени техничар, ментор Кузмић 

Катарина 

Трајковски Никола -14.место, образовни профил - месар, ментор Турудић Татјана 

• 24. априла 2018. у опери Мадленијанум у Земуну одржана је церемонија проглашења 

победника такмичења за најбољег младог пекара. Ученице Амзај Ванеса и Ристић Бранислава 

из 2-10 одељења, као и Дан Кристина из 3-10 су на овом такмичењу освојиле специјалну 
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награду жирија, добиле медаље и дипломе. 

• Усвојен предлог ментора за припрему ученика за полагање завршних и матурских испита 

• Усвојен предлог комисија за полагање завршних и матурских испита 

• Направљен списак потребних хемикалија и лабораторијског прибора и набавка за радионицу 

• 13.04.2018. одржана инфо сесија Умрежавање пољопривредних школа у Србији. Презентацију 

припремила Јованов Гордана. 

 

Мај: 

• Настављена промоција занимања по основним школама 

• Изгласан предлог за ученика струке за 3. и 4. степен- Савић Милош, ученик 4-4 образовног 

профила прехрамбени техничар и Дан Кристину, ученицу 3-10 образовног профила пекар 

• Усвојен распоред полагања за завршне и матурске испите 

• Потписани сви уговори са социјалним партнерима о реализацији практичног дела 

завршног и матурског испита 

 

Јун: 

• Реализовани завршни и матурски испити 

• Дат предлог одељењских старешина за наредну школску годину 

• Извршен избор прехрамбених технологија које ће ученици образовног профила 

прехрамбени техничар изучавати у школској 2018/19 

• Предат предлог расподеле часова на наставнике за наредну школску годину 

• Семинар Органска производња и органска прерада хране (К1) похађале Павловић Добрила 

и Милчић Маријана 

• Ученици сва три образовна профила (укупно 10) је потписало уговор о запослењу у 

компанији Меркатор, другу годину за редом. 

 

ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ: 

• планирана набавка лабораторијског посуђа и хемикалија је реализована почетком маја, 

месец дана пре матурског испита, а остатак је стигао у јуну што значи да са припремом 

документације може почети већ у фебруару, одмах по повратку са зимског распуста како би 

потребне хемикалије и прибор стигле у априлу. 

ПЛАНОВИ И ЦИЉЕВИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ: 

• усаглашавање критеријума за оцењивање 

• јачање корелације између стручних предмета 

• јачање корелаије између стручних и општих предмета 

• јачање сарадње са социјалним партнерима 

• рад на јачању компентенција К1 чланова већа 

• оспособљавање за рад са ученицима по ИОП-у 

• рад са надареним ученицима, припрема за такмичења 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Практична настава и блок настава за образовне профиле пекар и месар реализоване су по 

Плану и програму, као и блок настава за образовни профил прехрамбени техничар.  

САРАДЊА СА ПРЕДУЗЕЋИМА  

 

• DELHAIZE, стипендије за образовни профил месар, запослени одмах по завршетку 

школовања;  

екстерни члан за полагање дела завршног испита у образовном профилу месар 

запослени Радиша Благојевић (ТЕМПО ) 

• ИДЕА, РОДА, МЕРКАТОР, стипендије за образовни профил месар,   запослени 

одмах по завршетку школовања 
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• МЕТРО, организовано полагање завршног испита за образовни профил месар у јуну, 

екстерни члан у комисији за оцену завршног испита запослени Владимир Тошић 

• Пекаре ТОМА, екстерни члан за полагање матурског испита Наташа Ракић за 

образовни профил прехрамбени техничар 

• Пекаре ТОМА, екстерни члан за полагање завршног испита Траилов Душко за 

образовни профил пекар 

• МЕРКАТОР, након завршетка школске године запослено 10 ученика образовног 

профила пекар, месар и прехрамбени техничар 

 

 

Београд, 

20.08.2018 

Гордана Јованов 

председник Стручног већа  

прехрамбене струке 
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2.5.8 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

СТРУКЕ 
 

Чланови стручног веће пољопривредне струке у школској 2017/2018 години су следећи 

наставници: 

 

1. Братислава Стевановић – ангажована 50% на пословима организатора практичне наставе 

и 50% у настави. Изводи наставу у одељењу II 2-практична настава и професионална 

пракса,III3-повртарство, IV3-повртарство 

2. Драган Обрадовић – одељење I2- педологија и агрохемија, II2- практична настава, 

ратарство са повртарством, III1и III2-наводњавање. 

3. Кучук Љупко- одељење I1- педологија и агрохемија, II1- практична настава ратарство са 

повртарством, вежбе,професионална  пракса, II1и II2 лековито биље-изборни,  IV3- 

лековито и зачинско биље. 

4. Зорица Ивић Рађеновић- одељење II3- цвећарство,практична настава, III3- цвећарство, 

биодекорација, практична настава,заштита биља, IV3- биодекорација. 

5. Драгишић Милка- одељење I1-заштита биља, II1- теоријска и практична настава из 

ратарства са повртарством, II1- професионална пракса, III3-декоративна дендрологија, 

IV3- вежбе из IV1-лековитог и зачинског биља и практичну наставу. 

6. Војводић Милан- одељење III1- воћарство и виноградарство теорија, вежбе, практична 

настава, заштита биља и професионална пракса. 

7. Јелена Чорбић- одељење III2- воћарство и виноградарство теорија, вежбе, практична 

настава, заштита биља и професионална пракса. 

8. Стошић Мирослав- одељење I2-пољопривредна техника и професионална пракса, II2-

обука вожње тактором. 

9. Савић Јовица- одељење I1-пољопривредна техника, II1-обука вожње трактором. 

10. Бранковић Милорад- одељење I1-професионална пракса, II1- пољопривредна техника, 

III2-пољопривредна техника,  IV1-пољопривредна техника 

11. Богдановић Горан- одељење III1 пољопривредна техника 

12. Олга Николић Брдар- одељење II3- паркарство, биодекорација, практична настава, 

декоративна дендрологија, III3- практична настава, биодекорација   

13. Анђелковић Миладин у првом полугодишту, а потом Пилиповић Светлана –одељење 

IV1-предузетништво и IV3- организација производње. 

14. Јелена Минић –одељење III2-пчеларство,  IV1-сточарска производња теорија, вежбе и 

практична настава. 

15. Милан Церовић-одељење IV1-сточарска производња теорија, вежбе и практична настава. 

 

Помоћни наставници  и сарадник за практичну наставу: 

1. Маја Гроздановић 

2. Слађана Тешић 

3. Првослав Матејић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржано је шест састанака са следећим дневним редом: 
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Први састанак 31.08.2017. 

1. Анализа броја и структура уписаних ученика у нову школску годину. 

2. Организација и распоред практичне наставе и наставе у блоку. 

3. Потписивање уговора са социјалним партнерима за 2017/2018 год. 

4. Анализа усаглашености глобалних и оперативних планова у оквиру сродних предмета. 

5. Усаглашавање критеријума оцењивања у оквиру сродних предмета и практичне 

наставе. 

6. Предлог списка уџбеника за наредну годину. 

7. Израда развојног плана пољопривредне струке у оквиру развојног плана Школе. 

 

Други састанак 29.11.2018. 

1. Анализа успеха на првом класификационом периоду 

2. Узрада предлога финансијског плана за 2018.год. 

3. Припрема тема за матурски испит за ученике четврте године техничари хортикултуре. 

4. Извештај о радовима на економији и ваннаставним активностима 

5.  Активности усавршавања наставника 

6. Разно 

 

Трећи састанак 22.01.2018. 

1. Предлог образовних профила за упис у наредној школској години 

2. Предлог тема за матурски испит код техничара хортикултуре 

3. Анализа успеха –тренутно стање 

4. Извешта ј о радовима на економији и ваннаставним активностима 

5.  Активности усавршавања наставника 

6. Разно 

 

Четврти састанак 27.02.2018. 

1. Обавештење о електронском дневнику 

2. Обавештење о предлогу уписа за следећу годину 

3. Договор о прослави Дана школе 

4. Стручно усавршавање наставника 

5. Разно 

 

Пети састанак 26.04.2018. 

      1.   Одређивање наставника за  менторе и комисија за полагање матурских испита 

      2.   Анализа тренитног пресека оцена ученика пољопривредне струке 

      3.   Распоред извођења професионалне праксе 

      4.   Извештај са републичког такмичења 

       5.  Извештај са излета у организацији Сербиа Органика 

       6.  Разно 

 

Шести састанак 05.06.2018. 

1. Распоред  и анализа извођења професионалне праксе 

2. Предлог поделе стручних предмета у пољоривредној струци 

3. Предлог за ђака генерације школе и ђака пољопривредне струке  

4. Активности наставника пољопривредне струке у претходном периоду 

 

Табеле са успехом који су ученици постигли из стручних предмета  

 

Педологија и агрохемија 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 
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1/1.       (3,13) 3 10 3 8 6 

1/2        (3,40) - 9 7 3 4 

 

Заштита биља 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

1/1        (3,27) - 10 8 6 6 

1/2        (2,64) 1 10 7 4 - 

2/1        (4,19) - - 6 5 10 

2/2        (3,22)  6 5 7 3 

3/1        (3,39) 1 6 3 1 7 

3/2        (3,52) - 7 4 2 8 

3/3        (4,18) - 2 3 2 10 

 

Практична настава 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

1/3         (4,45) - 1 2 4 13 

2/3         (3,95) - 2 4 8 5 

3/3         (4,76) - - 1 2 14 

4/3         (4,20) - 1 2 5 8 

 

Пољопривредна техника 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

1/1        (1,97) 7 20 1 1 1 

1/2        (3,43) 1 3 6 8 3 

2/1        (3,66)  3 5 5 5 

2/2        (3,13) 1 1 6 4 6 

3/1        (4,28) - 4 - 1 13 

3/2        (4,19) - - 8 1 12 

4/1        (4,00) - - 11 6 11 

 

Цвећарство 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

2/3          (3,84) - 1 6 27 5 

3/3          (3,76) - 2 4 7 4 

4/3          (3,37) - 4 6 2 4 

 

 

Биљна производња 1-Ратарство са повртарством 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

2/1        (3,61)  2 6 8 3 

2/2        (4,00) - 3 4 6 10 

 



 

 37 

 Пчеларство –изборни 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

3/2        (3,90) - 2 1 3 4 

 

Декоративна дендрологија 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

2/3          (3,11) - 6 6 6 1 

3/3          (4,06) - 2 4 2 9 

 

Воћарство и виноградарство 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

3/1        (3,17) 3 3 6 - 6 

3/2        (3,81)  6 1 5 9 

 

Професионална пракса 

Одељење 

просечна 

оцена  

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

1/1       (4,52) 1 - 1 6 17 

1/2        (4,67)  1 2 - 18 

2/1        (4,00)  - 4 2 12 

3/1        (3,88) - 4 7 3 12 

3/2        (4,11) - 4 1 2 11 

 

Паркарство 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

3/3О.Б.Н(3,53) - 3 5 6 3 

 

Биодекорација 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица(1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

3/3        (4,53) - 1 2 3 11 

4/3       (3,81) - 3 3 4 6 

 

Наводњавање 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

3/1        (4,56) - - - 8 10 

3/2        (4,05) - 3 3 5 10 

 

Повртарство 

Одељење Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 
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просечна 

оцена 

3/3        (3,82) - 3 4 3 7 

4/3        (3,56) - 1 4 7 3 

 

Сточарска производња 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

4/1       (3,75) - 5 4 12 7 

 

Предузетништво 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

4/1        (4,18) - 1 3 8 16 

 

Лековито и зачинско биље 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

4/3        (3,56) - 1 4 7 3 

 

Организација са менаџментом 

Одељење 

просечна 

оцена 

Јединица (1) Двојка (2) Тројка (3) Четворка (4) Петица (5) 

4/3        (4,00)      1 5 3 7 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ: 

 

Прегледом реализованих активности на састанцима и планираних активности у годишњем 

плану рада уочава да нису реализоване све планиране активности из акционог плана за 

унапређење образовно- васпитног рада: огледно-угледни часови, примена нових метода, 

побољшања активности ученика. Започињали смо и неке облике  пројектна настава  у 

одељењима II1 и III1, а ти радови су показани у програму прославе Дана школе. 

Учествовали смо  на више такмичења и представљали смо школу на сајмовима и другим 

манифестацијама. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

Практична настава,блок настава и професионална пракса су реализоване по плану и програму за 

школску 2017/2018. на школској економији. Ученици су обучавани за извођење агротехничких 

мера у технологији производње ратарских, повртарских, воћарских, цветно-декоративних, и 

лековито-зачинских биљних врста. Технологију сточарске производње ученици су упознавали 

на фармама ПКБ-а. 

 

САРАДЊА СА ПРЕДУЗЕЋИМА 

Ученици пољопривредне струке обављају практичну наставу,блок наставу и професионалну 

праксу у следећим организацијама: 

1. ПКБ  Корпорација 

2. Институт за кукуруз Земун Поље 
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3. Расадник Рева 

4. Пољопривредни факултет Београд 

5. Пољопривредни факултет Нови Сад 

6. Институт за заштиту биља Београд 

7. Огледно добро Пољопривредног факултета Радмиловац 

8. Цвећара Мира фитоденсинг“ Булевар Револуције 

9. Цвећара „Далија“Баново Брдо 

10. Цвећара“Флора ми 7“Бајлонова пијаца 

11. Цвећара „Ми 7“ Смедеревски ђерам 

12. Цвећара „Ана Аница“ Стари Ђерам 

13. Цвећара „Вана Флаувер“ Земун 

14. Цвећара „Иди  Миа“ Бањица 

15. Цвећара „Сити флора“ 

16. Зоолошки врт  Београд 

 

 

 

                                                                                                              Милка Драгишић 

председник стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕТЕРИНАРСКЕ СТРУКЕ 
 

Стручно веће ветеринарске струке чине следеће наставнице-ветеринарке:                          

Јасмина Мехић (председница  већа), Љиљана Пауновић Станковић, Ана Башевић-Бараћ, Магда 

Сарачи-Даниловић, Славица Живковић, Бојана Мијатовић, Александра Стакић-Јанићијевић и 

ветеринарски техничар–стручни сарадник Слађана Тешић. У раду актива активно су 

учествовали и предметни наставници Јелена Минић и Милан Церовић. Одржано је 12  састанка  

стручног већа  и уредно је вођена евиденција (свеска ветеринарског актива). 

 

На састанку Стручног већа одржаном у септембру месецу када су присуствовале све чланице 

већа, усвојен је извештај рада за претходну школску годину. Усвојен је Годишњи план рада 

Стручног већа ветеринарске струке. Направљен је план организације и реализације практичне 

наставе у часовном систему и наставе у блоку по гантограму, као и професионалне праксе (овај 

план је реализован у потпуности током ове 2017/18. школске године). На састанку је утврђено 

шта је све потребно набавити ради одвијања квалитетније наставе, па је између осталог и 

затражена од управе школе набавка још једног видео-бима, и лаптопа, стручне литературе и 

редовна набавка папира и тонера за штампач. На састанку је договорено обнављање уговора са 

Факултетом ветеринарске медицине у Београду, ПКБ корпорацијом, ветеринарским 

амбулантама и станицама и осталим установама у којима се одвија практична настава ученика 

ветеринарске струке. Достављен је и списак уџбеника стручних предмета који ће се користити 

за школску 2017-2018. годину. 

 

У октобру је урађена подела задужења у оквиру Стручног већа ветеринарске струке. 

Разговарало се о темпу  извођења блок наставе по одељењима. Чланице већа су се договориле 

да се у I, II и III разреду 30 часова блок наставе одржи у I полугодишту по направљеном 

распореду гантограма, што је у потпуности и реализовано, као и осталих 30 часова блок наставе 
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у овим одељењима по распореду за II полугодиште и 60 часова у IV разреду, што је такође у 

потпуности реализовано. Председница стручног већа је пренела информације са састанка 

Педагошког колегијума са директором, заменицом директора и организаторкама наставе, а које 

се односе на правовремено вођење припрема за наставне јединице и уредно вођење педагошке 

документације итд. На стручном активу у овом месецу је договорено да се припреме тестови из 

стручних предмета по стандардима за израду тестова и да се даље ради на побољшању и 

осавремењавању наставе као и активној сарадњи између наставника струке и других струка у 

оквиру школе. Учествујемо у активностима Тима за развој школског програма и за рад Тима 

припремају се одређени подаци који су потребни; то обављају Љиљана Пауновић Станковић и 

Мијатовић Бојана. У октобру месецу се прави план рада, активности и организација за 

покретање рада живинарске фарме. 

 

У новембру на крају I класификационог периода урађена је детаљна анализа, како успеха тако 

и изостанака, дисциплине и изречених васпитно-дисциплинских мера у свим одељењима 

ветеринарске струке (1/5, 2/5, 2/6, 3/5, 3/6, 4/5, 4/6). Разговарало се и о мерама за побољшање 

успеха и дисциплине ученика. Дали смо заједничко мишљење о упису одељења за наредну 

школску 2017/2018. годину (два одељења ветеринарског техничара). Славица Живковић и 

Мијатовић Бојана су менторке оделења 4/6 и припремају матуранате за матурски испит, као и за  

школско такмичење ученика ветеринарске струке. За израду тестова за школско такмичење по 

стандардима које пропозиције налажу је задужена Мијатовић Бојана.  

 

У децембру – Блок настава у I полугодишту је реализована у свим одељењима по плану и 

програму, сем IV разреда. У IV разреду блок настава је планирана по завршетку теоретске 

наставе, а због припреме практичног дела матурског испита. Рађена је детаљна анализа успеха 

на крају I полугодишта. Најбољи успех је имало одељење 4-6 и најмањи број изостанака по 

ученику има 4-6, највећу непролазност на овом класификационом периоду имају ученици првих 

разреда, а лоша дисциплина са лошим успехом је евидентирана у оделењу 1-5. У оквиру ове 

тачке дневног реда, поред успеха, изостанака, дисциплинских мера, разговарало се и о 

ученицима којима је потребна додатна помоћ педагошке и психолошке службе на које ће се 

обратити пажња у току  II полугодишта. Поред анализе ученика са слабим успехом, урађена је и 

детаљна анализа ученика који показују веће интересовање у учењу и показују све бољи успех. 

Све присутне чланице већа су потврдиле мишљење Наставничког већа  да је  потребно веће 

ангажовање ученика, родитеља, ПП-службе, одељењских старешина у побољшању успеха. 

Редовно се прати рад живинарске фарме и све протиче у најбољем реду.  

 

Ујануару на састанку Стручног већа разговарало се о обележавању школске славе Светог Саве 

и тим поводом разговарало се о резултатима рада стручног већа и сарадње са другим већима и 

урађене су припреме за извођење наставе  другог полугодишта. Направљени су даљи кораци за 

стручно усавршавање предметних наставника ветеринарске струке.  

 

У фебруару  на састанку Стручног већа разговарало се о припреми ученика за школско 

такмичење ветеринарских техничара и избора ученика за Републичко такмичење ветеринарских 

школа.  

 

У марту  

У овом месецу су одржана два  састанка и чланови ветеринарског актива су активно 

учествовали. Ученици активно учествују и одрађују своју практичну наставу, упознају се са 

радом и организацијом рада а сва одељења су организована по данима  и уз стални надзор 

предметних наставника.  

 

У априлу је урађена анализа успеха по разредима на трећем класификационом периоду, где је 

констатовано да је међу ветеринарским техничарима најбоље одељење четврто шест. У овом 

месецу је урађен и план  презентације школе и смера  са местима и задужењима. Урађен је и 
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предлог комисија за матурске испите и све је предато координаторима практичне наставе да би 

правовремено могле да се ураде припреме за што боље извођење матуре. 

 

У мају На редовном састанку Стручног већа  што се тиче професионалне праксе која је 

предвиђена планом и програмом код  одељења са по 90 часова и она ће бити реализована по 

завршетку теоретске наставе као и 30 часова блок наставе. Формирали смо комисије за 

реализацију матурског испита како су правила налагала. Припремиле смо и радна места на 

фармама где ће ученици  полагати практични део испита, одређен је и трећи члан комисије 

(социјални партнер). Наставничком већу предат је предлог за ученика генерације и ученика 

струке  

 

У јуну Урађена је анализа успеха по разредима на крају II полугодишта. Што се тиче 

реализације практичне наставе у блоку реализована је у потпуности по плану и програму као и 

професионална пракса. Матурски испит је реализован по плану али уз прилично слаб успех 

ученика 4/5 при чему известан број њих није могао да изађе на полагање због недовољних 

оцена (махом једне) из наставних предмета.  

 

У јуну месецу на  састанку стручног већа ветеринарске струке  начињена је оквирна подела 

предмета која ће бити коригована према потребама текућег распореда и усклађивања других 

струка.  

 

 

ТАБЕЛАРНО ПРИКАЗАН УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊИМА – ШКОЛСКА 2017/2018 ГОДИНА 

 

Одељење четврто шест 

предмет професорка 5 4 3 2 1 неоц. 
просечна 

оцена 

Болести 

животиња 

Бојана 

Мијатовић 
10 6 8 3   3,85 

Основи 

хирургије 

Славица 

Живковић 
10 7 8 2   3,92 

 

Одељење прво шест  

предмет професорка 5 4 3 2 1 неоц. 
просечна 

оцена 

Анатомија и 

физиологија 

Душица 

Петровић и 

Ана Бараћ 

Башевић 

6 6 8 10 2  3,13 

Сточарство 

са исхраном 

Магда 

Сарачи 

Даниловић 

10 5 6 10 1  3,43 

 

Одељење прво пет  

предмет професорка 5 4 3 2 1 неоц. 
просечна 

оцена 

Анатомија и 

физиологија 

Душица 

Петровић 

и Ана 

Бараћ 

Башевић 

8 4 7 9   3,39 

Сточарство са 

исхраном 
 9 8 9 2   3.85 
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Одељење друго шест  

предмет професорка 5 4 3 2 1 неоц. 
просечна 

оцена 

Фармакологија  14 9 4 6   3,94 

Патологија 

Љиљана 

Пауновић 

Станковић 

12 9 9 3   3,90 

Хигијена и нега Јелена Минић 13 10 7 3   4,00 

Епизоотиологија Јасмина Мехић 8 5 14 6   3,45 

 

 

Одељење друго пет  

предмет професорка 5 4 3 2 1 неоц. 
просечна 

оцена 

Фармакологија 

Александра 

Стакић 

Јанићијевић 

4 14 7 4 3  3,38 

Патологија 
Бојана 

Мијатовић 
5 5 14 7 1  3,63 

Хигијена и нега 
Магда Сарачи 

Даниловић 
6 8 8 9 1  3,78 

Епизоотиологија  15 7 5 5   4,00 

 

Одељење треће шест  

предмет професорка 5 4 3 2 1 неоц. 
просечна 

оцена 

Породиљство Јасмина Мехић 6 7 8 5  1 3,53 

Болести животиња 
Магда Сарачи 

Даниловић 
7 6 8 5  1 3,58 

 

Одељење треће пет 

предмет професорка 5 4 3 2 1 неоц. 
просечна 

оцена 

Породиљство 

Александра 

Стакић 

Јанићијевић 

9 6 9 6   3,60 

Болести животиња 

Љиљана 

Пауновић 

Станковић 

11 7 3 9   3,66 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСПЕХА ПРЕМА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИЦАМА 

Ана Бараћ Башевић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц 
просечна 

оцена 

Анатомија и 

физиологија 
прво шест 6 6 8 10 2  3,75 

Анатомија и 

физиологија 
прво пет 8 4 7 9   3,39 

 

Магда Сарачи Даниловић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц просечна 
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оцена 

Болести 

животиња 
треће шест 7 6 8 5  1 3,58 

Сточарство са 

исхраном 
прво шест 10 5 6 10 1  3,40 

Хигијена и нега друго пет 6 8 8 9 1  3,78 

 

Славица Живковић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц 
просечна 

оцена 

Основи хирургије 
четврто 

шест 
10 7 8 2   3,92 

Јасмина Мехић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц 
просечна 

оцена 

Епизоотиологија друго шест 8 5 14 6   3,45 

Породиљство треће шест 6 7 8 5  1 3,53 

Бојана Мијатовић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц 
просечна 

оцена 

Болести 

животиња 
четврто шест 10 6 8 3   3,85 

Патологија друго пет 5 5 14 7 1  3,63 

Љиљана Пауновић Станковић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц 
просечна 

оцена 

Болести животиња Треће пет 11 7 3 9   3,66 

Патологија Друго шест 12 9 9 3   3,90 

Александра Стакић Јанићијевић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц 
просечна 

оцена 

Породиљство треће пет 9 6 9 6   3,60 

Фармакологија друго пет 4 14 7 4 3  3,38 

Јелена Минић 

предмет разред 5 4 3 2 1 неоц просечна 

оцена 

Хигијена и 

нега 
друго шест 13 10 7 3   4,00 

 

У Београду, август 2018 

     Стручно веће ветеринарске струке - председник актива  

                                                                  Јасмина Мехић 
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2.6 УСПЕХ УЧЕНИКА август 2018. - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  
 

Успех ученика у току школске 2017/2018.године је континуирано праћен и предузимане 

адекватне мере унапређивања успех. Најмање четири пута је вршена комплетна анализа од 

стране стручних органа Школе (одељенска већа и наставничко веће). У претходној школкој 

години је, у циљу меродавнијег праћења, модификован образац извештаја одељенског 

старешине о успеху и изостајању ученика на класификационим периодима на начин да је 

извештај подразумевао и навођење имена ученика који имају проблеме у учењу и савладавању 

градива, имена ученика који су у претходном периоду учестало изостајали, имена ученика који 

испољавају проблеме у понашању, али и имена ученика који постижу изузетне успехе у 

појединим предметима. Овакав начин извештавања је омогућио да се систематски прати и 

анализира успех и да педагошко-психолошка служба правовремено и адекватним активностима 

рада са ученицима предузима активности на отклањању узрока лошег успеха као и помоћи 

ученицима. 

Образиовни 

профил/разред/одељење 

 

број 

ученика 
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о
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Н
и

је 

зав
р

ш
и

о
 

р
азр

ед
 

одељенски 

старешина 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ТЕХНИЧАР 1/1 
30 1 6 11 4 22 8 Јовица Савић 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ТЕХНИЧАР 1/2 
24 / 6 9 4 19 5 Милан Војводић 

ПРЕХРАМБЕНИ 

ТЕХНИЧАР 1/4 
26 5 6 11 4 26 / Љиљана Стошић 

ВЕТЕРИНАРСКИ 

ТЕХНИЧАР 1/5 
30 6 11 11 2 30 / 

Магда Сарачи 

Даниловић 

ПЕКАР 1/10 19 1 6 6 5 18 1 Весна Марић 

МЕСАР 1/11 24 1 2 7 8 18 6 Маријана Милчић 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ТЕХНИЧАР 2/1 
18 2 6 9 1 18 / 

Костић 

Александра 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ТЕХНИЧАР 2/2 
23 5 10 7 / 22 1 Јелена Чорбић 

ТЕХНИЧАР 

ХОРТИКУЛТУРЕ 2/3 
20 1 6 12 / 19 1 

Зорица Ивић 

Рађеновић 

ПРЕХРАМБЕНИ 

ТЕХНИЧАР 2/4 
29 1 12 15 1 29 / Марија Драговић 

ВЕТЕРИНАРСКИ 

ТЕХНИЧАР 2/5 
33 10 15 7 1 32 1 

Александра 

Стакић 

Јанићијевић 

ПЕКАР 2/10 13 1 2 6 3 12 1 Марија Кузмић 

МЕСАР 2/11 15 / 6 6 2 14 1 Марија Кузмић 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ТЕХНИЧАР 3/1 
18 7 5 5 1 18 / 

Александар 

Бранковић 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ТЕХНИЧАР 3/2 
19 7 7 4 1 19 / 

Драган 

Обрадовић 

ТЕХНИЧАР 

ХОРТИКУЛТУРЕ 3/3 
18 8 6 3 / 17 1 Наташа Ђука 

ПРЕХРАМБЕНИ 

ТЕХНИЧАР 3/4 
23 2 5 10 6 23 / Десанка Соломка 

ВЕТЕРИНАРСКИ 

ТЕХНИЧАР 3/5 
35 16 12 4 3 35 / 

Љиљана 

Станковић 

Пауновић 

ПЕКАР 3/10 10 2 5 2 / 9 1 Татјана Турудић 

МЕСАР 3/11 12 3 6 2 / 11 1 Татјана Турудић 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 28 4 15 8 1 28 / Милка Драгишић 
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ТЕХНИЧАР 4/1 

ТЕХНИЧАР 

ХОРТИКУЛТУРЕ 4/3 
16 6 4 4 2 16 / 

Јамина 

Љубисављевић 

ПРЕХРАМБЕНИ 

ТЕХНИЧАР 4/4 
18 4 3 7 3 17 1 

Татјана 

Макимовић 

ВЕТЕРИНАРСКИ 

ТЕХНИЧАР 4/5 
31 9 17 5 / 31 / Јадранка Ракоњац 

ВЕТЕРИНАРСКИ 

ТЕХНИЧАР 4/6 
34 9 14 8 / 34 / Јелена Минић 

УКУПНО 566 111 196 179 52 537 29  

 

Највећи проблеми, односно најлошији успех су постизали ученици четврте године и то из 

социологије и математике. Узрок је најчешће у великом изостајању ученика, нарочито са часова 

социологије и то је резултирало великим бројем разредних, али и поправних испита. 

 

2.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
Школска 2017/2018.година је представљала својевеврсни изазов у раду педагога. И поред 

сложених услова рада, реализована је већину планираних активности. 

Како је дугогодишња пракса педагога да након реализације месечног оперативног плана 

израђује осврт на реализацију (по садржајима рада из оперативног плана) и исти доставља 

руководству, овај извештај неће садржати попис активности које је педагог реализовала по 

месецима већ по областима рада. 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног и васпитног рада 

o Израђен је Годишњи план рада Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд“. 

У процесу израде Годишњег плана остварена је сарадња са свим носиоцима планирања, 

израђени су обрасци за поједине форме планова и пужена помоћ колегама у планирању 

рада органа, актива, већа, тимова. Утврђена је структура Годишњег плана и усклађена са 

важећим правним нормама. Планирање је извршено уз усклађивање са новим законима и 

стручним упутствима. Координисано је између свих актера рада у школи и ученичком 

дому. 

o Израђен је Програм васпитног рада дома ученика. 

o У мају 2015. донете су нове Основе програма васпитног рада у домовима ученика 

средњих школа у Србији које се у великој мери разликују од претходних Основа. 

Највећу новину представљају дефинисање нових основних програмских подручја и 

утврђени исходи васпитног рада. Педагог је уложио велики напор како би, полазећи од 

нових Основа програма, израдио Програм васпитног рада којим се остварују утврђени 

циљеви, постижу исходи који су мерљиви и индиковани садржајем васпитних тема, а у 

исто време, уважавају специфичност ученика који живе у дому. 

o Како је изостала обука за примену нових Основа програма (што је раније била пракса), 

педагог је иницирао и реализовао сарадњу са стручним сарадницима из београдских 

ученичких домова и договорен је и усаглашен приступ изради Програма васпитног 

рада.Израђивани су месечни оперативни планови за свој рад и осврти на реализацију по 

реализованим садржајима рада у месецу; 

o Пружана је помоћ васпитачима и наставницима у развијању својих програма и планова 

рада. Уочени су недостаци досадашњег планирања и инструктивним радом отклањани. 

o Израђен је Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

o Израђен је План рада Тима за развој међупредметних компетенција; 

o Израђен је план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој; 

o Израђен је Програм сарадње са породицом; 

o Није остварено учешће у формирању група, а педагог је делимично учествовао у 

распоређивању новопридошлих ученика у одељења. 
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o И поред инсистирања да се ради о стручно-педагошком послу, остала је уобичајна 

пракса у школи да овај посао ради референт за ученичка питања.  

o Учешће у планирању и организацији наставе и ваннаставних активности. У овом 

делокругу рада педагог је настојао да својим стручно-педагошким радом допринесе 

функционалној и, уз уважавање најбољих интереса ученика, организацијом наставе и 

ваннаставних активности. Међутим, није успео у томе да се постави као креатор 

организације наставе и утиче на решавање бројних проблема. Генерално, проблем са 

планирањем и организацијом рада у школи потиче од тога што реална подела задужења 

и послова није заснована на стручности и компетентности кадра и правилницима који 

регулишу поделу послова. 

o Израда акционог плана унапређивања рада Школе (на основу извештаја екстерне 

евалуације). 

o Учешће у изради планова и програма рада стручних органа школе.  

o Израда годишњег и месечних планова рада педагога; 

o Евиденција о изради опреативних планова рада наставника. 

o Увид и анализа наставних планова и програма за поједине наставне предмете и разреде. 

o Прикупљање, прегледање, саветовање и сређивање наставних планова за поједине 

наставне предмете за наредну школску годину. 

o Прегледање и евидентирање глобалних и оперативних планова наставника током 

школске године. 

o Учешће у процесу израде и реализације Школског развојног плана. 

o Учешће у изради планова и програма стручног усавршавања запослених.  

o Рад на стручном усавршавању наставника у области дидактичко-методичких садржаја, 

припремању и извођењу наставних часова, припреми кандидата за полагање испита за 

лиценцу 

o Учешће у осмишљавању и остваривању школе као пријатног амбијента за ученике, 

наставнике и родитеље. 

o Учешће у изради програма корективног рада са ученицима који слабије напредују у 

учењу, који имају сметње и тешкоће у савлађивању наставног градива, који имају 

тешкоће у социјалној и комуникационој адаптацији, као и са ученицима са посебним 

потребама 

o Координисање радом Тима за инклузивно образовање – израда акционог плана, 

састанци, идентификација ученика којима је потребна додатна образовна подршка, 

посете часовима одељења у којима се налазе ученици 

o Рад са ученицима, наставницима, родитељима, сарадња са ИРК, вредновање предузетих 

мера индивидуализације, израда извештаја о раду тима. 

o Реализација истраживања у сарадњи са Институтом за психологију „Ефекти уписивања у 

(не) жељену средњу школу“. 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног и васпитног рада 

 

o Праћење реализације наставе кроз увид у Дневнике, оперативне планове наставника и 

непосредно праћење часова 

o Вредновање наставе кроз извештаје о посећеним часовима  

o Пружање помоћи наставницима у дидактичко-методичком конципирању наставе 

(структурацији наставног часа, усклађеност циљева, садржаја, метода и облика рада са 

самим наставним процесом, евалуација наставног часа, повезаност са образовним 

стандардима). 

o Пружање помоћи наставицима у иновирању наставе (примена активне и страживачке 

наставе, вишекооперативних облика учења, индивидуалне и индивидуализоване наставе, 

диференциране наставе, проблемске наставе) 

o Анализа наставног процеса и учешће, заједно са наставницима, у процесу подизања 

квалитета и нивоа ученичких знања и умења (смањивање репродуктивног учења; 
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o  Оспособљавање ученика за решавање проблема, стицање функционалних знања, 

практично примењивање знања у различитим и удаљеним ситуацијама у односу на оне у 

којима су стечена или вежбана, развој критичког мишљења).  

o Промовисање захтева и праксе да се у школи у интелектуалној сфери ставља акценат на 

развој научног, логичког мишљења и истраживачку наставу. У склопу тога, пружање 

помоћи наставницима у креирању наставног процеса као научно-истраживачког 

сазнајног процеса. 

o Остваривање увида у коришћење наставних средстава. То је истовремено и најбољи 

метод да се утврди колико је адекватна примена одређеног наставног средства за 

реализацију одређених наставних садржаја. У таквим ситуацијама види се умешност 

наставника да рукује училима, да креира дидактички материјал за та учила, да поставља 

функционалне задатке за ученике, да покреће активности ученика или да их користи за 

проверу постигнућа ученика. 

o  Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја ученика 

(праћење успеха, изостанака и владањаученика). 

o Анализа успеха,  изостанака и дисциплине ученика на класификационим периодима 

(прво тромесечје, прво полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште и крај 

године). 

o Праћење реализације циљева и задатака појединих наставних предмета и области.  

o Праћење организације васпитно-образовног рада школе, посебно праћење ефеката 

иновативних подухвата и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика 

рада. 

o Учешће у процесу самовреновања рада школе – стручна помоћ у области Настава и 

учење – планирање у настави, израда припрема за час, артикулација сазнајног процеса у 

настави, итд.  

o Праћење успеха ученика у разним ваннаставним активностима, званичним 

такмичењима, завршним и матурским испитима. 

o Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана, 

o Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе 

o Учешће у истраживању Института за педагошка истраживања 

o Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшањ 

школског успеха, 

o Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

o Праћење реализације програма васпитног рада са васпитним групама 

o Израда и примена инструмената за праћење остваривања исхода васпитног рада 

o Израда месечних извештаја о реализацији рада, израда годишњих извештаја о 

сопственом раду, раду тима за инклузију, педагошког колегијума, тима за 

самовредновање, тима за заштиту ученика у дому од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

o Учествовање у праћењу реализације остварености стандарда општеобразовних предмета 

за крај средњег образовања-тестирање ученика. 

 

3. Рад са наставницима и васпитачима 

 

o Пружање помоћи васпитачима и наставницима на конкретизовању и 

o операционализовању циљева и задатака васпитно-образовног, односно васпитног рада и, 

у складу са њима, одабирање одговарајућих садржаја, метода и облика рада. 

o Рад са васпитачима на преиспитивању васпитно-образовне праксе, разматрањем 

педагошких приступа и конкретних проблема васпитне праксе 
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o Мотивисањеваспитача, односно наставника на континуирано стручно усавршавање и 

израду плана професионалног развоја и напредовања у струци 

o Сталани систематски рад на педагошко-дидактичко-методичком образовању и 

усавршавању наставника. 

o Указивање на неопходност веће заступљености активне наставе, кооперативних облика 

наставе, индивидуализоване и диференциране наставе. 

o Промовисање неопходности подизања квалитета знања и развоја мишљења ученика; 

o Указивање и оспособљавање наставника за унапређивање наставне праксе кроз већу 

заступљеност учења путем истраживања, увиђања, откривања, већу заступљеност 

решавања проблема, практичну применљивост ученичких знања. 

o Учешће у раду стручних тимова, већа и актива у школи и предузимање мера за 

унапређивање њиховог рада 

o Анализирање посећених часова редовне наставе и других облика васпитно- образовног 

рада и сагледавање њихове дидактичко-методичке заснованости. 

o Утврђивање узрока проблема који се јављају у васпитном и образовном раду 

o Осмишљавање рада са даровитим ученицима и онима који имају потешкоћа у васпитно-

образовном раду; 

o Упућивање наставника и васпитача на коришћење стручне литературе ради 

осавремењивања наставног и васпитног процеса; 

o Пружање помоћи наставницима и васпитачима у реализацији огледних часова и 

васпитних тема и примера добре праксе; 

o Пружање помоћи наставницима-приправницима у процесу увођења у посао; 

o Учествовање у вредновању резултата васпитно-образовног рада и изради критеријума и 

инструмената за објективно оцењивање ученика; 

o Стручни рад и подршка новозапосленим младим колегама и колегама кандидатима за 

полагање стручног испита за лиценцу наставника 

o Пружање стручне, дидактичко-методичке подршке и помоћи (основни педагошки и 

дидактичко-методички појмови и односи, креирање сценарија за часове, артикулација 

процеса сазнања и учења у настави, итд.) колегама који су полагали стручни испит у 

нашој школи, али и другима који су тражили стручну, методичку, подршку и помоћ. 

o Праћење начина вођења педагошке документације васпитача и наставника, 

o Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице 

o Пружање помоћи васпитачима и наставницима у остваривању свих форми сарадње са 

породицом. 

o Извшена је обука свих наставника за рад у електронском дневнику и константно 

координисано радом у апликацији. 

 

4. Рад са ученицима 

 

o Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа, промене статуса из 

редовног у ванредног ученика 

o Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента (пре свега у 

ученичком дому) 

o Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу, понашању и 

социјалној адаптацији 

o Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у учењу и понашању 

o Праћење и проучавање интересовања и постигнућа ученика и сагледавање њихове 

усклађености са професионалним жељама и опредељењима 

o Упознавање ученика са врстама виших школа и факултета, појединим занимањима, 

пријемним испитима 
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o Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и 

конструктивно коришћење слободног времена. 

o Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих 

стилова живота 

o Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и дома и помоћ 

у њиховој реализацији 

o Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању 

o Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано 

изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права. 

 

5. Рад са родитељима,  односно старатељима 

 

o Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, 

o Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о 

заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе. 

o Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци, 

o Сарадња са саветом родитеља, информисањем родитеља и давање предлога по питањима 

која се разматрају на савету 

o  Организовање и учествовање на заједничким родитељским састанцима у вези сa 

организацијом и остваривањем васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада, 

o Промовисање и подржавање укључивања родитеља у поједине облике рада школе 

(настава, предавања, разни пројекти...), као и учешће у свим другим сегментима 

школског живота 

o Укључивање родитеља у рад са децом која имају развојиних проблема, проблем у 

адаптацији, у понашању и/или имају тешкоће у учењу. 

o Педагошко-психолошко образовање родитеља.  

o Образовање родитеља о узрасним и развојним карактеристикама ученика. 

o Образовање родитеља за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог 

професионалног развоја.  

o Упознавање родитеља са ученичким обавезама и правима и неопходношћу њиховог 

поштовања.  

 

6. Рад са директором, управником ученичког дома и стручним сарадницима 

 

o Сарадња са управником ученичког дома је, као и ранијих година, била успешна. 

Сарађивало се на планирању, организацији, праћењу и вредновању васпитног рада, 

припреми седница педагошког већа, анализама и извештајима о раду. 

o Сарадња са директором се посебно развила у току ове школске године. Све мање су 

присутна организациона решења у којима су активности из делокруга рада педагога које 

изискују сарадњу са директором, усмерене ка другим извршиоцима (организатори 

практичне наставе, правник, референт за ученичка питања или наставници).  

o Сарадња са одељенским старешинама је била на изузетном нивоу.  

o Сарадња са психологом се постепено развија. Педагог ће и убудуће наставити да 

подстиче сарадњу са психологом и настојати да ефекти изостанка сарадње буду мање 

изражени и не ометају рад установе. 

o Сарадња са библиотекаром је била веома успешна и обухватала је сарадњу приликом 

избора и набавке стручне литературе и иницирање и учешће и разним активностима 

културне и јавне делатности установе. 
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7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

o Учествовање у раду наставничког већа и педагошког већа  (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа, 

o Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе: педагошки 

колегијум, наставничко и педагошко вече,  активи, стручна већа за области предмета, 

разредна, одељенска већа, координисање рада тима за инклузију у образовању, тим за 

самовредновање, тим за стручно усавршавање. 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

локалном самоуправом 

 

o Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног, 

односно образовно-васпитног рада установе (Центри за социјални рад, Школска 

управа Београд, Дом здравља Звездара, Дом здравља Палилула, Црвени крст, Група 

Е8, Градски суп Београд, Муп Републике Србије, Институт за педагошка 

истраживања, Институт за психологију, Педагошко друштво Србије, Институт за 

економију и право, Филозофски факултет, Домови ученика, Пољопривредне школе  

o Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа, (Институт за 

психолошка истраживања) 

o Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација, 

o Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама 

које се баве програмима за младе, 

o Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој 

o Сарадња са националном службом за запошљавање. 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

o Вођена је документација о о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу; 

o Израђивани су, припремани и чувани посебни протоколи, чек листе за праћење наставе и 

ваннаставних активности на нивоу школе; 

o Педагог се припремао за послове предвиђене годишњим планом и програмом и 

оперативним плановима рада педагога, 

o Податке о ученицима и материјал који садржи такве податке, педагог је чувао у складу 

са етичким кодексом педагога. 

o Стручно усавршавање је реализовано праћењем стручне литературе, праћењем 

информација од значаја за васпитање и образовање на интернету, активно учешће у раду 

Секције стручних сарадника, сарадња са Педагошким друштвом Србије, акредитовани 

семинар (Планирање и реализација додатне образовне подршке деци, ученицима са 

сметњама у развоју), учешће на конгресима ((Вас)питање данас и Васпитни рад у 

домовима ученика, трибинама, стручним скуповима и друго. 

o Учешће у изради Приручника за реализацију васпитног рада у домовима ученика 

„Праћење и вредновање васпитног рада у ученичком дому“ у сардањи са Заводом за 

вредновање квалитета васпитања и образовања. 

 

Полазећи од потреба школе, акценат у раду педагога у наредној школској години биће на: 

➢ унапређивању планирања, програмирања рада као тимске активности;  

➢ раду са ученицима који постижу слабије резултате у учењу и савладавању програма,  

➢ развој општих међупредметних компетенција и предузетништва у Установи 

➢ развој методологије самовредновања према стандардима квалитета рада 
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➢ развијању, неговању и промовисању сарадње и тимског рада у колективу 

 

септембар, 2018.       Драгана Беновић - ПЕДАГОГ

  

     

2.8 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 
Психологу је школска 2017/18. година шеснаеста коју је у целини провео у овој Школи. Као и претходне 

године у неколико наврата у току године психолог је (из различитих разлога) био ометен у адекватној 

реализацији планираних садржаја (подаци о томе доступни су руководству Школе и заинтересованима). 

Ипак је већина предвиђених активности (по личном мишљењу недовољно адекватно) реализована, а 

групним и/или индивидуалним саветодавним радом обухваћена је већина ученика којима је поменути 

рад био потребан (као и до сада махом су га иницирали самоиницијативно). Обиласци часова проблем-

предмета поново нису реализовани. Саветодавни рад са родитељима може се нажалост, као и 

претходних година, сматрати изузетком (иако је већина одељењских старешина имала мањи проблем са 

посећеношћу на родитељским састанцима него претходних година). У неколико наврата је учествовао у 

раду одељењских заједница – махом тамо где су се појављивали проблеми у функционисању истих. Као и 

сваке године, најинтензивнији групни саветодавни рад обављан је са првим разредима (почев од часова 

мотивације на сарадњу па до радионица о учењу)... И ове године је, успркос поменутим проблемима, 

психолог обавио неколико радионица кохезије у неким одељењима првог и другог разреда, па ће то 

(надам се) остати пракса и убудуће. 

 

Рад психолога на организовању ваннаставних садржаја ове године био је још слабији него претходне 

(најнеуспешније) године. Томе је допринело и прилично лоше функционисање Ученичког Парламента 

али и недостатак времена и енергије за реализацију тог дела рада..  

 

И ове године психолог је остао председник Комисије за хуманитарну и јавну делатност Црвеног крста 

Палилуле и члан Управног Одбора истог. Известан део времена био је посвећен стварању 

форматизованих и стандардизованих докумената и њихово постављање на сајт Школе као и одржавање 

поменутог сајта. Обавезе психолога у разним специјализованим тимовима биле су ове године знатно 

мање него раније – највећим делом због прерасподеле координација тимовима. Као и претходне године, 

програм превенције наркоманије морао је претрпети значајне измене и бити реализован вишекратно (и 

на више комунално него одељенски усмерен начин). Ове године није било организованих интерних 

едукација (у циљу повећања компетенције наставника за стандардизовано вођење наставе), али је 

психолог учествовао у раду Тима за стручно усавршавање и поново је израђен програм сручног 

усавршавања на нивоу установе (и претходно на нивоу стручних већа) део поменутог програма није 

реализован па остаје нада да ће у наредној години бар део поменутог програма бити испоштован.  

 

Поново, вероватно и због свега горе наведеног, нису постигнути значајнији успеси у представљању 

музичких, ликовних, драмских и новинарских достигнућа ученика. Психолог је координирао радом 

Тима за заштиту деце, Тима за културно-јавну делатност али је недовољно задовољан реализованим. 

Учествовао је у раду Наставничког и одељенских већа, а наставни процес и педагошка евиденција су 

евалуирани и унапређивани.  

 

Помагао је Тиму за промоцију Школе (нарочито у предуписном периоду – мај/јун 2018) на реализацији 

адекватне промоције Школе. 

 

Није организована ниједна школска забава (осим традиционалне прославе завршних разреда), 

реализовано је свега неколико спортских такмичења, није било ликовних и/или музичких радионица а 

ни ове године није било ни школског биоскопа... Нажалост, ове године број уписаних одељења је био 

исти као прошле године, што је делом последица недовољног притиска Школе на ресорно 

Министарство, али и неадекватне промоције Школе. Ученици су, најчешће као и претходних бирали 

Школу на препоруку родбине и пријатеља (а често и колега и ученика који обављају промоцију Школе) – 

што је, и даље, највећа похвала Школи и раду већине запослених. Додатно је смањен (највише због 

опште лоше економске ситуације у свим секторима) интензитет сарадње са свим групама и 

институцијама од интереса (невладин сектор, институције социјалног старања, друге школе, 

здравствене установе...) и учешће (нарочито преко појединих представника Ученичког парламента) у 

бројним активностима у организацији тих институција. Са реализацијом инклузије миграната у 
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образовни систем Србије се практично стало иако је уложено много труда у исту. У неколико наврата 

наши ученици и запослени су учествовали у истраживањима која је реализовао психолог у сарадњи са 

различитим НВО, Инситутом за психологију и Црвеним крстом а ове године наши ученици су чинили и 

узорак за ПИСА тестирање (које је на нивоу Школе реализовао психолог).  

 

Психолог је и ове године радио по Плану рада који је сам (у складу са предвиђеним обавезама из 

Службеног гласника и Просветног прегледа) осмислио. Психолог је и даље прилично незадовољан 

резултатима које је постигао у педагошко инструктивном раду са колегама (онима којима је исти 

неопходан) али ове године и на свим другим пољима јер је због озбиљних личних проблема фактички од 

краја децембра (тј. скоро цело полугодиште) радио са минимумом снаге и ентузијазма... С обзиром на то 

да ни ове године није било адекватних интерних едукација ипак је чињеница да је (у претходном 

периоду) велики број колега постао довољно спреман да самостално реализује пројектне задатаке што 

представља велики квалитет за целу установу и потенцијал за напредовање Школе. 

 

АВГУСТ: 
Психолог је пружао подршку и мотивисао ученике који су излазили на разредне и поправне испите у сарадњи са 

предметним наставницима и одељенским старешинама. Израдио је и поделио (у арадњи са координаторима 

наставе) материјале (упутства и смернице о вођењу евиденције и приоритетним активностима) за одељенске 

старешине и предметне наставнике, који су достављени свим одељењским старешинама. Учествовао у изради 

материјала за старешине одељења првих разреда и организацији педагошко инструктивних састанака са њима. 

Учествовао у изради Плана и програма рада Школе за 2018/19. и појединих стручних актива (темама за едукацију и 

дискусију). Учествовао је у изради Годишњег извештаја о реализацији наставног програма за 2017/18. Учествовао 

је у раду Наставничких већа. Договорено је да се и ове године доделе бесплатне ужине материјално 

најугроженијим ученицима (ове године 80 тј. 30 више од прошле), али је поново инсистирано и на налажењу 

додатних спонзора поменуте акције као и на коришћењу прехрамбене радионице у ту сврху – до краја године опет 

без резултата. Праћен је процес уписа/пребацивања ученика у првом и другом уписном року, при чему је највише 

времена посвећено упознавању са проблематиком ученика и родитеља који су том приликом долазили. 

 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 29 ученика и 

18 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 10 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

СЕПТЕМБАР: 
Учествовао је у организацији дочека ученика обе смене првог дана наставе, израдио и поделио материјале за 

одељењске старешине (програме и едукативне материјале), помагао новим старешинама да се упознају са 

колективом и својим обавезама. Средином септембра коначнa верзијa Годишњег плана рада и Извештаја о 

реализацији програма израђене су и упућене Министарству просвете. Учествовао је у припреми и реализацији 

Разредног већа првог разреда и ванредних одељењских већа појединих одељења Организовао је и извео часове 

мотивације на сарадњу са ученицима првог разреда (два школска часа по одељењу) – резултат тих часова био је 

извештај о структури одељења и потенцијалним проблемима који је предочен одељењским старешинама првог 

разреда на састанку са њима и руководством Школе. Упоредо је настојао да подстакне ученике на учешће у 

секцијама али, нажалост, већина секција од прошле године је временом замрла услед незаинтересованости 

ученика. Прикупио је документацију и омогућио додељивање бесплатне (целогодишње) ужине за социјално 

најугроженије ученике, ажурирао је и списак представника одељења у Ученичком парламенту. Учествовао је у 

раду Педагошког колегијума и припремама материјала за представнике стручних већа. Ове године поново је 

посетио (што ће ваља бити пракса и наредних) већину првих родитељских састанака скоро свих одељења првог 

разреда.  

 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 96 ученика и 

34 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 40 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

ОКТОБАР: 
Учествовао је у раду Разредног већа првог разреда и Тима за развој наставног програма. Почеле су са радом (првим 

састанком) све предвиђене (и неке нове) секције али уз прилично слаб одзив ученика. Почели су са реализацијом 

часови/радионице кохезије у одељењима првог разреда. Организоване су седнице Ученичког Парламента и 

Извршног одбора истог. Пратио је реализацију наставе и помагао колегама које су то затражиле...  
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Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћен је 91 ученик и 25 

родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 33 групе 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

НОВЕМБАР: 
Припремљено је и реализовано учешће на Одељенским Већима обе смене и разматрани су подаци о успеху 

ученика. Учествовао је у раду Педагошког колегијума, Секције школских психолога и осталим телима у чији рад 

је укључен. Припремљена је документација за редовну посету Педагошког и Инспекцијског надзора. Присуствовао 

је огледним часовима неколико колега и учествовао у дискусији тим поводом. Организован је састанак Тима за 

заштиту ученика у новом и допуњеном саставу. Припремљене су и реализоване радионице социјалне динамике за 

ученике првог разреда. Учествовао је у раду Наставничког већа. 

 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 92 ученика и 

28 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 35 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

ДЕЦЕМБАР: 
Учествовао је у раду свих специјализованих тимова (који су имали закључне састанке за прво полугодиште). 

Почела су (и до краја месеца окончана) са реализацијом предавања о учењу у скоро свим одељењима првог 

разреда. Учествовао је у припремама за реализацију ПИСА тестирања. Учествовао је у раду Разредног већа првог 

разреда и уз вероучитеља координирао радом Ученичког парламента. Учествовао је у раду седнице Управног 

одбора Црвеног крста Палилуле и организацији неколико хуманитарних акција.  

 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 74 ученика и 

15 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 32 групе 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

 

ЈАНУАР: 
Обављане су све традиционалне активности предвиђене а ова период. Приведене су крају припреме за Светосавску 

прославу и иста је (уз свесрдно залагање наставника српског језика, вероучитеља и ученика) релативно адекватно 

реализована.   

 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 31 ученик и 8 

родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 15 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

ФЕБРУАР: 
Реализовао је предавања/радионице на тему насиља за ученике првог (а касније делимично и другог разреда) у 

складу са договором постигнутом на састанку Тима за заштиту ученика. Настављена је и продубљена сарадња са 

Институтом за проучавање образовања Рома и Националним Саветом Рома на реализацији њихових активности. 

Остварена је и сарадња са АДРА-ом. Организовани су мини састанци са помоћником директора и појединим 

представницима стручних већа зарад успешније реализације Плана стручног усавршавања установе. Учествовао је 

у раду појединих стручних већа предмета, Одељенских и Наставничког већа. 

 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 54 ученика и 

17 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 36 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

МАРТ: 
Реализовани су часови професионалне оријентације у свим завршним одељењима (у некима су реализоване обе 

фазе а у некима само прва па је друга реализована у априлу). Почеле су са реализацијом промоције Школе па је 

тиму који је за то одређен пружана техничка и организациона подршка (колико су то дозволила средства која је 

Школа за то предвидела). Учествовао је у раду Педагошког колегијума и Одељенских већа. Учествовао је у 

реализацији истраживања о емпатији и насиљу у сарадњи са Фондом за отворено друштво.  
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Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 86 ученика и 

12 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 32 групе 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

АПРИЛ: 
Учествовао је у раду специјализованих тимова Школе. Учествовао је у раду Наставничког већа. Помогао је 

реализацију промоције појединих факултета у Школи и подстицао ученике и старешине завршних разреда да 

посете сајмове образовања који су организовани у овом периоду у више термина и на више локација. 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 62 ученика и 

15 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 27 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

МАЈ: 
Учествовао је у припреми матурске прославе али ове године (поново) није присуствовао истој. У сарадњи са 

представницима Ученичког парламента, одељењских старешина и ученика завршних разреда реализована је 

организација традиционалне прославе последњег дана теоријске наставе. Реализоване су завршне фазе ПИСА 

тестирања и прослеђен им је тестовни материјал. Учествовао је у раду Наставничког  и Одељенских већа... 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 73 ученика и  

21 родитељ, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 29 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

ЈУН: 
Учествовао је у раду Разредних већа, Одељенских и Наставничког већа. Велики део времена посвећен је сређивању 

сопствене педагошке документације и изради адекватних форми документације за наставнике и стручна већа да би 

се олакшао процес израде годишњег Извештаја о реализацији плана рада и пратећих докумената (што је ишло још 

теже него прошле године). Учествовао је у раду Педагошког колегијума и свих специјализованих тимова који су 

имали закључне састанке у поменутом периоду. Учествовао је у припреми и реализацији прославе и доделе 

награда најбољим ученицима (и Ученику генерације). Почео је са прикупљањем материјала за израду Извештаја о 

раду Школе и обавестио оне који су задужени за достављање истих о њиховим обавезама у наредном периоду.  

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 39 ученика и 

25 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 28 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

ЈУЛ: 
Махом се бавио подршком ученицима (и родитељима) везано за полагање разредних и поправних испита (за 

завршне и незавршне разреде). У договору са заинтересованим наставницима помагао је (информисањем и 

упућивањем на материјале постављене на сајт Школе) да адекватно обаве активности везане за састављање 

сопствених извештаја. Пратио је ток уписа нових и старих ученика у Школу у школској 2018/19. Пратио је (колико 

је било могуће) и упис ученика завршних разреда на факултете и више школе. 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 32 ученика, 17 

родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 19 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

АВГУСТ: 
Учествовао је у раду Наставничког већа и са члановима комисије настојао да се прикупе сви потребни материјали 

за израду Извештаја о реализацији програма рада за 2017/18. Довршена је израда делова поменутог Извештаја и 

Годишњег плана рада 2018/19. за које је задужен психолог. Пружана је подршка ученицима и родитељима којима 

је то било потребно (упис, поправни, матурски испит и сл.). Учествовао је у раду Одељењских већа. Ове године 

поново није био организован састанак са одељењским старешинама првог разреда пре почетка наставе. 

Учествовао је у раду Скупштине Црвеног крста Палилула. Учествовао је у припреми дочека ученика (програм за 

први дан наставе) као и у организацији накнадних испита и комисија за ученике код којих је за тим било потребе. 

У сарадњи са руководством Школе испланирани су приоритетни задаци за септембар и анализе које ће бити 

саставни део Школског програма. Окончано је дотеривање/измена неколико планова пројектних активности и 

почело успостављање контакта са потенцијалним партнерима у реализацији (предузећима и институцијама које 

би могле и хтеле да помогну). 
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Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 35 ученика, 

27 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 12 група 

ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној блискости). 

 

  Жељко Машовић 

  психолог Школе 

 

 

 

 

2.9 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
    
 Школска библиотека је остваривала своју традиционалну улогу кроз образовну, културну, 

информативну и социјалну делатност. Све активности важне за живот и рад школе дешавале су 

се у библиотеци: часови редовне, допунске и додатне наставе, припреме за такмичења, рад са 

ученицима при секцијама, разна предавања и промоције, састанци Наставничког и Педагошког 

већа, састанци Ђачког парламента. 

    Школски библиотекар је сарађивао са професорима, директором, стручним сарадницима, 

издавачима и књижевницима па је све то допринело његовом успеху у раду са ученицима. 

   Књижни фонд библиотеке обогаћен је са 59 нових књига ( куповином и поклоном ). Уписано 

је 133 нових корисника током ове школске године. 

   Индивидуални рад са ученицима у библиотеци је веома битан јер су ученици у 

адолесцентском добу. Библиотекар свакодневно разговара са њима о њиховим интересовањима 

и потребама за успех у учењу и помаже да одаберу адекватну литературу. Редовно их упозорава 

на значај књиге и читања у њиховом образовању и животу.Библиотекар помаже при избору 

литературе за израду реферата и дипломских радова , помаже ученицима у књижевно-

теоријској анализи прочитаних дела, поучава како се пишу писмени задаци, есеји и семинарски 

радови, претражује по књигама и интернету за потребе ученика и професора и поучава о значају 

кључних речи код научног истраживања. Ученици често и радо бораве у читаоници.Читају 

часописе, енциклопедије, стручне књиге и уче. Ове године је ученицима издато 3823 књига, 

професорима 420, а осталим корисницима 63. 

    Библиотекар прати литерарне и ликовне конкурсе намењене ученицима и о томе информише 

ученике и професоре, а затим  прегледа радове ученика.О освојеним наградама пише мејлове 

„Просветном прегледу“ и „Пољоиндустрији“. 

   Школски библиотекар је организовао одлазак на Сајам књига 24.10.2017.Oко четрдесет 

ученика и неколико професора су са библиотекаром посетили овај сајам. 

   И поред јаке жеље и залагања, библиотекар није успео у замисли да организује промоцију 

књиге „Све је у реду „ Јасминке Петровић, наше савремене књижевнице, и књижевни сусрет са 

њом у библиотеци школе – због недостатка материјалних средстава. Нада се да ће то успети да 

реализује у наредној школској години. 

    

   Библиотекар непрестано ради на популарисању књиге и читања. Анкетира ученике и 

професоре: „ Препоручујем своју омиљену књигу“ и „ Желим да библиотека набави 

књигу...“Библиотекар има пано у ходнику школе на ком региструје догађаје из културе и 

одређене новости из струке, приређује тематске изложбе и редовно информише ученике и 

професоре о новим књигама у библиотеци. 

   Библиотекар узима учешће у свим активностима важним за рад и промоцију школе: 

дежурство и прегледање иницијалних  тестова ученика трећег разреда; члан жирија на 

школском такмичењу рецитатора; рад са талентованим ученицима  и онима који имају посебна 

интересовања; организовање вршњачког дружења за учење . 

   И у току ове школске године библиотекар се стручно усавршавао ( остварио нових 40 сати ), 

организовао састанке Актива библиотекара Палилуле, присуствовао промоцијама нових књига 

и сарадњом са издавачима набављао нове књиге . 
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   Библиотекар сматра да је најважнији део његовог посла мотивисање ученика за читање и 

подизање свесности о значају књиге и образовања, а то се постиже различитим методама и 

активностима. 

                                                                                        Библиотекар: 

                                                                                        Нада Мрдовић 

 

2.10 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Као модел организовања и деловања родитеља деце која похађају Школу, Савет родитеља је 

током школске 2017/2018. године настојао да помаже у успостављању успешне и садржајне 

сарадње родитеља и Школе и изграђивању и унапређивању њиховог међусобног уважавања и 

поверења. 

Савет родитеља: 

o Предлаже представнике родитеља у Школски одбор; 

o Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 

o Учествује у поступку предлагања изборних предмета; 

o Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, донација и 

средстава родитеља; 

o Разматра услове за рад Школе; 

o Учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика; 

o Даје сагласност на програм и организовање екскурзија; 

o Разматра извештај о реализацији екскурзија, Годишњи извештај о раду Школе, Годишњи 

план рада Школе,  Школски програм, Развојни план рада Школе 

Прву конститутивну седницу је сазвао и руководио директор, а наредне изабрани председник 

Савета. У раду Савета су помагали директор и педагог. Годишњим планом рада Савета 

родитеља су на првој седници дефинисани садржаји које ће разматрати, носиоци активности и 

временски распоред реализације активности.  У току школске године одржано је 4 седница. 

 

Септембар: 

Конституисање новог сазива Савета родитеља, избор председника, избор представника Савета у 

Школски одбор, разматрање Годишњег извештаја о раду Школе и Годишњег извештаја о раду 

директора, разматрање годишњег плана рада Школе, разматрање анекса Школског програма 

(рачунарство и информатика), доношење одлуке о висини Ђачког динара, раматрање кодекса 

понашања ученика, запослених и родитеља и договор о презентацији представника одељења на 

родитељским састанцима. 

 

Новембар: 

Разматрање Извештаја о успеху и изостајању ученика у првом тромесечју и предложених мера 

за унапређивање, Разматрање проблема у вези организације и реализације екскурзије, Договор о 

начину утврђивања задовољства родитеља Школом (у оквиру самовредновања). 

 

Фебруар: 

Разматрање извештаја о успеху, дисциплини и изостајању ученика у првом полугодишту и 

предлог мера за унапређивање рада, разматрање финансијског извештаја који се односи на 

средства из Ђачког динара. Предлози ангажовања родитеља у активностима професионалне 

орјентације ученика. 
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Јун: 

Разматрање Школског програма за период 2017-2021.; Анализа Правилника о кућном реду и 

предлози за унапређивање истог; Анализа успеха ученика завршних одељења на матурском и 

завршном испиту; Анализа изостајања ученика и начина правдања изостанака; Анализа 

самовредновања у школској години – резултати испитивања задовољства родитеља школом са 

импликацијама. 
 

 Савет родитеља је своје предлоге, питања и ставове упућивао Школском одбору, 

директору и стручним органима Школе. Анализирајући свој рад у школској години, савет 

родитеља је закључио да је имао могућност да значајано учествује у раду и организацији рада 

Школе, а да је посебно утицао на унапређивање безбедности и организације рада која осигурава 

безбедност како ученика тако и запослених у Школи.  

Савет је изразио задовољство добром сарадњом са директором, стручним сарадницима и 

одељенским старешинама и сматра да је квалитет ове сарадње помогао свима у настојањима да 

подржавају развој младих. Највећи простор за унапређивање рада Савет види у раду чланова са 

родитељима ученика из одељења које представљају. Сарадња је била више у смеру преношења 

информација одељенским родитељима, а мање у смеру давања предлога, разматрања идеја и 

жеља из тзв базе. 

                                                                        

Кординатор Савета родитеља 

Д. Беновић 

 

 

2.11 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
У школској 2017/18. години Ученички парламент је имао ЧЕТИРИ редовна и неколико 

ванредних састанка. Ванредним састанцима присуствовали су (најчешће) само чланови 

Председништва и поједини посланици првог и другог разреда. Као и претходних година, 

највећи проблем у раду Парламента представљало је ретко учешће посланика-ученика 

завршних разреда као и немогућност да се, у највећем броју случајева, обезбеди присуство 

ученика којима се настава завршавала пре предвиђеног почетка седнице. Први састанак 

организован је почетком септембра 2017. а последњи у мају 2018. године.  

 

На почетку школске године доста је времена посвећено мотивацији (нарочито првака) да се 

ангажују у раду Парламента и секција. Захваљујући томе и великом ангажовању координатора 

наставе било је довољно посланика на првих пар састанака да би се адекватно планирало и 

реализовало оно што је било предвиђено, али се временом (као и претходних година) чланство 

осуло, па је и рад постао фактички немогућ. Седнице су, поново, организоване двократно да би 

им могли присуствовати посланици из обе наставне смене али је и поред тога било тешко 

имати кворум. Поменута чињеница али и настојање председнице Парламента да кроз наставак 

(у првом полугодишту) функционисања Канцеларије Парламента (два пута недељно) довели су 

до тога да су ипак реализоване неке хуманитарне и културно забавне акције (првенствено 

захваљујући ангажовању неколико ученика/ца првог и другог разреда који су и у својим 

основним школама били посланици). 

 

Председница Парламента Соња Тодоровић, ученица четвртог разреда пољопривредне струке је 

ове године настојала да унапреди рад, али јој то није у значајнијој мери пошло за руком. 

Успркос чињеници да је оформила прилично добар тим у оквиру Извршног одбора, те томе да 

је и директор Школе настојао да се активније укључи у рад Парламента – није било значајнијих 

резултата (како у реализацији препорука Парламента тако ни у реализованим активностима). 

 



 

 58 

Председништо Парламента и посланици ни ове године нису обилазили часове јер је 

руководство Школе проценило да је атмосфера за то неповољна.  

 

Упркос свему наведеном, поједини представници Парламента су, као и сваке године, 

учествовали у планирању и реализацији разних манифестација и пројеката, спортског 

турнира, организацији јавних часова (о наркоманији, фашизму, анархизму и сл.) али и ове 

године нису учествовали (као ни четири претходне) у реализацији Дечје недеље и Радости 

Европе.  Ове године није било ни значајније сарадње са Канцеларијом за младе, није било 

адекватне организације Палилулске Олимпијаде Културе али је настављено унапређење сарадња 

са Црвеним крстом (поново је група ученика похађала курс Прве Помоћи и сл.) и са пар 

ученичких парламената других школа а ове године су наши парламентарци ушли (званично) и 

у Унију Ученичких Парламената Србије.  

 

Поново су из средстава родитељског динара реализована набавка опреме за обављање 

практичне наставе за социјално најугроженије ученике првог разреда. Будући да нам 

вероватно предстоји економски  још тежа ситуација – заиста се надамо да ће Школа 

икористити све расположиве могућности да се обезбеди материјална помоћ/посао/бесплатна 

ужина свим ученицима којима је/су потребна/а.  

 

На крају, као и претходних пар година, може се констатовати да је Парламент радио прилично 

неуспешно. Дакле, већина планираних културно забавних садржаја није реализована, 

препоруке Парламента за унапређење наставног процеса прошле су без икаквог одјека (а 

камоли реализације), већина ученика и даље није ни заинтересована (ни довољно информисана) 

за рад у Парламенту, неке одељењске старешине и даље се противе учешћу изабраних ученика у 

раду истог а неки наставници и даље (на различите начине) санкционишу адекватан рад 

изабраних посланика. Наведен је и проблем са мрежном картицом за рачунар Парламента коју 

очито није било могуће набавити целе наставне године...  

 

Парламент и даље најчешће није заступљен – присуством председника и посланика на 

седницама одељењских и Наставничког већа, али су представници присуствовали већини 

седница Школског одбора. Само су ретке старешине наставиле да позивају ученике на 

одељењска већа, а на Наставничком већу ученици углавном нису учествовали. Представници 

Парламента и ове године нису учествовали у раду Савета родитеља. Као и до сада, може се 

констатовати да је свако напредовање рада Парламента немогуће без шире подршке запослених, 

првенствено одељењских старешина и наставника. Такође, лично сматрам и поново истичем да 

је неопходно да се подигне општи ниво писмености ученика (првенствено кроз часове 

одељенске заједнице, српског језика и грађанског васпитања) по питању људских/дечијих и 

мањинских права да би се адекватније могли укључити у све активности које предвиђа 

парламентарни ангажман.  

  

О неуспесима Парламента опет је дискутовано и поново су изведени традиционални закључци: 

 

• ученици нису довољно мотивисани за рад у Парламенту (неки су 

незаинтересовани а други сматрају да њихово мишљење није адекватно уважено) 

• већ неколико година се (на различите начине) урушава традиција парламентарног 

рада коју су, нарочито у пероду 2004-2007, стварали ученици  претходних 

генерација 

• одељењске заједнице не врше довољан притисак на своје посланике (ретко 

инсистирају да посланици преносе садржај састанка или да уопште на њега оду) 

• неке одељењске старешине и наставници немају довољно разумевања за рад 

Парламента (не правдају изостанке настале због обављања активности у 

организацији Парламента, немају систематски начин обавештавања заједнице о 

раду Парламента и сл.) 
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• разочарење активнијих посланика настало недовољно успешном реализацијом 

појединих (нарочито хуманитарних и пројектних) активности 

• координатори се нису довољно ангажовали на одржању мотивације посланика  

• тешко је одређивање термина и обавештавање за састанке јер је сваког дана бар 

неко одељење ван школе или у супротној смени на практичној настави  

 

У наредној години првенствени циљеви остају: шире учешће свих ученика у активностима 

Парламента, увећање (умрежавањем) спољне подршке раду Парламента. Такође је приоритет 

што ефикасније укључивање структура Парламента у рад стручних већа Школе као и других 

система управе. 

за Парламент 

психолог Школе 

 

 

 

3. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
А) ЕКСКУРЗИЈЕ – СТРУЧНА ПУТОВАЊА 

 

Због недовољне заинтересованости ученика путовање ове године није реализовано. 

 

Исто важи и за стручно путовање ученика осталих разреда за које ове године није било 

довољно интересовања ни ученика ни одељењских старешина. Надамо се да ће у наредној 

години бити прилике да се поменута путовања адекватно реализују јер иста обезбеђују 

ученицима како дружење тако и прилику да своја знања унапреде и стекну нова функционална 

знања из струке за коју се школују. 

ПОДНОСИЛАЦ ИЗВЕШТАЈА 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

 

 

Б) СЕКЦИЈЕ 

 

 Б1) ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА 
Драмско-рецитаторска секција Пољопривредне школе реализовала је 30 састанака и 

испоштовала план и програм предвиђен за школску 2017/2018.г. окупивши све заинтересоване 

ученике од 1. до 4. разреда.          

 

Драмско-рецитаторска секција сваке године припрема пригодан програм поводом Светосавске 

академије у част великана српске културе и просвећености, Светог Саве, па је тако било и ове 

године. Публика је и ове године могла да ужива и разноврсном и увек иновативном програму, а 

деца су, као и до сада, показала велику умешност и вољу за учешћем у ваннаставним 

активностима. 

 

Јадранка Ракоњац и Јасмина Љубисављевић,  

координаторке рада драмско-рецитаторске секције 

                                                                         

 Б2) ЛИТЕРАРНА и НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 
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Чланице и чланови литерарне секције почели су да раде у септембру месецу 2017. године и 

одржано је 20 састанака.  

Активности чланица и чланова секције одвијали су се у оквиру рада у Школи и изван ње, 

према Годишњем плану рада литерарне секције за ову школску годину и учешћима на 

фестивалима и конкурсима по позиву.  

Борислава Вучковић,  

координаторка рада литерарне секције 

 

Новинарска секција окупила је заинтересоване ученике из све четири године. Успркос томе 

није дошло до припреме и реализације ниједног броја школских новина као ни других садржаја. 

Рад секције организован је понедељком у терминима 12,00-12,45 или 13,00-13,45. Испоштован 

је план и програм њеног рада, уз дораду и измене у зависности од актуелних догађаја у школи.  

 

координаторка рада новинарске секције 

 

 

Б3) СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Стоно тениска секција  је радила у периоду Октобар-Мај .Радило се на усавршавању постојећих 

знања и на усвајању нових елемената технике и тактике стоног тениса.Одржано је школско 

првенство,а најбољи ученици су ишли на градско такмичење.Секкција је радила у једном 

термину  недељно са 5 до 10 ученика.  

 

Oдбојкашка и кошаркашка женска екипа се током септембра и октобра припремала 1-2 пута 

недељно за предстојећа такмичења. 

 

Фудбалске екипе су се припремале у јануару ,а атлетичари током априла. 

 

Ураду секција и екипа учествовало је око 30 ученика. Радило се на физичкој припреми и 

усавршавању технике и тактике одбојке, кошарке и фудбала и усавршавању елемената технике 

у атлетици. 

                                                                                                 За секције- Бранковић Александар 

 

 

Б4) ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 
Планинарска секција почела је са радом  04. 10. 2005. године. 

 

Чланови секције обавезни су, да уз сагласност родитеља, почетком сваке календарске 

године уплате чланарину ПСК ''Копаоник'', ако и даље желе да се баве планинарством.  

 

Професори који раде са ученицима у оквиру секције су сами уплатили чланарину клубу 

уз попуст на групно учлањење.  

 

Годишњим планом рада секције за школску 2017/18 године предвиђено је да се рад 

планинарске секције школе и дома одвија паралелно на четири поља: 

1. Планско решавање проблема у циљу  успешнијег  рада секције 

2. Предавања  о неопходним знањима из области планинарства   

3. Учешће чланова секције на планираним акцијама организованим  од стране: 

        ПСД ''Копаоник'', ПСБ и ПСС. 

4. Организација КАМПОВАЊА 7 дана са  пратећим образовно-васпитним садржајима. 
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1.) Ни током ове школске године није решен проблем сталног места одржавања састанака. 

Састанци, иако је планирано да се одржавају у библиотеци Школе, врло често су због 

заузетости библиотеке, одржавани по учионицама и кабинетима тако да ученици који су 

каснили на састанак нису могли да пронађу место одржавања. Ученици су били 

незаинтересовани за припремне састанке пред неку акцију тако да их је на састанцима био мали 

број. 

У зимском периоду акције нису биле планиране јер ученици (и школа) немају адекватну опрему 

као и због безбедности чланова који нису утренирани и спремни за успон у хладним и снежним 

зимским условима.  

 

2.) Предавања  о неопходним знањима из области планинарства у школи нису организована. 

Програми планинарских излета су објављивани на сајту друштва и најављивани на састанцима 

Друштва четвртком. У школи ученици су упознати читањем обавештења и на састанцима 

секције. 

Чланови секције су пре сваке акције, на састанцима, упознати детаљније са планираним 

програмским садржајима. Акценат је стављан на карактеристике планинарских стаза (укупна 

дужина пута, висинска разлика при успону и при силаску, стаза кроз шуму или не, тавната или 

каменита и др.) са циљем да свако индивидуално процени своје могућности психичке и физичке 

како не би било проблема на стази. Тада су и упознавани или подсећани на неопходну 

планинарску опрему, понашање на стази и однос према природи, а на терену су знања из 

различитих области планинарства (планинарска опрема, хигијена, исхрана, гардероба,  

понашање, одговорност и др.) проверавана и допуњавана. 

 

3.)   Акције које је Планинарска секција школе ПСД ''Копаоник'', реализовала у  

школској 2017/18. години су: 

1. АВАЛА (506 м)  Предео изузетних одлика 28. 09. 2017.   (36 учесника)    

2. МОКРА ГОРА- Берим 1731м и Рогозна-Јелеч град 1262м   (13 учесника)                                 

3.АВАЛА (506 м) -Предео изузетних одлика 29. 03. 2017.   (27 учесника)   

 

На акцијама, осим о географским одликама предела, учесници су упознавани и са културно-

историјским споменицима. 

                                                                                                                      

4.) Организација КАМПОВАЊА није реализована упркос интересовању ученика. Проблем су 

недостатак материјалних средстава и пад животног стандарда становништва. Од стане ПСС 

организован је бесплатан табор за ученике у јулу, но услед касног обавештења крајем јуна, 

ученици који су изразили жељу да на табору учествују су одустали ради других планова. 

 
Анализом изнетих података запажамо да и даље постоје проблеми који отежавају  рад секције: 

у распореду недостатак места и времена одржавања  планинарских састанака; недостатак 

компјутерске технике, интернета и штампача  за потребе рада секције; уништавање зидних 

обавештења и паноа, лоша видљивост огласне табле, недостатак материјалних средстава, 

неплаћање дневница и др. У циљу успешнијег рада секције током  школске 2018/18. год. треба 

радити на отклањању евидентираних проблема: 

 

Оснивач секције Водич ПСС МБ 260: 

Славица Бошковић,  

професор географије и библиотекар 

 

Б5) СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
У току школске 2017 / 2018. године секција је привремено престала са радом нешто пре почетка 

другог полугодишта... Претходно су реализовани садржаји предвиђени планом као и прошле 

школске године. У настави енглеског језика (на редовним часовима) почело је коришћење 
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материјала које је користила/осмислила секција тако да то сматрамо великим успехом и 

подстреком за даљи рад 

координатор рада секције 

 

Б6) МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 
ПРЕМА ПЛАНУ РАДА, СЕКЦИЈА СЕ БАВИЛА ДОДАТНИМ САДРЖАЈИМА У ОКВИРУ 

СЛЕДЕЋИХ ТЕМА 

 

ПРВА ГОДИНА 

 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ, АПСОЛУТНА ГРЕШКА 

2. ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА 

3. РАЧУН ПОДЕЛЕ И МЕШАЊА 

4. ПРОЦЕНТНИ  И  КАМАТНИ  РАЧУН 

5. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

6. ЛИНЕАРНЕ Ј-НЕ, ФУНКЦИЈЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ,  СИСТЕМИ 

Задужени професор за рад секције је била Гордана Прелић. 

 

ДРУГА ГОДИНА 

 

1. СТЕПЕНОВАЊЕ  И КОРНОВАЊЕ 

2. КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ 

3. КВАДРАТНА  ЈЕДНАЧИНА  И ПРИРОДА РЕШЕЊА КВ. ЈЕДНАЧИНЕ 

4. ВИЈЕТОВА ПРАВИЛА  И ПРИМЕНА  

5. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА  ФУНКЦИЈА 

6. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА   Ј-НА 

Задужени професор за рад секције је била Милица Мацановић. 

 

ТРЕЋА ГОДИНА 

 

1. АДИЦИОНЕ  ФОРМУЛЕ И  ЊИХОВЕ  ПОСЛЕДИЦЕ 

2. ТРИГОНОМЕТРИЈСКИ ОБЛИК КОМПЛЕКСНОГ БРОЈА 

3. ПРИЗМА,ПИРАМИДА, ЗАРУБЉЕНА ПИРАМИДА 

4. ВАЉАК,КУПА, ЗАРУБЉЕНА КУПА 

5. СФЕРА, ЛОПТА, ДЕЛОВИ ЛОПТЕ 

6. ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ 

Задужени професор за рад секције је била Милица Мацановић. 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

 

1. ДЕФИНИСАНОСТ И ПАРНОСТ ФУНКЦИЈА 

2. МОНОТОНОСТ ПЕРИОДИЧНОС И НУЛЕ ФУНКЦИЈЕ 

3. СЛОЖЕНА И ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА 

4. АСИМПТОТЕ И  ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ  ФУНКЦИЈЕ 

5. ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ  ФУНКЦИЈА, ИЗВОДИ ФУНКЦИЈА  

6. ЕКСТРЕМНА ВРЕДНОСТ Ф-ЈЕ, ПРЕВОЈНЕ ТАЧКЕ 

Задужени професор за рад секције је била Прелић Гордана. 

 

Састанци секције одржавани су једном недељно, а по потреби и чешће у идивиндуалном раду. 
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                                                                                                                  Координатор 

                                                                                                               Милица Мацановић 

 

В) УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 
 

У школској  2017/2018. години  наставници- чланови ученичке задруге  „Сунце“ су: 

1. Братислава Стевановић – кординатор 

2. Биљана Милић Перић 

3. Милан Војводић 

4. Бојана Мијатовић 

5. Весна Марић 

 

                Ученици, чланови ученичке задруге”Сунце”, били су врло активни у презентацији 

школе и у овој школској години. Они су своје производе и практичне вештине показали на 

више манифестација. 

                

Задругари су учествовали у следећим манифестацијама: 

 

    -   “Новосадско пролеће” у Новом Саду где су учествовали у радионицама : -садња цвећа и                                                   

дрвећа, озелењавање површина, рециклажа 

− Сајам хортикултуре у Београду                 

− Републичко такмичење ученика пољопривредних школа из технике и технологије биљне 

производње 

− Фестивал ружа “Липолист” у Шапцу 

− Изложба пољопривредних и прехрамбених производа  у школи, 

−  Сајам образовања у Дому омладине у Београду 

− Сајам образовања у основним школама у Београду 

− Озелењавање дворишта на разним локацијама 

                                                                                  Подносиоц извештаја                                                             

                                                                                 Братислава Стевановић  

  

 

Г) ЕКОНОМИЈА / ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 

 Г1) ПРЕХРАМБЕНА 
Практична настава и блок настава за образовне профиле пекар и месар реализоване је по Плану 

и програму, као и блок настава за образовни профил прехрамбени техничар. Практична настава 

и блок настава одвијала се у следећим радним органзацијама: 

 

1. Образовни профил „ Месар“ 

➢ Индустрија меса „Имес“ 

➢ Малопродајни објекти продавница Идеа, Веро, Макси, Метро и Темпо. 

 

2. Образовни профил „Пекар“ 

➢ Приватне пекаре 

- Пекара СТАРУС 
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- Пекара ЛАЗАРЕВИЋ 

- Јовановић Јелена-ВИР 

- Пекара СИНЂЕЛИЋ 

- Пекара TRI D COMPANY 

- Пекара КУБУРОВИЋ 

- Пекара БАБИЋ 

- Пекара МАК 

- Пекара ТОМА 

- Пекара ЛУЛУ 

 

3. Образовни профил „прехрамбени техничар“ 

➢ Београдски водовод 

➢ Индустрија сточне хране „Инсхра“ 

➢ Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ 

➢ Индустрија кондиторских производа „Соко Штарк“ 

➢ Индустрија млека „Имлек“ 

➢ Млекара   ПИК „Земун“ 

➢ Индустрија меса „Имес“ 

➢ Идустрија пива „БИП“ 

 

                                                                                                             Председник стручног већа 

                                                                                                                       

 Г2) ПОЉОПРИВРЕДНА 
Током школске 2017/18. године на школској економији је углавном сва планирана производња 

и испуњена. Очекивани принос повртарских, цвећарских, воћарских и др. култура је 

задовољавајући, па је тако са воћњака убрано око 1000кг шљива (око 30кг је дато прехрамбеној 

струци, део шљива су купиле колеге). Убрано је око 300кг вишања, око 600кг јабука и око 60кг 

крушака.  

 

Даљи радови у воћњаку су били: јесења обрада земљишта, ђубрење органским ђубривима, 

поравка ограде око воћњака, прскање воћњака фунгицидима (током новембра месеца), 

попуњавање празних места у воћњаку; саднице смо добили гратис од расадника Рева2. 

 

Из пластеника који су предвиђени за повртарску производњу убрана је завидна количина 

краставаца и парадајза, салата, црни и бели лук, спанаћ, ротквице. На огледним парцелама за 

ратарство обрађено је земљишта и извршена сетва стрних жита. 

 

На огледним парцелама наставља се узгајање лековитог и зачинског биља. У пластеницима 

предвиђеним за цвећарску производњу произведен је расад једногодишњег цвећа, а у 

производњу је укључена и производња неких перена, собног саксијског цвећа. Практична 

настава у школи је реализована је по наставном плану, на школској економији, без одступања, а 

у циљу што бољег усвајања практичних вештина. Пооран воћњак.  

 

У току године добили смо пар донација у наставним средствима неопходним за извођење 

практичне наставе (саксијско цвеће из фирми Гарденија и Плант ленд, стајњак са имања ПКБ-а, 

резани материјал од самосталних цвећарских радњи....) 

 

Ове године је изузетно посвећена пажња уређењу и одржавању зелених површина у школском 

дворишту, а све у циљу едукације ученика о значају унапређења и очувања животне средине. 

Као награду за овај рад освојили смо прва места за најлепше школско двориште на нивоу 

општине и града. У току лета планира се одржавање пластеника (берба парадајза и нега цвећа) и 

школског дворишта. 

                                                                      руководилац економије 
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 Г3) ВЕТЕРИНАРСКА 
 

Практична настава ветеринарских техничара се обавља: 

 

У  овој школској год 2017/2018  сарадња са социјалним партнерима је била веома 

успешна и веома разноврсна, сарадња је била усклађена са наставним планом и 

програмом. 

Практична и професионална пракса се одвијала поред школске ветеринарске 

амбуланте и ван школе на различитим локацијама . 

Пољопривредна школа са домом ученика ПК“Београд“ има потписане уговоре о 

извођењу практичне наставе и професионалне праксе за смер ВЕТЕРИНАРСКИ 

ТЕХНИЧАР са следећим институцијама: 

 

Фарме ПКБ Коорпорације А.Д.Београд   

            -(Говедарске , свињарске  и овчарске  фарме    на 8 локација) 

Факултет ветеринарске медицине 

Приватне ветеринарске амбуланте и ветеринарске станице са којима школа има 

потписане уговоре на територији  града  Београда ( 50 локација) за школску 

2017/2018год достављено у прилогу. 

 

      Школа по потреби врло успешно сарађује и са осталим релевантним   институцијама 

ради остваривања одређених наставних јединица у складу са наставним планом и 

програмом:  

      Бео зоо врт, Београдски хиподром, Природњачки музеј, Центар за вештачко 

осемењавање Крњача, Огледно добро Пољопривреднг факултета,,Радмиловац,, – 

Центар за рибарство и примењену хидротехнику, Агроекономик , Фабрика сточне 

хране „Инсхра“, Кланица „Имес“, Научни институт за ветеринарство 

Србије,Фазанерија Ловачког удружења,,Београд,,( терени ловишта ,,Панчевачки 

рит,,), Шарански рибњак РМ ,,Мика Алас,, и овчарска фарма у Борчи . 

  

2017/

2018 
Ветеринарске амбуланте-Социјални партнери 

1 Факултет Ветеринарске медицине –ветеринарска амбуланта 

Интерна 1 и Хирургија 

Булевар Ослобођења бр 18 

2 В.А. ,, Минић,, 

Панчевачки пут бр 39 

3 В.А. ,,Савић,, 

Гандијева бр 115 а 

4 В.А.,,Nomovet,, 

Војводе Степе бр 210 

6 В.А.,,Vetevet,, 

Ђушина бр 26 

7 Petshop,,BOSS,, 

Миријевски венац бр 50 

8 В.А.,,Плутон,, 

Патријарха  Гаврила бр 8 

9 В.А.,,Лазаревић,, 

Зрењанински пут бр 30 

10 В.А.,,Калотерм,, 

Милана Ракића бр 125 
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11 В.А.,,Калуђерица,, 

20.октобар бр 22а 

12 В.А.,,Томић,, 

Орфелинова бр 21 

13 В.А.,,Делић,, 

Булевар Михајла Пупина бр 125 

14 В.А.,,Дулитл,, 

Светосавска бр 18 Земун 

15 В.А.,,Dr Plum,, 

Данила Лекића бр 31 

Бежаниска коса 

16 В.А.,,MyVet,, 

Булевар Краља Александра 518в 

17 В.А.,,Linea Alba,, 

Сазанова 16 

18 В.А.,,Спина,, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр 17 а 

19 В.А.,,Јуца Куца,, 

Чика Мише Ђурића бр 50 

20 В.А.,,Радионица за поправку малих животиња,, 

Петзра Кочића бр 2а 

21 В.А.,,Vet house,, 

Благоја Паровића бр 27,Цара Уроша бр 37 

22 В.А.,,Урош вет,, 

Младена Митровића бр 4а 

23 В.А.,,Макро- вет,, 

Београдска бр 61 Угриновци 

24 В.А.,,Pet Wellnes Eva,, 

Париске комуне бр 27 

25 В.А.,,Studiovet,, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр 106 

26 В.А.,,ВЕСНА,, 

16. Октобар 15 

27 В.А.,,Тикавет,, 

Младеновац,,Космајска 25 

28 В.А.,,Николашев,, 

Вишеградска бр 6 локал5 

29 В.А.,,Нећак,, 

Салвадора Аљендеа бр 18 

30 В.А.,,Обивет,, 

Великоморавска  бр 15 

31 В.А.,,Semperavet,, 

Марко Челебоновић бр бб 

32 

 

В.А.,,Павловић,, 

Солунска бр 5 

33 В.А.,,Vetalfa,, 

Ваљевског одреда 29 

34 В.А.,,Dr Vet,,* 

Кумодрашка  бр 176 

35 В.А.,,Golden pet vet,, 

Миријевски булевар бр 7б 

36 В.А.,,Ветеринарка Љиља,, 
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Булевар Револуције 63 Гроцка 

37 Ветеринарска амбуланта ’’Royal  Vet’’ 

Пиранделова  бр 36 Звездара 

38 В.С.,,Triar –vet,, 

Земунска бр 167 Угриновци 

39 В.А.,,VidraVet,, 

Војвођанска  бр 228  Сурчин 

40 В.А.“ Ђоле и Прле“ 

Здравка Челара бр 12 

41 В. А. „Марјанов“ 

Бреговта бр 11 Земун 

42 В.А. „Pet Vet Care“ 

Булевар Михајла Пупина бр 10 

43 V.A.“Tommy“ 

Гандијева 122 а 

44 

 

V.A.“Lokovet“ 

Војводе Бране бр 1 

45 V.A. „Vetplanet“ 

Браће Јерковић 123 д 

46 V.A. „Филиповић“ 

Војводе Богдана бр 25 

47 V.А. „ Mondo Animale“ 

Стевана Христића 1б 

48 В.А.“Alessandra“ 

Варовничка бр 6 

49 V.А. „ Mondo Animale,, 

Ул.Ослобођења бр 27 Панчево 

50 V.А. „ РОТ,, 

Смиљанићева бр 28 
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 4. ИЗВЕШТАЈИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ТИМОВА 

 

 4.1 ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Педагошки колегијум је стручни орган Школе који чине председници стручних актива и већа 

и стручнисарадници, а председава и руководи директор. 

Чланови Педагошког колегијума у школској 2017/2018 су били: 

1. Драган Филиповић - директор 

2. Милка Драгишић – помоћник директора за васпитни рад, записничар; 

3. Драгана Беновић – педагог 

4. Жељко Машовић – психолог 

5. Гордана Јованов – координатор стручног актива за развој школског програма; 

6. Братислава Стевановић – координатор практичне наставе 

7. Милан Војводић - председник стручног већа пољопривредне струке; 

8. Маријана Милчић – председник стручног већа прехрамбене струке; 

9. Љиљана Станковић-Пауновић – председник стручног већа ветеринарске струке; 

10. Биљана Милић-Перић – председник стручног већа васпитача; 

11. Гордана Прелић – председник стручног већа за математику, и информатику и 

рачунарство; 

12. Татјана Максимовић – председник стручног већа  за физику, хемију и биологију; 

13. Александра Костић – председник стручног већа за српски језик и књижевност; 

14. Гордана Пајовић – председник стручног већа за стране језике; 

15. Јовица Драгишић – председник стручног већа за историју, географију, социологију, 

устав и права грађана, филозофију, грађанско васпитање, верску наставу, ликовну и 

музичку културу; 

16. Александар Бранковић – председник стручног већа за физичко васпитање. 

 

У складу са својом надлежношћу, Педагошки колегијум је у току школске 2017/2018.године, 

заједно са директором разматрао и давао мишљења о следећим пословима: 

o Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности Установе; 

o Старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада; 

o Старање о остваривању Развојног плана; 

o Сарадња са локалном самоуправом, организацијама и удружењима; 

o Организовање вршења педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-

васпитног рада и педагошке праксе као и предузимање мера за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника, 

o Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања 

наставника и стручног сарадника; 

У токушколске године Педагошки колегијум је реализовао четири састанка у пуном саставу. 

Према договору о раду, сваког понедељка је реализован састанак тзв мини колегијума који су 

чинили директор, помоћникдиректора, стручни сарадници и организатори наставе, а на којима 

су планиране и праћене актуелне активности. 

Реализовани су следећи садржаји рада по месецима: 

 

септембар-октобар: 

1. Договор о организацији рада; 

2.  Развојни планови стручних већа – упознавање Колегијума са кључним активностима из 

развојних планова стручних већа; 

3. Анализа набавке и утрошка материјалних потраживања стручних већа и израда 

финансијског плана за наредну календарску годину; 

4. Извештаји о реализацији санитарних прегледа и уговора за извођење практичне наставе; 
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5. Извештаји председника стручних већа о извршеној корелацији (повезаност садржаја 

различитих наставних предмета на нивоу једног разреда и/или повезаност садржаја у 

оквиру једног наставног предмета, али кроз више разреда); 

6. Предлог мера за унапређивање безбедности у школи 

7. Анализа дежурства наставника (књига запажања дежурног наставника) 

8. Календар писмених задатака – задужења за одељенске старешине да израде планове 

писмених задатака и писаних провера дужих од петнаест минута и то по полугодиштима 

и да исти буду истанкути на огласној табли и сајту Школе; 

9. Детаљи обавештења МПН о начинима финансирања Школе у септембру и октобру; 

10. Анализа новог Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава у подручју пољопривреда, производнња и прерада хране; 

11. Обавештење и припрема за најаву редовног инспекцијског надзора; 

12. Упознавање Колегијума са препоруком Министарства просвете о начину поступања у 

примени Закона о максималном броју запослених у јавним службама 

13. Анализа опремљености Школе наставним средствима и план унапређивања наставних 

средстава; 

14. Анализа материјално-техничких услова у школи и ученичком дому и акциони план 

унапређивања у школској години; 

15. Самовредновање рада школе – анализа извештаја о раду и израда акционог плана; 

16. Планирање стручног усавршавања наставника и стручних сарданика – анализа потреба 

наставника и стручних сарадника на основу процене компетенција и на основу 

педагошко-инструктивног увида; 

17. Упознавање са годишњим планом рада Тима за инклузију у образовању и планираним 

начином индентификовања ученика којима је потребна додатна образовна подршка; 

новембар-децембар: 

1. Праћење организације и реализације дежурства наставника 

2. Преглед активности Тимова 

3. Организација родитељских састанака на нивоу разреда 

4. Примена мера за унапређење праћења и вредновања рада Школе 

5. Анализа остварених резултата у настави у току првог класификационог периода и 

предлози за унапређивање успеха ученика; 

6. Договор о начинима праћења напредовања ученика; 

7. Договор око организације обележавања школске славе- дана Светог Саве 

8. Договор о реализацији акционих планова из Развојног плана 

9. Анализиран је рад стручних већа, актива и тимова и предочено је свим кординаторима 

који се нису састали у претходном периоду да су дужни да одрже прве састанке у току 

следеће недеље и доставе записнике. 

10. Констатовано је да сви председници стручних већа струка нису реализовали закључак са 

претходног састанка Колегијума који се односио на  достављање извештаја о извршеним 

корелацијама у оквиру стручних предмета и корелацијама стручних предмета са 

општеобразовним предметима. Анализирани су разлози и проблеми и дат нови рок за 

реализацију. 

11. Представљање акционог плана Тима за промоцију Школе. 

12. Предлог уписа броја одељења по образовним профилима за школску 2018/2019.; 

13. Анализа функционисања дежурства наставника; 

14. План и програм прославе школске славе, дана Светог Саве; 

15. Разно 

Јануар-фебруар 

1. Детаљи финансијског плана. 

2. Праћење реализације закључака са претходног састанка који се односе на дужности 

дежурног ученика и дежурног наставника. 

3. План уписа у наредну школску годину: 
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4. Праћење и анализа проблема у дежурству наставника изазваних ослобађањем неких 

наставника од истог. Увођење камера и праћење видео надзора из зборнице је много  

олакшало посао дежурним наставницима.  

5. Планирање прославе дана Светог Саве и усвајање програма прославе: 

6. Усвајање активности промовисања уписа у школу и дом: 

- презентације по основним школама у Београду 

- презентације по основним школама у другим градовима 

- организација отворених врата школе за све заинтересоване уз целодневни програм 

представљања 

- представљање школе на сајмовима образовања и такмичењима. 

Март-април: 

1. Припрема за поделу часова у наредној школској години; 

2. Припрема за реализацију матурског испита; 

3. Предлози за унапређивање планирања (на годишњем, месечном и дневном нивоу) 

4. Резултати истраживања  „Задовољство родитеља Школом; 

5. Организација одласка на Пољопривредни сајам у Нови Сад; 

6. Планирање ваннаставних активности у наредном периоду („Професионална орјентација“ 

– Група Е-8. 

Мај-јун: 

1. Обавештење о дозвољеном упису у први разред наредне шкјолске године. 

2. Планирање активности и праћење њихове реализације 

3. Организација завршних активности( матурски, разредни, поправни испити, 

верификације успеха, план одржавања наставничких већа, преглед педагошке 

документације, подела задужења око израде извештаја и планова и друго). 

4. Праћење реализације активности на изради Школског програма за период 2017-2021. 

5. Мере за унапређивање образовног и васпитног рада у наредној школској години: 

- Организацију образовно-васпитног рада планирати на начин да оставља простор за 

спровођење активности на решавању уочених проблема 

- Планирати реализацију часова заснованих на међупредметним корелацијама и 

компетенцијама. 

     извештај саставила Д. Беновић 

 

  4.2 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Тимом је поново координирала колегиница Гордана Јованов а чланови су били сви чланови 

Педагошког Колегијума и додатни чланови.   

 

Израда школског програма Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд“ је окончана, 

када се Актив договорио и поделио задужења. Актив за израду школског програма сматра да би 

овај програм требало дорадити и унети битне податке из рада школе како би он био што 

комплетнији, што ће се потрудити у наредном периоду, уз ангажовање Руководства школе и 

наставника који нису предали комплетан материјал. 

 

На пољу унапређења наставног процеса се деловало кроз: 

• Обилажење часове од стране помоћника директора са члановима Ученичког парламента 

који су на основу евиденције у евалуационим листама изнели мишљење о побољшању 



 

 71 

наставног процеса, али да се овај процес и даље мора наставити у правцу конкретнијег 

планирања активности ученика и реализације свих планираних исхода на самом часу. 

• Праћење у току целе школске 2017/18. године. У оквиру педагошко инструктивног рада 

и процеса стандардизације квалитета наставног процеса – обављено је систематско 

посматрање наставних часова (евиденција  и извештај).  

 

Као инструмент приликом посматрања коришћена је интерна чек-листа и листа издата 

од стране Министарстав за посматрање наставних часова чије су метријске 

карактеристике проверене у ранијем периоду (попуњене чек-листе доступне су 

заинтересованима), али је обављано и (усмено) анкетирање како ученика који су 

присуствовали часу тако и самог наставника чији су часови евалуирани. Накнадно су на 

основу прикупљених информација и белешки изведени закључци који се наводе  у 

појединачним извештајима, само као интерна информација руководству Школе и део 

процеса унапређења наставног процеса. Код колега код којих су утврђени недостаци у 

раду – поменути пропусти су (тим колегама) и представљени уз предлоге како исти могу 

бити избегнути и/или превазиђени. 

• Анкетирање ученика ради уочавања недостатака у наставном процесу и давања сугестија 

о новим и интересантнијим начинима извођења наставе - ученици Ученичког парламента 

изнели у евалуационим листама-доступно код помоћника директора. 

• Одржавање огледно/угледних часова који су имали за циљ размену добрих примера  

праксе између колега, различитих приступа у обради, утврђивању и систематизацији 

градива и мотивацији ученика за што успешнији рад. Документација о 

огледним/угледним часовима се налази код помоћника директора и педагога Школе. 

 

Везано за аспект мотивације ученика укључен је био психолог, педагог, одељењске старешине и 

предметни наставници 

За наредни период планирано је и даље унапређење наставног процеса, праћења и вредновање 

истог, што више огледно/угледних часова, што веће укључивање ученика у наставни процес и 

већа мотивација ученика, као и побољшање документа Школски програм Пољопривредне 

школе ПК „Београд“.  

Координатор тима - Јованов Гордана 

 

 

 4.3 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 
Стручни Тим за инклузију у образовању је реализовао активности из домена свог рада у 

складу са својим годишњимп ланомрада и уоченим потребама у току школске 2017/2018. 

године. Настојао је, да се образовним и васпитним радом, у Школи обезбеди за све ученике 

квалитетно и уравнотежено учење и васпитање прилагођено узрасним и личним развојним 

потребама. 

Активности су реализоване кроз састанке Тима (укупно пет званичниху току школске 

одине), рад тимова за додатну подршку и рад координатора и чланова са одељенским 

старешинама, одељенским већима, родитељима и старатељима ученика. Значајан сегмент рада 

представљала је сарадња са Јамином Николић, координатором Групе за инклузију у образовању 

Министарствапросвете, науке и технолошког развоја. 

Чланови Стручногтимазаинклузију уобразовању у школској 2017/2018.години су били:  

Драгана Беновић, педагог – координатор 

Жељко Машовић, психолог 

Гордана Вукајловић, родитељ 

Хасна Илијази, ученик 4/3 

Зорица Ивић-Рађеновић, наставник 

Марија Кузмић, наставник 
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Јасмина Љубисављевић, наставник 

Гордана Пајовић, наставник 

Снежана Иветић, наставник 

Активности СТИО су започеле још у јулу 2017. Наиме, Школска управа је планом уписа 

распоредила пет ученика у први разред који су основно образовање завршили по 

индивидуалним образовним плановима. Координатор СТИО је прилико самог уписа  у Школу 

обавила разговоре са ученицима и њиховим родитељима-старатељима и упознала се са 

основним карактеристикама и специфичностима проблема сваког детета. Овом приликом су, на 

основу разговора одељенских старешина са ученицима и родитељима, идентификовани и други 

ученици који имају потребу за инклузивним приступом, а не налазе се на списку Школске 

управе. И са њима је на самом упису педагог, координатор СТИО обавио разговоре. Овакви 

разговори приликом првог сусрета са Школом инклузивних ученика и њихових родитеља су се 

показали вишеструко корисни: с једне стране СТИО Тим се на самом почетку упознаје са 

специфичним инклузивним потребама деце што омогућава квалитетније планирање рада, а са 

друге стране родитељима и ученицима је приликом првог сусрета са новом школом пружена 

адекватна подршка и охрабрење. 

У току септембра су формирани тимови за додатну образовну подршку ученицима који су 

идентификовани приликом уписа и започело се са применом мера индивидуализације. На 

основу праћења ефеката индивидуализације и подршке израђени су педагошки профили 

ученика. Остварена је сарадња са породицама ученика, педагошко-психолошким службама 

основних школа које су похађали и релевантним установама које су биле укључене у рад са 

ученицима. Када се ради о ученицима старијих разреда, наставило се са мерама 

индивидуализације и додатне образовне подршке. Највећи број активности се одвијао у оквиру 

тзв малих тимова, тимова за додатну образовну подршку. 

Прво тромесечје је био период за идентификацију и анализу стања ученика којима је 

потребна образовна подршка и дефинисање потреба школе за инкулузивним образовањем. 

Реализоване су активности на прикупљању података о ученицима, идентификовани ученици по 

разредима и одељењима којима је неопходна додатна подршка на основу прикупљених 

информација и идентификовани талентовани и надарени ученици. Трагало се за бољим 

решењима када је у питању праћење напредовања ученика. Осмишљен је образац за осврт на 

реализацију рада у одељењу који, поред осталог, садржи и праћење рада са ученицима који 

имају тешкоће у савладавању градива и праћење рада са ученицима који су, по процени 

предметногн аставника, посебно талентовани за дати предмет. Податке су,  евидентиране на 

обрасцу, предметни наставници, по тромесечјима,  достављали координатору Тима. За сву ову 

децу,  у сарадњи са родитељима, проналажени су квалитети који их афирмишу и јачају 

самопоуздање и појам о себи и тако обезбеђују јачање потенцијала за унапређивање образовног 

статуса. 

У току школске године, кроз сарадњу и консултације, усаглашавана су запажања наставника, 

стручних сарадника и родитеља о постигнућу деце у процесу наставе и њиховом развојном и 

образовном статусу.Процене и запажања свих укључених разредних старешина и наставника 

указују да са ученицима којима је потребна подршка у учењу треба применити мере 

индивидуализације, односно да уочена деца која имају потешкоће у учењу, јесу деца која у 

редовном процесу наставе остварују одређене нивое сазнања и могу бити оцењена. Ова деца 

постижу постигнућа у учењу у складу са очекиваним напредовањем и њима је потребна 

континуирана допунсканастава и индивидуализовани начини рада, специфични за њихове 

развојне потребе, а не реализовање наставе поспецифичним програмом-ИОП-ом. Полазећи од 

тога, посебно су дефинисане мере индивидуализованог начина рада за ученике који су основно 

образовање завршили по ИОП-у 2. 

Вредновање ефеката мера индивидуализације је вршено почетком децембра. Том приликом 

су се тимови за додатну образовну подршку суочили са проблемом. Наиме, уочено је да 

одређени ученици (за које је процењено да на основу својих способности могу да постигну 

редовне исходе наставних програма уз мере индивидуализације) изостају са наставе и из тог 

разлога не постижу предвиђене исходе учења. Интензивирана је сарадања са родитељима и 
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ефекти су били позитивни код већине ученика. Међутим, проблеми са похађањем наставе су се 

наставили код два брата из одељења Прво једанаест и једног ученика одељења Друго десет. 

Огледали су се у учесталом изостајању без неких већих здравствених проблема, најчешће са 

неких часова или целодневно. Када су у питању браћа из одељења Прво једанаест, сарадњу са 

тимом је остваривала маћеха ученика у поодмаклој трудноћи, која није имала никакав утицај на 

њих. Отац се никада није појавио или контактирао Школу. Појачан васпитни рад је само 

повремено и краткотрајно давао позитивне ефекте и поред тога што је реализован у свакој 

прилици када су ученици били у школи. Са мајком ученика из Другог једанаест је сарадња у 

првом полугодишту била мањег интензитета него у претходној школској години. Иако је мајка 

од првог разреда инсистирала на ИОП-у, процена Тима, одељенског већа, али и саветника из 

Школске управе у оквиру екстерне евалуације јесте да се способности ученика не разликују од 

спообности осталих ученика у одељењу и да, уз мере индивидуализације, може да остави 

исходе. Ученик је јако нередовно долазио у школу, тако да се десило да из неких наставних 

предмета није био ни на једном часу у првом полугодишту 

Треба истаћи да је код већег дела наставника и даље био присутан отпор премаи нклузивном 

образовању. Већинана ставника је претходних година савладала програме стручног 

усавршавања из области инклузије у образовању,  а у току ове школске године су поједини 

наставници додатно похађали семинаре из ове области. Стручноу савршавање у установи је 

реализовано од странеТима пружање помоћи  и подршке сваком наставнику и то кроз 

дефинисање начина прилагођавања метода, материјала и учила у различитим сегментима рада: 

предавање-увођење нове лекције, давањез адатака, провераз нања, организација учења и 

понашање. У сарадњи са руководством Школе радило се на прилагођавању простора и услова у 

којима се учење одвија отклањањем физичких баријера и специфичним аранжманима и 

распоредом активности. 

На крају полугодишта и тромесечја у другом полугодишту је за сваког идентификованог 

извршено вредновање предузетих мера индивидуализације, издвојене мере и поступци који су 

се показали успешним и утврђене мере додатне подршке које ће се спроводити у наредном 

периоду. Сматрамо да треба нагласити као посебну вредност чињеницу да су сви ученици са 

тешкоћама у учењу добро прихваћени од својих другова из одељења и да остварују социјалну 

интеракцију са вршњачком групом у Школи. 

Посебно треба истаћи сарадњу са родитељима каои зузетно битан фактор.По правилу, 

ученици чији су се родитељи додатно ангажовали и посветили су постигли највећи напредак. 

Проблем у раду Тима је представљала чињеница да су одређени ученици завршавали основне 

школе по ИОП-у 2, а наша процена је да имају способности да савладају програме својих 

образовних профила уз мере индивидуализације и подршке. 

У сваком случају, Тим се у раду суочавао са различитим проблемима. Сматрамо да смо били 

успешни у њиховомрешавању и да су нас активности, које смо при томе предузимали, јачале и 

помогле нам да комплетније сагледавамо специфичности и осетљивост рада са овом 

категоријом ученика и дале нам непроцењиво вредно искуство. 

Анализирајући и вреднујући рад Тима у овој школској години, издвојили смо подручја рада 

која сматрамо да морамо унапредити како би рад Тима био квалитетнији и функционалнији. 

Нека од њих су: састав члановаТима,  подела задужења у оквируТима и малих тимова, 

формирање малих тимова и за ученике са којима се ради индивидуализација, веће ангажовање 

стручнихвећа, рад сародитељима (посебно међусобна размена),  праћење реализације мера 

индивидуализације кроз посету часовима, едукација и преношење искуства унутар колектива,  

избор и праћење припреме и примене материјала за учење и, посебно, рад са талентованим и 

даровитим ученицима. 

за Тим педагог Д. Беновић 
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 4.4 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 

 
Специјализовани тим за заштиту од насиља за школску 2017/18. годину су чинили: Драган 

Филиповић (директор, координатор), Жељко Машовић (психолог), Љупко Кучук (наставник 

пољопривредне струке), Јасмина Мехић (наставница ветеринарске струке), Милан Церовић 

(наставник ветеринарске струке), Братислава Стевановић (наставник пољопривредне струке, 

председник Разредног већа четвртог разреда), Светлана Стаменов Рашета (наставник енглеског 

језика), Биљана Милић Перић (васпитач у Дому ученика), Гордана Ћелић (административни 

радник, референт за ученичка питања), Татјана Јаворац (родитељ) и други чланови – по позиву 

или интересовању. 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ/ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА: 4 (три) – предвиђено (бар) 5 (пет) 

 

ОПИС АКТИВНОСТИ: 
 

СЕПТЕМБАР: 

1. Поново су реализоване активности у циљу обезбеђивања бесплатног коришћења услуга 

Дома ученика за социјално најугроженије ученике (првенствено за једну ученицу која је 

прошле године месецима имала проблема да оствари своје поменуто право) – нажалост, 

поново је било проблема у сарадњи са руководством Дома ученика по том питању. 

2. Координатор тима је активно сарађивао са Разредним већем првог разреда 

 

ОКТОБАР: 

1. Координатор је на све могуће начине (разговорима са одељењским старешинама, 

ученицима, наставницима и руководством Школе) настојао да се бави проблемима који 

су се наставили на релацији наставника појединих предмета и ученика (првенствено 

првог разреда).  

 

НОВЕМБАР: 

1. Организован је састанак Тима; нажалост, након уводних расправа и одбијања неколико 

чланова да се изјашњавају о раду проблем-наставника дошло је до прекида састанка 

 

ДЕЦЕМБАР: 

1. Реализована су предавања о учењу у свим одељењима првог разреда у оквиру којих је 

реализатор (психолог) настојао да ученицима представи и права и обавезе које у току 

наставног процеса имају као и начине како та права да адекватно искористе. 

2. У два наврата покушано је да се састанак Тима оконча реализацијом предвиђених 

тачака, 

3. Организована је, релативно успешно, хуманитарна акција  

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР: 

1. Психолог је (по предвиђеном плану) реализовао панеле/предавања о насиљу, 

првенствено за ученике првог разреда. 

2. Реализована су (тада и у априлу) и слична тематска предавања МУП.  

3. Организовано је и предавање (ЦЗСР) о интерресорској сарадњи на решавању проблема 

насиља у школи и породици, трговини људима и сл. 

  

МАРТ: 

1. У сарадњи са Фондом за отворено друштво поново је реализовано попуњавање упитника 

о емпатији и насиљу 

 

АПРИЛ: 
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1. Заказан је и делимично реализован  састанак Тима на коме је присуствовало свега шест 

чланова и прорађено је пар предвиђених тачака дневног реда  

 

МАЈ/ЈУН: 

1. Организована је хуманитарна акција  

2. Координатор је покушао да помогне да се изађе у сусрет успешним ученицима 

пружањем прилике да поправе оцене из појединих предмета са којима су током године 

имали проблема и да се (тиме) унапреди њихов успех 

3. Поново су, на Разредном већу првог разреда, покренута бројна питања проблем 

предмета и односа појединих наставника (првенствено општеобразовних предмета) 

према ученицима. 

4. Након случаја падања велике групе ученика завршних разреда пре матурског испита, 

координатор је предузео све што је могао да се ученицима изађе у сусрет и да им се 

заштите права 
 

ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНОГ: 

 

• НЕСПРЕМНОСТ ВЕЋИНЕ ЧЛАНОВА ТИМА (и уопште наставног кадра) ДА КРИТИЧКИЈЕ ПРИСТУПИ 

ПРЕИСПИТИВАЊУ РАДА ПОЈЕДИНИХ КОЛЕГА 

• СТРАХ ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА ДА СЕ ИЗЈАШЊАВА О СИТУАЦИЈАМА КРШЕЊА ПРАВА УЧЕНИКА 

ЗАРАД АДЕКВАТНОГ ОДНОСА ОСТАЛИХ НАСТАВНИКА ПРЕМА ЊЕНОМ ДЕТЕТУ 

• ОДБИЈАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА ДА УОПШТЕ УЧЕСТВУЈУ У РАДУ ТИМА 

 

ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ: 

 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
САРАДНИЦИ 

РОКОВИ/ 

ТЕРМИН 

ПРОМЕНА ЧЛАНОВА ТИМА НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ 
СЕПТЕМБАР 

2018. 

УПОЗНАВАЊЕ САВЕТА 

РОДИТЕЉА СА РАДОМ ТИМА 
КООРДИНАТОР САВЕТ РОДИТЕЉА 

СЕПТЕМБАР 

2018. 

САСТАНАК СА УЧЕНИЧКИМ 

ПАРЛАМЕНТОМ 
ЧЛАНОВИ ТИМА 

УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

СЕПТЕМБАР/ 

ОКТОБАР 2018 

 

17. 07. 2018., БЕОГРАД 

        Извештај саставио: 

психолог Школе 

 

 

4.5 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
Тим за самовредновање рада Школе у школској 2017/2018. години вреднује области квалитета 

Ресурси и Организација и руковођење. У циљу утврђивања јаких страна и слабости и 

могућности за унапређивање, реализовано је испитивање мишљења запослених о важности и 

присуству стандарда квалитета у организацији и руковођењу Школом. Најпре су анализирани 

стандарди квалитета у овој области и идентификовани они чија се заступљеност може утврдити 

на основу мишљења запослених о тачности, односно присуству у организацији и руковођењу 

наше Школе. На основу тога, педагог је саставила листу ајтема (тврдњи) на којој су запослени 

процењивали степен важности и степен тачности (присуства)  индикатора квалитета у овој 

области. Односе се на рад директора. Како бисмо утвдили да ли постоји разлика и како која 

категорија запослених процењује рад директора, запослени су на листи означавали категорију 

(наставно и васпитно особље, ненаставно особље-правни, административни и финансијски 

послови и техничко особље-радници на одржавању хигијене, домари, куварице). На листићу је 

предвиђено место да запослени, по жељи, упише шта жели. 
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Посебна пажња је посвећена обезбеђивању анонимности. У зборници је била постављена 

непровидна гласачка кутија и осигурано да нико не може да има приступ убаченим листама, а 

контролисано је и давање листића. 

 

Истраживање је реализовано у мају 2018. Листе су подељене свим запосленима који су тада 

били радно ангажовани.  

Од 117 запослених, 92 су радно ангажовани у школи, а 25 у ученичком дому.  

По обављеном истраживању, у кутији се налазило 72 листића што чини око 62% свих 

запослених. Када се ради о категорији запослених, наставно особље је заступљено са 44 

запослених, правно и административно са 2, техничко особље са 12 док 14 запослених није 

назначило категорију. Од 72 листића, на 3 није процењен ни један ајтем, али је уписан коментар 

тако да нису укључени у узорак, али су њихови коментари забележени. Обзиром на попуњеност 

осталих категорија, оправдано је претпоставити да већина оних који нису назначили категорију 

спада у наставнике, васпитаче и стручне сараднике.  На основу овога можемо закључити да 

узорак запослених чије податке обрађујемо, реално одсликава однос између категорија свих 

запослених у Школи. 

 

На наредној страни су табеларно приказани резултати: 
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ВАЖНО 

ТВРДЊА/ИСКАЗ: 

ТАЧНО 

Укупно 
% од 

узорка 
1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % Укупно 

% од 

узорка 

57 83% 0 0% 2 4% 5 9% 50 88% 

1. Директор својим радом и 

понашањем служи за пример 

запосленима у школи. 

0 0% 8 12% 20 29% 41 59% 69 

100% 

57 83% 0 0% 2 4% 6 11% 49 86% 
2. Доприноси афирмацији и угледу 

школе. 
0 0% 8 12% 20 29% 41 59% 69 

100% 

56 81% 1 2% 2 4% 6 11% 47 84% 
3. Захтева одговорност и радну 

дисциплину. 
6 9% 9 13% 15 22% 39 57% 69 

100% 

57 83% 0 0% 1 2% 8 14% 48 84% 
4. Спреман је да преузме одговорност у 

доношењу одлука 
1 1% 11 16% 13 19% 44 64% 69 

100% 

56 81% 0 0% 3 5% 12 21% 41 73% 

5. Обезбеђује услове за сарадњу са 

родитељима и уважава иницијативу 

родитеља. 

0 0% 8 12% 20 30% 39 58% 67 
97% 

56 81% 0 0% 4 7% 9 16% 43 77% 
6. Развија добру сарадњу са локалном 

заједницом. 
0 0% 2 3% 22 33% 43 64% 67 

97% 

54 78% 0 0% 3 6% 9 17% 42 78% 
7. Сарађује са другим школама и 

организацијама. 
0 0% 4 6% 12 18% 50 76% 66 

96% 

57 83% 0 0% 2 4% 11 19% 44 77% 8. Обезбеђује маркетинг школе. 0 0% 6 9% 14 20% 49 71% 69 100% 

56 81% 0 0% 2 4% 7 13% 47 84% 
9. Планира и организује остваривање 

програма образовања и васпитања. 
1 1% 6 9% 13 19% 49 71% 69 

100% 

56 81% 0 0% 1 2% 7 13% 48 86% 

10. Стара се о обезбеђивању квалитета 

и унапређивању образовно-васпитног 

рада. 

0 0% 4 6% 14 20% 51 74% 69 
100% 

56 81% 0 0% 1 2% 6 11% 49 88% 11. Стара се о развоју школе. 0 0% 4 6% 19 28% 45 66% 68 99% 

54 78% 0 0% 2 4% 10 19% 42 78% 

12. Организује педагошко-

инструктивни рад и предузима мере за 

унапређивање рада наставника, 

васпитача и стручних сарадника. 

2 3% 4 6% 17 25% 46 67% 69 

100% 

55 80% 0 0% 1 2% 10 18% 44 80% 

13. Постоји јасна организациона 

структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима 

одговорности. 

2 3% 14 22% 17 27% 31 48% 64 

93% 

55 80% 0 0% 2 4% 10 18% 43 78% 

14. Директор поставља јасне захтеве 

запосленима у вези са 

задатком/очекиваном променом у раду. 

2 3% 9 14% 18 28% 35 55% 64 
93% 

53 77% 0 0% 3 6% 10 19% 40 75% 
15. Директор укључује запослене у 

процес доношења одлука. 
2 3% 10 16% 19 30% 32 51% 63 

91% 

54 78% 1 2% 1 2% 10 19% 42 78% 

16. Предузима мере у случају 

недоличног понашања запосленог и 

његовог негативног утицаја на 

ученике. 

8 12% 16 24% 19 28% 24 36% 67 

97% 

48 70% 0 0% 3 6% 9 19% 36 75% 

17. Стара се о благовременом 

обавештавању запослених, стручних 

органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад школе. 

2 3% 9 14% 16 25% 38 58% 65 

94% 

45 65% 0 0% 3 7% 9 20% 33 73% 

18. Директор благовремено предузима 

одговарајуће мере за решавање 

свакодневних проблема ученика, у 

складу са могућностима школе. 

1 2% 9 15% 18 30% 33 54% 61 

88% 
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48 70% 1 2% 0 0% 15 31% 32 67% 
19. Директор користи различите 

механизме за мотивисање запослених. 
4 7% 15 25% 12 20% 29 48% 60 

87% 

47 68% 0 0% 4 9% 11 23% 32 68% 
20. Директор показује отвореност за 

промене и иницира иновације. 
2 3% 8 13% 14 23% 36 60% 60 

87% 

48 70% 0 0% 2 4% 7 15% 39 81% 
21. Директор показује поверење у 

запослене и њихове могућности. 
0 0% 11 18% 10 17% 39 65% 60 

87% 

48 70% 0 0% 3 6% 11 23% 34 71% 
22. Директор подстиче целоживотно 

учење свих запослених. 
0 0% 9 13% 18 27% 40 60% 67 

97% 

48 70% 0 0% 2 4% 10 21% 36 75% 
23. Задужења запослених су 

равномерно распоређена. 
6 10% 18 29% 12 19% 27 43% 63 

91% 

46 67% 0 0% 2 4% 13 28% 31 67% 

24. У установи је развијен систем 

информисања о свим важним 

питањима из живота и рада. 

5 9% 8 14% 17 29% 28 48% 58 
84% 

48 70% 0 0% 3 6% 9 19% 36 75% 
25. Директор остварује увид и надзор у 

рад запослених. 
2 3% 10 17% 13 22% 35 58% 60 

87% 



 

 

Ка се ради о процени важности појединих стандарда из области Организација и 

руковођење, проценат узорка који је вршио процену по ајтемима се креће од 65 до 83. 

Највећи број запослених све ајтеме оцењује са „врло важно“, проценат се креће између 67 и 

88. У табели је приказан проценат запослених који су означили да је стандард „Врло 

важан“: 

 

Категорија Број ајтема у категорији 

0-60 0 

60-70 3 

70-80 13 

80-90 9 

90-100 0 

 

По мишљењу запослених, најмање су важни стандарди који се испитују ајтемима 19, 20 и 

24. 

Када је реч о процени тачности, односно присутности одређеног стандарда у раду 

директора, проценат запослених који су процењивали се, у зависности од стандарда, креће 

од 84 до 100%. На само 6 ајтема је одговорило мање од 90%. 

 Генерално, запослени су задовољни радом директора. Код процене већине стандарда, 

тренд у процени је да се проценат избора оцене повећава од 1 до 4. Интересантни су 

резултати за стандарде са бројем ајтема 19, 21 и 23 где је већи број дао оцену 2 него 3. И у 

овим стандардима је највећи број запослених оценио рад директора максималном оценом.  

Оцена 4 је овако заступљена: 

Категорија по 

процентима 

Број ајтема у категорији 

0-30 0 

30-40 1 

40-50 4 

50-60 9 

60-70 7 

70-80 4 

80-90 0 

90-100 0 

Најбоље је оцењен ајтем 7: 

-  Директор сарађује са другим школама и организацијама (највећи проценат 

максималних  оцена 76%.  

Са преко 70% максималних оцена су процењени и следећи стандарди:  

- Стара се о обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада 

- Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања 

- Обезбеђује маркетинг школе 

Високо су оцењени и стандарди: 

- Организује педагошко-инструктивни рад и предузима мере за унапређивање рада 

наставника, васпитача и стручних сарадника; 

- Стара се о развоју школе 

- Спреман да преузме одговорност 

Најмање максималних оцена су запослени дали директору за стандард 16 – Директор 

предузима мере у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног 

утицаја на ученике. Анализирајући одговоре на овај ајтем, оцену 1 је дало 12%, оцену 2 је 
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дало 24%, оцену 3 – 28%, оцену 4 - 36%. На овом ајтему је добијен најлошији резултат и 

може се закључити да је ово највећа слабост у раду директора. 

Како бисмо утврдили које су највеће слабости у раду директора по процени запослених, 

анализом процента узорка запослених који је дао оцене 1 и 2, утврђен је следећи поредак: 

Р
а
н

г
 м

е
с
т
о
 

%
 
о

ц
е
н

а
 

1
 и

 2
 Стандард - ајтем 

1 39% 23. Задужења запослених су равномерно распоређена. 

2 36% 16. Предузима мере у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике. 

3 32% 19. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених 

4 25% 13. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

5 24% 24. У установи је развијен систем информисања о свим важним питањима из живота и рада. 

6 22% 3. Захтева одговорност и радну дисциплину. 

7 20% 25. Директор остварује увид и надзор у рад запослених. 

8 19% 15. Директор укључује запослене у процес доношења одлука. 

9 18% 21. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. 

10 17% 4. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука 

11 17% 14. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у раду 

12 17% 17. Стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 

интереса за рад школе 

13 17% 18. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема ученика, у складу са 

могућностима школе 

14 16% 20. Директор показује отвореност за промене и иницира иновације 

15 13% 22. Директор подстиче целоживотно учење свих запослених. 

16 12% 1. Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи 

17 12% 2. Доприноси афирмацији и угледу школе 

18 12% 5. Обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и уважава иницијативу родитеља. 

19 10% 9. Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања. 

20 9% 12. Организује педагошко-инструктивни рад и предузима мере за унапређивање рада наставника, васпитача и стручних 
сарадника. 

21 9% 8. Обезбеђује маркетинг школе. 

22 6% 7. Сарађује са другим школама и организацијама. 

23 6% 11. Стара се о развоју школе. 

24 6% 10. Стара се о обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада. 

25 3% 6. Развија добру сарадњу са локалном заједницом. 

 

Тим је донео закључак да се под слабостима могу сматрати стандарди које је више од 20% 

узорка запослених оценило са 1 или 2.  

По обради резултата испитивања запослених, руководилац Тима за самовредновање и 

педагог су обавили структуисани интервју са директором са циљем да се утврди предлог 

активности којима директор планира да унапреди стандарде који су слабије оцењени. 

Анализом стандарда који се издвојени као слабије процењени, може се закључити да 

постоје слабости у домену организације рада и мотивације запослених (предузимање мера 

према запосленима који не испуњавају своје обавезе и стимулисање запослених који се 

додатно ангажују и показују одговоран однос према раду). 

Мере побољшања: 

- Израда организационе структуре запослених са јасном хијерархијом и детаљним 

описом надлежности и одговорности за свако радно место. 

- Инсистирање на прикупљању доказа за покретање дисциплинских поступака и 

спровођењу истих. 

- Дефинисање критеријума за вредновање рада запослених у скаду са описом послова 

радног места. 

- Увођење културе промовисања резултата запослених 

- Унапређивање система информисања запослених употребом информационих 

технологија 

 

за ТИМ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ КВАЛИТЕТА 

Драгана Беновић 
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4.6 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Специјализовани тим за безбедност за школску 2017/18. годину су чинили су: 

 

Драган Филиповић – директор, кординатор тима 

Братислава Стевановић – координатор наставе, члан тима 

Јовица Савић - члан тима 

Милан Војводић - члан тима 

Милош Спасојевић  - школски полицајац 

Mарија Драговић – координатор наставе, члан тима 

 

САДРЖАЈ САСТАНАКА: 
 

САСТАНАК БРОЈ 1: 

Састанак тима за безбедност одржан је у пуном саставу. 

На састанку су донете следеће одлуке а са циљем повећања безбедности деце у школи: 

 

1. За све ученике је потребно урадити ученичке легитимације. Ученичке легитимације 

потребно је да садрже име и презиме ученика, образовни профил за који се ученик 

образује и име и презиме одељенског старешине; 

2. Потребно је проверити стање техничког обезбеђења тј. камера и по потреби додати 

камере за делове дворишта и школе које нису покривене; 

3. На уласку у школско двориште поставити кућицу за физичко обезбеђење објекта. У 

њој ће бити и књига долазака где ће се бележити ко улази у двориште школе а да 

није ученик школе. Договор је да се таквим лицима издају привремене 

легетимације; 

4. Физичко обезбеђење потребно је да покрива школу од 8 до 20 часова; 

5. За време сваког малог и великог одмора поставити дежурне наставнике који ће 

циркулисати по ходницима, учионоицама и око ученичког улаза; 

6. Оградити школу и тако је обезбедити од неовлашћеног уласка; 

7. Дежурне ученике поставити на главни школски улаз са циљем да пружања 

информација родитељима и другим лицима која нису ученици и запослени школе; 

8. Активирати аутоматско звоно; 

9. Преко одељенски старешина замолити колеге да не излазе пре краја часа. 

10. У циљу повећања безбедности у школском дворишту као и на настави физичког 

васпитања, потребно је обезбедити металне голове на игралишту, тј. потребно је 

исте фиксирати како не би могли да се преврну и тако повреде корсинике 

спољашњих терена за рукомет и мали фудбал; 

11. Проверити сигурност фасаде школске зграде и помоћнх просторија, проверити 

сигурност свих клупа, дрвећа које би могле да доведу у питање безбедност  ученика 

и особља школе.  

12. Побољшати осветљење у читавом школском дворишту. 

 

 

САСТАНАК бр. 2: 

На састанку је анализиран досадашњи напредак у спровођењу мера које су садржане у 

плану Тима за безбедност у школској 2017/2018 години. 

 

1. Што се тиче ученичких легетимација још увек нису урађене. Потребно је 

предложити школском одбору израду истих у што скоријем року. Тиме би се знало 

ко од деце је ученик наше школе а ко није, чиме би се повећала безбедност свих 

редовних ученика. 

2. Техничко обезбеђење – камере су замењене и постављене су нове камере виское 

резолуције, које су повезане са ТВ-ом у зборници, па је сада могуће вршити 

мониторинг у сваком тренутку у свим деловима школе и школског дворишта. 
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3. Физичко обезбеђење на улазу у школу није постављено, те Тим за безбедност школе 

предлаже да се пред школски одбор изнесе ова идеја чиме би се још више подигла 

безбедност ученика школе. 

4. Физичко обезбеђење је присутно само у поподневној смени од 14 до 22 часа. 

5. Дежурство наставника је подигнуто на виши ниво. У свакој смени је дежурно по два 

наставника који  имају најмањи број часова тог дана и дежурају у току читаве смене. 

Ученике који су на ходнику упућују у учионице, уиченике који немају наставу ван 

школске зграде. Када почне настава дежурни наставници закључавају ученички и 

трећи улаз. Своје дежурство дежурни наставници су дужни да уписују у књигу 

дежурстава, као и да дају кратак извештај о дежурству тог дана. 

6. Домарима школе је наложено да константно проверавају стање клупа, фасада, 

стабала у школском дворишту, који својим габаритом могу да угрозе безбедност 

деце. 

7. Што се тиче осветљености комплетно двориште је поново осветљено. На расветним 

стубовима где су сијалице прегореле исте су замењене тако да је читаво двориште 

ноћу осветљено. 

8. Пошто се у близини школе гради нова станица Беовоза, двориште са две стране није 

ограђено због радова на другом колосеку. Договором са Железницама Србије 

договорено је да се обе стране дворишта ограде. Реализација овог договора је у 

току. 

9. Конструкције металних голова и кошаркашке конструкције због не безбедности 

уклоњене су од стране градске инспекције из дворишта. У току је набавка нових 

конструкција које ће својим атестима и постављањем допринети већој безбедности 

ученика на часовима, као и рекреативцима из оближњег насеља. 

10. Аутоматско звоно и даље није активирано, те овом прилико тим је закључио да би 

га што пре требало оспособити. 

11. Излазак наставника пре краја часа је сведен на минимум. Такође договорено је да 

када ученик замоли да изађе са наставе до тоалета да се исти упише када је напустио 

наставу и да се упише када се вратио на наставу (обичном оловком у напомену). 

 

САСТАНАК бр. 3: 

 

1. Ученичке легитимације и даље нису израђене. Потребно их је урадити до краја 

школске године. 

 

2. Потребно је у одређеним деловим дворишта додати нове камере. Постојеће су 

добре али треба повећати број камера у деловима дворишта који сниу добро 

покривени. 

 

3. Постављање кућице за обезбеђење школе на улазу у двориште и даље није 

урађено. Размотрити ову могућност јер би значајно утицала на повећање 

безбедности ученика и особља школе. 

 

4. Читаво двориште је ограђено, по договору са Железницама Србије, тако да је 

онемогућено улажење у школско двориште осим на за то предвиђен улаз. 

 

5. Направљен је идејни план за реконструкцију школског игралишта, и очекује се  

да се одобре средстава за реконструкцију истог, што ће допринети да безбедност 

грађана и ученика буде подигнута на виши ниво током извођења наставе и 

спортско рекреативних активности у слободно време. 

 

САСТАНАК бр. 4: 

На састанку је анализиран досадашњи напредак у спровођењу мера које су садржане у 

плану Тима за безбедност у школској 2017/2018 години и донет је нови план за школску 

2018/2018. годину. 
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Сви закључци са прошлог састанка остају исти јер ништа није урађено за остварење истих. 

Надамо се да ће у наредној школској година план тима за безбедност бити у потпуности 

реализовани. 

Координатор тима за безбедност 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
 

 

Тим за стручно усавршавање је у току школске године реализовао активности из свог 

годишњег плана.  

 

Наставници, васпитачи и стручни сарадници су се у току године усавршавали у складу са 

својим личним плановима стручног усавршавања уз узимање у обзир потреба установе. У 

току првог полугодишта је на нивоу школе реализовано стручно усавршавање „Планирање 

и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи“. У току другог полугодишта усавршавали су се углавном у 

К1 области. 

Тим је на 5 одржаних састанака анализирао потребе и реализацију усавршавања. 

На наредним странама се налазе извештаји по стручним већима: 

 

 

Обуке програма стручног усавршавања тј.одобрени семинари по Каталогу (1 сат-1 бод)  

Редни 

број: 

Име и презиме 

наставника: 

Назив програма обуке (пун назив који 

се налази на Уверењу) 

Датум/време 

реализације: 

Број 

сати-

бодова 

Извор доказа тј. 

број уверења: 

1 Радмила Можгон         

2 Весна Марић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 

додатне образовне подршке 
ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-
03.12.2017 

16 
Уверење бр.670 од 

11.12.2017 

3 Љиљана Стошић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 
додатне образовне подршке 

ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293  

02.-

03.12.2017    
16 

Уверење бр. од 

11.12.2017 

СЕМИНАР: Органска производња и 

органска прерада хране 

23.-

24.02.2018 
16 

Уверење од 

26.02.2018 

4 Снежана Иветић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 

додатне образовне подршке 

ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-

03.12.2017 
16 

Уверење бр. од 

11.12.2017 

5 Гордана Јованов 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 
додатне образовне подршке 

ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-

03.12.2017 
16 

Уверење бр.674 од 

11.12.2017 

СЕМИНАР: Органска производња и 

органска прерада хране 

23.-

24.02.2018 
16 

Уверење од 

26.02.2018 
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СЕМИНАР: Каријерно вођење и 

саветовање у средњим школама-основна 
обука 

07.-

08.05.2018 
16 

Уверење бр. 46 од 

08.05.2018. 

6 Добрила Павловић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 
додатне образовне подршке 

ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-

03.12.2017 
16 

Уверење бр.642 од 

11.12.2017 

СЕМИНАР: Органска производња и 

органска прерада хране 
01-02.06.2018 16 

Уверење од 

02.06.2018 

7 Марија Кузмић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 
додатне образовне подршке 

ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-

03.12.2017 
16 

Уверење бр. 661 

од 11.12.2017 

СЕМИНАР: Органска производња и 

органска прерада хране 

23.-

24.02.2018 
16 

Уверење од 

26.02.2018 

8 Катарина Кузмић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 
додатне образовне подршке 

ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-

03.12.2017 
16 

Уверење бр. 662 

од 11.12.2017 

СЕМИНАР: Органска производња и 

органска прерада хране 

23.-

24.02.2018 
16 

Уверење од 

26.02.2018 

9 Татјана Турудић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 

додатне образовне подршке 
ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-
03.12.2017 

16 
Уверење бр. 669 

од 11.12.2017 

СЕМИНАР: Органска производња и 
органска прерада хране 

23.-
24.02.2018 

16 
Уверење од 
26.02.2018 

10 Десанка Соломка           

11 Маријана Милчић 

СЕМИНАР: Планирање и реализациа 
додатне образовне подршке 

ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи бр.293 

02.-

03.12.2017 
16 

Уверење бр. 646 

од 11.12.2017 

СЕМИНАР: Органска производња и 
органска прерада хране 

01-02.06.2018 16 
Уверење од 
02.06.2018 

12 Живана Павловић           

Стручни скупови 1 дан-1 бод (конгреси, сабори, сусрети, дани, конференције, саветовања, симпозијуми, округли сто, 

трибина, вебинар, летња и зимска школа, стручно и студијско путовање)  

Редни 

број: 

Име и презиме 

наставника: 

Назив скупа (пун назив који се налази 

на Уверењу) 

Датум/време 

реализације: 

Број 

бодова 

Извор доказа тј. 

број уверења: 

1 
Радмила 
Можгон 

        

5 
Гордана 
Јованов 

КОНФЕРЕНЦИЈА: Васпитање данас 

КОНФЕРЕНЦИЈА: Конференција 

наставника 2017. Достигнућа младих 
КОНФЕРЕНЦИЈА: 

Национална годишња конференција о 

каријерном вођењу и саветовању         

29.-30.09.2017 

13.-15.10.2017 

24.11.2017 

2                     
1           

Уверење бр.      

630 од  30.09.2017            
Извештај 01-1-

1954/2017                           

Уверење бр. 
S13612017 од 

24.11.2017 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ШКОЛА 

Редни 

број: 

Име и 

презиме 

наставника: 

Назив активности (пун назив који се 

налази на крају обрасца) 

Датум/време 

реализације: 

Број 

бодова 

Извор доказа 

(ПОТВРДА, 

ЗАПИСНИК И 

СЛ.): 

1 
Радмила 

Можгон 

Присуствовање приказу са посећеног 2.сајма 

и 22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 
пекарство на длану                                         

Присуствовање, анализа и дискусија приказу  

са посећене конференције „Васпитање данас“                                         
Присуствовање приказу са конференције 

"Конференција наставника 2017"                                         

Присуство, анализа и дискусија приказа са 
посећеног стручног усавршавања 

конференција „Националне годишње 

конференције о каријерном вођењу и 
саветовању“                                      

Присуствовање, анализа и дискусија 

извештавању/приказу са састанка Актива за 
прераду хране                                                                                                

Приказ/инфо сесија о умрежавању 

пољопривредних школа у Србији (анализа и 
дискусија) 

01.11.2017 
01.11.2017 

01.11.2017 

24.12.2017 
30.01.2018 

13.04.2018 

3                             
10                             

3                                

10                          
10                  

7 

Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017 
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017           
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017             
Записник стручног 

већа        01-1-

42/2018                   
Извештај бр.                                  

01-1-270/2018                

Извештај бр.01-1-
751/2018  

2 Весна Марић 

Приказ са посећеног 2.сајма и 22.Пекарских 
дана и предавање Велики школски час-

пшеница, млинарство и пекарство на длану 

(присуствовање) Присуствовање, анализа и 
дискусија приказу  са посећене конференције 

„Васпитање данас“               Присуствовање 

приказу са конференције "Конференција 
наставника 2017"                    Присуствовала и 

учествовала у дискусији на трибини ,, 

Вршњачко насиље,,                                                      
Присуство, анализа и дискусија приказа са 

посећеног стручног усавршавања 

конференција „Националне годишње 
конференције о каријерном вођењу и 

саветовању“                                       

Присуствовање, анализа и дискусија 
извештавању/приказу са састанка Актива за 

прераду хране                                                                                          

Приказ/инфо сесија о умрежавању 
пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија)        Презентација школе у 

ОШ"Бранко Радичевић"  Презентација школе 
у Установи културе"Вук Караџић"                                                                           

Презентација школе на Сајму образовања                     

Презентација школе у Општини Гроцка 

01.11.2017 

01.11.2017 

01.11.2017 
05.12.2017 

24.12.2017 

30.01.2018 
13.04.2018 

19.03.2018 

27.03.2018 
12.04.2018  

19.04.2018 

3                  

10                  

3                  
10                               

10                  

10                  
7                     

7                     

7                     
7                     

7 

Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017           
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017           
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017            
Извештај бр.                   

Записник стручног 

већа        01-1-
42/2018                              

Извештај бр.                                  

01-1-270/2018               
Извештај бр.01-1-

751/2018 Извештај 

тима за промоцију 
Извештај тима за 

промоцију Извештај 

тима за промоцију 
Извештај тима за 

промоцију 

3 
Љиљана 

Стошић 

Присуствовање приказу са посећеног 2.сајма 
и 22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 

пекарство на длану                                                            
Присуствовање, анализа и дискусија приказа  

са посећене конференције „Васпитање данас“                                    

Присуствовање приказу са конференције 
"Конференција наставника 2017"                    

Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,, Вршњачко насиље,,                                                      
Присуство, анализа и дискусија приказа са 

посећеног стручног усавршавања 

конференција „Националне годишње 
конференције о каријерном вођењу и 

саветовању“                                                    

Присуство и учешће у анализи огледног 
часа„Смањимо еколошки отисак индустрије 

слада и пива“                                                                                          

Присуствовање, анализа и дискусија 
извештавању/приказу са састанка Актива за 

прераду хране                                                                                          

Приказ/инфо сесија о умрежавању 
пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија) 

01.11.2017 

01.11.2017 
01.11.2017 

05.12.2017  

24.12.2017 
19.10.2017 

30.01.2018 

13.04.2018 

3                  

10                  
3                  

10                                

10                
10                  

10                  

7 

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017            

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017            

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017            

Извештај бр.                   
Записник стручног 

већа  01-1-42/2018                              

Извештај бр. 01-1-
403/2018                   

Извештај бр.                                   

01-1-270/2018                
Извештај бр.01-1-

751/2018  
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4 
Снежана 

Иветић 

Присуствовање приказу са посећеног 2.сајма 
и 22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 

пекарство на длану                                                            
Присуствовање, анализа и дискусија приказа  

са посећене конференције „Васпитање данас“               

Присуствовање приказу са конференције 
"Конференција наставника 2017"                                           

Присуство, анализа и дискусија приказа са 

посећеног стручног усавршавања 
конференција „Националне годишње 

конференције о каријерном вођењу и 

саветовању“                                            
Присуствовање, анализа и дискусија 

извештавању/приказу са састанка Актива за 

прераду хране                                                                                    
Приказ/инфо сесија о умрежавању 

пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија) 

01.11.2017 

01.11.2017 
01.11.2017 

24.12.2017 

30.01.2018 
13.04.2018 

3                  

10                  
3                                 

10                  

10                  
7 

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017 

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017  

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017   

Записник стручног 

већа   01-1-42/2018               
Извештај бр.               

01-1-270/2018                           

Извештај бр.01-1-
751/2018  

5 
Гордана 

Јованов 

Присуствовање приказу са посећеног 2.сајма 
и 22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 

пекарство на длану                                                             
Приказ  са посећене конференције 

„Васпитање данас“                                                                                                 
Приказ са конференције "Конференција 

наставника 2017"                                                                                            

Припрема ученика и одвођење на такмичење 
Пословни изазов                                                                         

Приказ са посећеног стручног усавршавања 

конференција „Националне годишње 
конференције о каријерном вођењу и 

саветовању“               Присуствовала и 

учествовала у дискусији на трибини 
,,Превенција, исхрана и здрави стилови 

живота,,   Планирање, припрема презентације, 

излагање: „Употреба ИКТ у настави“ на 
Сајму књига на штанду МПНТР                                                                                         

Извођење огледног часа: „Смањимо 

еколошки отисак индустрије слада и пива“                                                                                                                                                       
Присуствовање, анализа и дискусија 

извештавању/приказу са састанка Актива за 

прераду хране                                                                                           

Припрема ученика и одвођење на такмичење 

за најбољег младог пекара                                              

Припрема ученика и одвођење на такмичење 
за најбољег младог пекара (финале)                                                                                        

Приказ/инфо сесија о умрежавању 

пољопривредних школа у Србији (излагач)                                                    
Одржавање радионице „Речима до циља“ 

Одржавање радионице“Будућност можеш 

мењати“ Координасање радом Стручног већа 
прехрамбене струке 

01.11.2017 

01.11.2017 

01.11.2017 
06.12.2017  

24.12.2017 

25.12.2017 
29.10.2017 

19.10.2017  

30.01.2018 
02.02.2018 

23.03.2018  

13.04.2018 
06.06.2018 

06.06.2018 

школска 

2017/18 

3                  
10                

10                

20                
10                

10                   

7                  
20                                                

10                

20                
20                

10                

20                
20                

30 

Записник стручног 

већа 01-1-1951/2017                       

Записник стручног 

већа 01-1-1951/2017                       
Записник стручног 

већа01-1-1951/2017                        

Извештај бр.  01-1-
286/2018                          

Записник стручног 

већа 01-1-42/2018                                
Потврда бр.  01-1-

287/2018                           

Извештај бр.  01-1-
1963/2017                          

Извештај бр. 01-1-

403/2018                          
Извештај бр.  01-1-

270/2018 Извештај 

01-1-223/2018       
Извештај 01-1-

700/2018                           

Извештај бр.01-1-
751/2018 Извештај 

бр.01-1-1288/2018 

Извештај бр.01-1-
1294/2018 Годишњи 

план школе     

6 
Добрила 
Павловић 

Присуствовање приказу са посећеног 2.сајма 

и 22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 
пекарство на длану                                        

Присуствовање, анализа и дискусија приказа  

са посећене конференције „Васпитање данас“                                 
Присуствовање приказу са конференције 

"Конференција наставника 2017"                                             

Присуство, анализа и дискусија приказа са 
посећеног стручног усавршавања 

конференција „Националне годишње 

конференције о каријерном вођењу и 
саветовању“                                                     

Присуство и учешће у анализи огледног 

„Смањимо еколошки отисак индустрије слада 
и пива“                          Присуствовање, 

анализа и дискусија извештавању/приказу са 

састанка Актива за прераду хране                                                                                           
Приказ/инфо сесија о умрежавању 

пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија) 

01.11.2017 

01.11.2017 
01.11.2017 

24.12.2017 

19.10.2017 
30.01.2018 

13.04.2018 

3                  

10                  
3                                

10                

10                  
10                  

7 

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017                  

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017            

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017            

Записник стручног 
већа  01-1-42/2018                              

Извештај бр.  01-1-

403/2018              
Извештај бр.   01-1-

270/2018                                  

Извештај бр.01-1-
751/2018  
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7 Марија Кузмић 

Приказ стручне посете са посећеног 2.сајма и 
22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 

пекарство на длану                                                           
Присуствовање, анализа и дискусија са 

приказу  са посећене конференције 

„Васпитање данас“                                 
Присуствовање приказу са конференције 

"Конференција наставника 2017"                              

Присуствовала и учествовала у дискусији на 
трибини ,, Вршњачко насиље,,                                                                       

Присуство, анализа и дискусија приказа са 

посећеног стручног усавршавања 
конференција „Националне годишње 

конференције о каријерном вођењу и 

саветовању                                            
Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,,Превенција, исхрана и здрави 

стилови живота,,                                       
Присуство и учешће у анализи огледног часа 

„Смањимо еколошки отисак индустрије слада 

и пива“                                                                   
Присуствовање приказу: „Употреба ИКТ у 

настави“                                 Присуствовање, 

анализа и дискусија извештавању/приказу са 
састанка Актива за прераду хране                                                                                           

Припрема ученика и одвођење на такмичење 
за најбољег младог пекара                                              

Припрема ученика и одвођење на такмичење 

за најбољег младог пекара (финале)                                                                                                    
Приказ/инфо сесија о умрежавању 

пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија)                    Презентација школе у 
ОШ"Васа Пелагић"            Припрема ученика 

и одвођење на Републичко такмичење                                                                              

Презентација школе у ОШ"Деспот Стефан 
Лазаревић" 

01.11.2017 

01.11.2017 
01.11.2017 

05.12.2017 

24.12.2017 
25.12.2017 

19.10.2017 

29.10.2017 
30.01.2018 

02.02.2018 

23.03.2018   
13.04.2018 

27.03.2018 

12.04.2018     
15.05.2018 

10                  

10                  
3                  

10                              

10                
10                               

10                  

3                     
10                

20                

20                  
7                     

7                  

20                   
7 

Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017            
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017            
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017             
Извештај бр.                   

Записник стручног 

већа  бр.01-1-
42/2018                           

Списак присутних        

Извештај 01-1-
223/2018       

Извештај 01-1-

700/2018        
Извештај бр.                   

Извештај бр. 01-1-

1963/2017                
Извештај бр.  01-1-

270/2018                           
Извештај бр.01-1-

751/2018  Извештај 

тима за промоцију 
Извештај бр.01-1-

701/2018 Извештај 

тима за промоцију 

8 
Катарина 
Кузмић 

Приказ стручне посете са посећеног 2.сајма и 

22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 
пекарство на длану                                                           

Присуствовање, анализа и дискусија са 

приказ  са посећене конференције „Васпитање 

данас“                                 Присуствовање 

приказу са конференције "Конференција 

наставника 2017"                                                 
Присуство, анализа и дискусија приказа са 

посећеног стручног усавршавања 

конференција „Националне годишње 
конференције о каријерном вођењу и 

саветовању                                             

Присуствовала и учествовала у дискусији на 
трибини ,,Превенција, исхрана и здрави 

стилови живота,,                                       

Присуствовање приказу: „Употреба ИКТ у 
настави“                                     Координатор 

тима за здравствену заштиту ученика                    

Присуствовање, анализа и дискусија 
извештавању/приказу са састанка Актива за 

прераду хране                                                                                             

Приказ/инфо сесија о умрежавању 
пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија)                    Припрема ученика и 

одвођење на Републичко такмичење  

01.11.2017 

01.11.2017 

01.11.2017 
24.12.2017 

25.12.2017 

29.10.2017 
30.01.2018 

13.04.2018 

12.04.2018 

10                  

10                  
3                                  

10                

10                  
3                  

30                  

10                     
7                  

20 

Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017                 

Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017                  
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017            
Извештај бр. 01-1-

42/2018        Списак 

присутних        
Извештај бр.  01-1-

1963/2017        

Годишњи план 
школе                         

Извештај бр.  01-1-

270/2018  Извештај 
бр.01-1-751/2018 

Извештај бр.01-1-

701/2018 
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9 
Татјана 

Турудић 

Приказ стручне посете са посећеног 2.сајма и 
22.Пекарских дана и предавање Велики 

школски час-пшеница, млинарство и 

пекарство на длану                                                            
Анализа и дискусија са приказа  са посећене 

конференције „Васпитање данас“                                                             

Присуствовање приказу са конференције 
“Конференција наставника 2017”                     

Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,, Вршњачко насиље,,                                                                   
Анализа и дискусија приказа са посећеног 

стручног усавршавања конференција 

„Националне годишње конференције о 
каријерном вођењу и саветовању                                         

Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,,Превенција, исхрана и здрави 
стилови живота,,                                       

Присуствовање приказу: „Употреба ИКТ у 

настави“                                Присуствовање, 
анализа и дискусија извештавању/приказу са 

састанка Актива за прераду хране                                                                                         

Приказ/инфо сесија о умрежавању 
пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија)                 Припрема ученика и 

одвођење на Републичко такмичење 

01.11.2017 
01.11.2017 

01.11.2017 

05.12.2017 
24.12.2017 

25.12.2017 

29.10.2017 
30.01.2018 

13.04.2018 

12.04.2018 

10                  
10                  

3                  

10                                
10                

10                  

3                     
10                  

7                  

20 

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017            

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017               

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017            

Извештај бр.                   

Записник стручног 
већа  бр.01-1-

42/2018               

Списак присутних        
Извештај бр.01-1-

1963/2017                 

Извештај бр.  01-1-
270/2018 Извештај 

бр.01-1-751/2018 

Извештај бр.01-1-
701/2018 

10 
Десанка 

Соломка 

Приказ са посећеног 2.сајма и 22.Пекарских 

дана и предавање Велики школски час-

пшеница, млинарство и пекарство на длану 
(присуствовање) Приказ  са посећене 

конференције „Васпитање данас“ 

(присуствовање, анализа и дискусија)                                     
Присуствовање приказу са конференције 

“Конференција наставника 2017”                         

Присуствовала и учествовала у дискусији на 
трибини ,, Вршњачко насиље,,                                            

Присуствовала културној манифестацији 45 

година хора ,,ЛУЧИНУШКА,, која је одржана 
на Филолошком факултету у Београду                                                     

Присуство, анализа и дискусија приказа са 

посећеног стручног усавршавања 
конференција „Националне годишње 

конференције о каријерном вођењу и 

саветовању“                                          

Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,,Превенција, исхрана и здрави 

стилови живота,,         Присуствовање, 
анализа и дискусија извештавању/приказу са 

састанка Актива за прераду хране                                                                                          

Приказ/инфо сесија о умрежавању 
пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија)                                                      

01.11.2017 

01.11.2017 
01.11.2017 

05.12.2017 

06.12.2017 
24.12.2017 

25.12.2017 

30.01.2018 
13.04.2018 

3                  

10                  
3                  

10                  

20                  
10                

10                  

10                  
7                   

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017            

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017            

Записник стручног 
већа 

01-1-1951/2017                             

Извештај бр. 01-1-
2139/2017                             

Извештај бр. 01-1-

2140/2017                                  
Записник стручног 

већа                   

Извештај бр. 01-6-

260/2018 Извештај 

бр.  01-1-270/2018               

Извештај бр.01-1-
751/2018  

    

  

11 
Маријана 

Милчић 

Приказ са посећеног 2.сајма и 22.Пекарских 

дана и предавање Велики школски час-
пшеница, млинарство и пекарство на длану 

(присуствовање) Присутвовање, анализа и 

дискусија приказа  са посећене конференције 
„Васпитање данас“                                

Присуствовање приказу са конференције 

“Конференција наставника 2017”                    
Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,, Вршњачко насиље,,                                            

Присуствовала културној манифестацији 45 
година хора ,,ЛУЧИНУШКА,, која је одржана 

на Филолошком факултету у Београду                                                     

Присуство, анализа и дискусија приказа са 
посећеног стручног усавршавања 

конференција „Националне годишње 

конференције о каријерном вођењу и 
саветовању“                                         

Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,,Превенција, исхрана и здрави 
стилови живота,,  Извештавање са састанка 

Актива за предаду хране Приказ/инфо сесија 

о умрежавању пољопривредних школа у 
Србији (анализа и дискусија)               

01.11.2017 

01.11.2017 
01.11.2017 

05.12.2017 

06.12.2017 
24.12.2017 

25.12.2017 

30.01.2018 
13.04.2018  

3                  

10                  
3                  

10                  

20                  
10                

10                

10                  
7 

Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017           
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017           
Записник стручног 

већа 

01-1-1951/2017            
Извештај бр. 01-1-

257/2017        

Извештај бр. 01-1-
254/2017     

Записник стручног 

већа                  
Извештај бр. 01-6-

271/2018             

Извештај бр. 01-1-
270/2018 Извештај 

бр.01-1-751/2018  
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12 
Живана 

Павловић 

Приказ са посећеног 2.сајма и 22.Пекарских 
дана и предавање Велики школски час-

пшеница, млинарство и пекарство на длану 

(присуствовање) Присуствовање, анализа и 
дискусија приказа  са посећене конференције 

„Васпитање данас“                                    

Присуствовање приказу са конференције 
“Конференција наставника 2017”                                             

Присуство, анализа и дискусија приказа са 

посећеног стручног усавршавања 
конференција „Националне годишње 

конференције о каријерном вођењу и 

саветовању“                                           
Присуствовала и учествовала у дискусији на 

трибини ,,Превенција, исхрана и здрави 

стилови живота,,                          
Присуствовање, анализа и дискусија 

извештавању/приказу са састанка Актива за 

прераду хране                                                                                          
Приказ/инфо сесија о умрежавању 

пољопривредних школа у Србији (анализа и 

дискусија)   

01.11.2017 
01.11.2017 

01.11.2017 

24.12.2017 
25.12.2018 

30.01.2018 

13.04.2018  

3                  
10                  

3                               

10                
10                  

10                  

7 

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017            

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017           

Записник стручног 

већа 
01-1-1951/2017           

Записник стручног 

већа  01-1-41/2018                                   
Списак присутних                 

Извештај бр. 01-1-

270/2018 Извештај 
бр.01-1-751/2018 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА  

Извештајни период:  Школска 2017/2018.године 

Стручно веће за области стручних предмета  ВЕТЕРИНАРСКЕ  СТРУКЕ 

Обуке програма стручног усавршавања тј.одобрени семинари по Каталогу (1 сат-1 бод)  

 Име и презиме 

наставника: 
Назив програма обуке (пун назив који се налази на Уверењу) 

Датум/ 

време 

реализације 

Број 

сати-

бодова 

Извор доказа 

тј. Број 

уверења: 

1 
Магда Сарачи 

Даниловић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 

установи  

 2-

3.12.2017 
 16  667 

2 
Славица 

Живковић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 
деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 

установи  

 2-

3.12.2017 
 16  667 

3 Јасмина Мехић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 
установи  

 2-

3.12.2017 
 16  667 

4 Бојана Мијатовић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 

установи  

 2-
3.12.2017 

 16  667 

5 
Љиљана 
Пауновић 

Станковић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 
деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 

установи  

 2-

3.12.2017 
 16  667 

6 

Александра 

Стакић 
Јанићијевић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 
установи  

 2-

3.12.2017 
 16  667 

7 
Ана Бараћ 
Башевић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 

установи  

 2-
3.12.2017 

 16  667 

8 Наталија Костић 
Планирање и реализација додатне образовне подршке 
деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 

установи  

 2-

3.12.2017 
 16  667 

9 Јелена Минић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 
установи  

 2-

3.12.2017 
 16  667 

1

0 
Милан Церовић 

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/предшколској 

установи  

 2-
3.12.2017 

 16  667 

Стручни скупови 1 дан-1 бод (конгреси, сабори, сусрети, дани, конференције, саветовања, симпозијуми, округли сто, трибина, 

вебинар, летња и зимска школа, стручно и студијско путовање)  

 Име и презиме 

наставника: 
Назив скупа (пун назив који се налази на Уверењу) 

Датум/в

реме 

реализа

ције: 

Број 

бодова 

Извор доказа тј. 

број уверења: 

1 
Магда Сарачи 

Даниловић 
Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 

25.04.20

18 
10 

Извештај 

организатора  

стручног 

путовања 

2 
Славица 
Живковић 

Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 
25.04.20

18 
10 

Извештај 

организатора  
стручног 

путовања 

3 Јасмина Мехић Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 
25.04.20

18 
10 

Извештај 
организатора  

стручног 

путовања 

4 Бојана Мијатовић Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 
25.04.20

18 
10 

Извештај 
организатора  

стручног 

путовања 

5 

Љиљана 

Пауновић 

Станковић 

Стручно предавање Проф.Биљанњ ВујовићЦиљеви и стратегија 

одрживог развоја ,Предавање Центар за развој фотографије 

,,Фотографија као пропаганда за улогу у екологији и 

23.02.20

18 

,8.03.201

?+?+10 

Извештај и 

записник 

састанка,Извешта
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пољопривреди,Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 8,25.04.2
018 

ј организатора  
стручног 

путовања 

6 

Александра 

Стакић 
Јанићијевић 

Стручно предавање Проф.Биљанњ Вујовић -Циљеви и стратегија 

одрживог развоја,Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг  

23.02.20

18,25.04.
2018 

?+? 

Извештај и 

записник 

састанка,Извешта

ј организатора  

стручног 
путовања 

7 
Ана Бараћ 

Башевић 
Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 

25.04.20

18 
10 

Извештај 

организатора  

стручног 
путовања 

8 Наталија Костић Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 
25.04.20

18 
10 

Извештај 

организатора  

стручног 
путовања 

9 Јелена Минић 
Стручно предавање Проф.Биљанњ ВујовићЦиљеви и стратегија 

одрживог развоја,Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг  

23.02.20

1825.04.

2018 

?+10 

Извештај и 

записник 

састанка,Извешта
ј организатора  

стручног 

путовања 

1

0 
Милан Церовић   Стручно путовање-посета органској фарми Чуруг 

25.04.20

18 
10 

Извештај 

организатора  

стручног 
путовања 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ШКОЛА 

Р

Б

: 

Име и презиме 

наставника: 
Назив активности (пун назив који се налази на крају обрасца) 

Датум/в

реме 

реализа

ције: 

Број 

бодова 

Извор доказа 

(ПОТВРДА, 

ЗАПИСНИК И 

СЛ.): 

1 
Магда Сарачи 

Даниловић 

Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања 

13-

14.02.20
18,1-

2.03.201

8,9.03.20
18 

3+3+8 

Евиденција 

кординатора за Е-
дневник,Извештај 

стручног већа 

ветеринарске 
струке 

2 

Слави

ца 
Живк

овић 

   

Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 
знања 

13-

14.02.20

18,1-
2.03.201

8.9.03.20

18 

3+3+8 

Евиденција 

кординатора за Е-

дневник,Извештај 
стручног већа 

ветеринарске 

струке 

3 Јасмина Мехић 
Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања 

13-
14.02.20

18,1-

2.03.201
8,9.03.20

18 

3+3+8 

Евиденција 
кординатора за Е-

дневник,Извештај 

стручног већа 
ветеринарске 

струке 

4 Бојана Мијатовић 
Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања 

13-

14.02.20
18,1-

2.03.201

8,3.08.20
18 

3+3+8 

Евиденција 

кординатора за Е-
дневник,Извештај 

стручног већа 

ветеринарске 
струке 

5 

Љиљана 

Пауновић 
Станковић 

Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања,Дан отворених врата ФВМ, 

13-
14.02.20

18,1-

2.03.201
8,9.03.20

18,16.05.

2018 

3+3+8+

7+7 

Евиденција 

кординатора за Е-
дневник,Извештај 

стручног већа 

ветеринарске 
струке,Извештај 

предметних 

наставника о 
посети  

6 

Александра 

Стакић 

Јанићијевић 

Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 
знања,Посета фестивалу Биоодржив свет 

13-
14.02.20

18,1-

2.03.201
8 

3+3+8+
7 

Евиденција 

кординатора за Е-

дневник,Извештај 
стручног већа 

ветеринарске 

струке,Извештај 
предметних 

наставника о 

посети  
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7 
Ана Бараћ 

Башевић 

Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања,Дан отворених врата ФВМ 

13-

14.02.20

18,1-
2.03.201

8,9.03.20

18,16,05,
2018 

3+3+8+

7 

Евиденција 
кординатора за Е-

дневник,Извештај 

стручног већа 
ветеринарске 

струке,Извештај 

предметних 
наставника о 

посети  

8 Наталија Костић 
Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања 

13-

14.02.20

18,1-
2.03.201

8,9.03.20

18 

3+3+8 

Евиденција 

кординатора за Е-
дневник 

,Извештај 

стручног већа 
ветеринарске 

струке 

9 Јелена Минић 
Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања,Посета фестивалу Биоодржив свет 

13-

14.02.20
18,1-

2.03.201

8,9.03.20
18 

3+3+8+

7 

Евиденција 

кординатора за Е-
дневник,Извештај 

стручног већа 

ветеринарске 
струкеИзвештај 

предметних 

наставника о 

посети 

1

0 
Милан Церовић 

Обука Е-дневник, Школско такмичење-стручно -теоријска провера 

знања 

13-

14.02.20
18,1-

2.03.201

8,9.03.20
18 

3+3+8 

Евиденција 

кординатора за Е-
дневник 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА  

Извештајни период: Школска 2017/2018.године 

Стручно веће за области стручних предмета ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ 

Обуке програма стручног усавршавања тј.одобрени семинари по Каталогу (1 сат-1 бод)  

Редни 

број: 
Име и презиме наставника: 

Назив програма обуке (пун назив који се налази на 

Уверењу) 

Датум/време 

реализације: 

Број 

сати-

бодова 

Извор 

доказа тј. 

број 

уверења: 

1 Миладин Анђелковић 
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 

2. и 

3.12.2017. 
16   

2 Љупко Кучук 
Органска производња и прерада органске хране                                                                

Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи  

29.-
30.09.2017. 

2.и 3.12.2017. 

16                           

16 
уверење 669 

3 Олга Брдар-Николић 
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 
2.и3.12.2017. 16   

4 Драган Обрадовић 

Органска производња и прерада органске хране                                                                

Планирање у реализацији додатне образовне подршке 
деци -ученицима у школи  

29.-

30.09.2017. 
2.и 3.12.2017. 

 16                        

16 
уверење 669 

5 Братислава Стевановић 
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 
2.и3.12.2017. 16   

6 Зорица Ивић-Рађеновић 
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 
2.и3.12.2017. 16   
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7 Милка Драгишић 

Органска производња и прерада органске хране                                                                

Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи  

29.-

30.09.2017.    

2.и 3.12.2017 

16                           

16 
уверење 669 

8 Милан Војводић 
Органска производња и прерада органске хране                                                               

Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 

29.-
30.09.2017. 

2.и 3.12.2017. 

16                           

16 
уверење 669 

9 Јелена Чорбић 
Органска производња и прерада органске хране                                                               

Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 

29.-

30.09.2017. 

2.и 3. 
12.2017. 

16                           

16 
уверење 669 

10 Мирослав Стошић 
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 

2.и 3. 

12.2017. 
16   

11 Јовица Савић 

Органска производња и прерада органске хране                                                                     

Планирање у реализацији додатне образовне подршке 
деци -ученицима у школи 

29.-
30.09.2017. 

2.и 3. 

12.2017. 

16                           

16 
уверење 669 

12 Горан Богдановић 
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 
2.и3.12.2017. 16   

13 Јелена Минић 
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 
2.и3.12.2017. 16   

14 Милорад Бранковић   
Планирање у реализацији додатне образовне подршке 

деци -ученицима у школи 
2.и3.12.2017. 16   

Стручни скупови 1 дан-1 бод (конгреси, сабори, сусрети, дани, конференције, саветовања, симпозијуми, округли сто, трибина, 

вебинар, летња и зимска школа, стручно и студијско путовање)  

Редни 

број: 
Име и презиме наставника: Назив скупа (пун назив који се налази на Уверењу) 

Датум/време 

реализације: 

Број 

бодова 

Извор 

доказа тј. 

број 

уверења: 

1 Миладин Анђелковић         

2 Љупко Кучук Трибина -здрави стилови живота  12/10/2017 1 
интерна 

потврда 

3 Олга Брдар-Николић Трибина -здрави стилови живота  12/10/2017 1 
интерна 
потврда 

4 Драган Обрадовић Трибина -здрави стилови живота  12/10/2017 1 
интерна 

потврда 

5 Братислава Стевановић Трибина -здрави стилови живота  12/10/2017 1 
интерна 

потврда 

6 Зорица Ивић-Рађеновић Трибина -здрави стилови живота  12/10/2017 1 
интерна 

потврда 

7 Милка Драгишић Трибина -здрави стилови живота  12/10/2017 1 
интерна 
потврда 

8 Милан Војводић 
Саветовање савремена производња воћа          Трибина 

-здрави стилови живота 
2.и 3.11.2017. 

10.12.2017 
2                           
1 

интерна 
потврда  

9 Јелена Чорбић 
Саветовање савремена производња воћа          Трибина 

-здрави стилови живота 

2.и 3.11.2017. 

10.12.2017 

2                               

1                

интерна 

потврда 

10 Мирослав Стошић Саветовање правци развоја трактора  12/8/2017 1 
интерна 
потврда 

11 Јовица Савић Саветовање правци развоја трактора  12/8/2017 1 
интерна 

потврда 

12 Горан Богдановић           
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13 Јелена Минић Трибина -здрави стилови живота  12/10/2017 1 
интерна 

потврда 

14 Милорад Бранковић   Саветовање правци развоја трактора  12/8/2017 1 
интерна 
потврда 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ШКОЛА 

Редни 

број: 
Име и презиме наставника: 

Назив активности (пун назив који се налази на 

крају обрасца) 

Датум/време 

реализације: 

Број 

бодова 

Извор 

доказа 

(ПОТВРДА, 

ЗАПИСНИК 

И СЛ.): 

1 Миладин Анђелковић         

2 Љупко Кучук oбука за употребу електронског дневника 13.02.2018 5 
интерна 

потврда 

3 Олга Брдар-Николић oбука за употребу електронског дневника 13.02.2018 5   

4 Драган Обрадовић oбука за употребу електронског дневника 13.02,2018 10   

5 Братислава Стевановић 
1.oбука за употребу електронског дневника     2. обука 

за педагошког саветника 
13.02.2018 

5                                          

20 
  

6 Зорица Ивић-Рађеновић 1.Обука за употребу електронског дневника                          2.Реализација стручне 

посете - европско удружење Флора церт 

12.02.2018. 
26. и 

27.11.2017. 

10                                

20                        

интерно 

уверење  

7 Милка Драгишић 1.Обука за употребу електронског дневника                                         2. Учешће у 

пројектима образовнок карактера у установи.   

12.02.2018.  
1.09.-

1.12.2017. 

10                   

20 
  

8 Милан Војводић oбука за употребу електронског дневника 12.02.2018. 10   

9 Јелена Чорбић oбука за употребу електронског дневника   12.02.2018. 10   

10 Мирослав Стошић oбука за употребу електронског дневника 12.02.2018. 5   

11 Јовица Савић oбука за координатора електронског дневника 02.2018. 20   

12 Горан Богдановић oбука за употребу електронског дневника 13.02.2018 5   

13 Јелена Минић oбука за употребу електронског дневника 12.02.2018. 10   

14 Милорад Бранковић   oбука за употребу електронског дневника 13.02.2018 5   
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА  

Извештајни период: Школска 2017/2018.година 

Стручно веће за српски језик и књижевност 

Обуке програма стручног усавршавања тј.одобрени семинари по Каталогу (1 сат-1 бод)  

Ре

дн

и 

бр

ој: 

Име и презиме 

наставника: 

Назив програма обуке (пун назив који се налази на 

Уверењу) 

Датум/време 

реализације: 

Број 

сати-

бодова 

Извор 

доказа тј. 

број 

уверења: 

1 Јадранка Ракоњац 59. Републички зимски семинар  
8, 9, 10. 02. 

2018 
24 45/28 

2 
Борислава 
Вучковић 

59. Републички зимски семинар  
8,9,10. 02. 

2018. 
24 27/24 

3 Александра Костић 59. Републички зимски семинар  
8,9,10. 02. 

2018. 
24 45/27 

4 Нада Мрдовић 59. Републички зимски семинар  
8,9,10. 02. 

2018. 
24 45/26 

5 Јадранка Ракоњац 
Планирање и реализација додатне образовне подршке 

ученицима са сметњама у развоју 
2,3. 12. 2017. 16   

6 Александра Костић 
  
Планирање и реализација додатне образовне подршке 

ученицима са сметњама у развоју  

2,3. 12. 2017. 16 650 

7 
Јасмина 

Љубисављевић 

  

Планирање и реализација додатне образовне подршке 
ученицима са сметњама 

2,3. 12. 2017. 16 689 

8 Нада Мрдовић 

  

Планирање и реализација додатне образовне подршке 

ученицима са сметњама 

2,3. 12. 2017. 16 668 

9 Јадранка Ракоњац Обука за примену општих стандарда постигнућа   16   

10 
Борислава 

Вучковић 

Обука за примену општих стандарда постигнућа 

  
  16   

11 Александра Костић 
Обука за примену општих стандарда постигнућа 

  
  16   

12 
Јасмина 

Љубисављевић 
Обука за примену општих стандарда постигнућа   16   

Стручни скупови 1 дан-1 бод (конгреси, сабори, сусрети, дани, конференције, саветовања, симпозијуми, округли сто, трибина, 

вебинар, летња и зимска школа, стручно и студијско путовање)  

Ре

дн

и 

бр

ој: 

Име и презиме 

наставника: 
Назив скупа (пун назив који се налази на Уверењу) 

Датум/вре

ме 

реализаци

је: 

Број 

бодова 

Извор 

доказа тј. 

број 

уверења: 

1 Нада Мрдовић Састанак библиотекара Палилуле 
12. 

10.2017. 
1   

2 Нада Мрдовић Трибина др Момчила Матића 
25. 12. 
2017. 

1   

3 Јадранка Ракоњац Трибина др Момчила Матића 
25. 12. 

2017. 
1   

4 Александра Костић Трибина др Момчила Матића 
25. 12. 

2017. 
1   

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ШКОЛА 

Ре

дн

и 

бр

ој: 

Име и презиме 

наставника: 
Назив активности (пун назив који се налази на крају обрасца) 

Датум/вре

ме 

реализаци

је: 

Број 

бодова 

Извор 

доказа 

(ПОТВР

ДА, 

ЗАПИСН

ИК И 

СЛ.): 
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1 Јадранка Ракоњац интерно стручно усавршавање ЕСдневник 12.2.2018. 10   

2 Александра Костић интерно стручно усавршавање ЕСдневник 13.2.2018. 10 
01-6-

261/2018 

3 Александра Костић координисање радом стручног већа 2017/2018. 30   

4 
Борислава 

Вучковић 
интерно стручно усавршавање ЕСдневник 13.2.2018. 10   

5 
Јасмина 

Љубисављевић 
интерно стручно усавршавање ЕСдневник 13.2.2018. 10   

6 
Јасмина 
Љубисављевић 

Прегледач тестова за завршни испит 11.6.2018.     

7 
Борислава 

Вучковић 
Прегледач тестова за завршни испит 11.6.2018.     

8 
Јасмина 

Љубисављевић 
Члан комисије за приговоре родитеља 23.6.2018.     

9 
Борислава 

Вучковић 
Члан комисије за приговоре родитеља 23.6.2018.     

10 Александра Костић Школско и општинско такмичење рецитатора март 2018. 4+4   

11 
Јадранка 

Ракоњац 
  Школско такмичење рецитатора март 2018. 4   

 

Извештај о стручном усавршавању у школској 2017/18. Години  

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ  

 

1. Планирање иреализација додатне образовне подршке ученицима-деци са сметњама 

у развоју          

           децембар, 2017. год. К2 16  бодова 

2. Државни семинар Друштва математичара Ссрбије  

Јачање професионалног капацитета запослених  К1 фебруар,   2018. год. 16  бодова 

3 Учешће трибини на тему „превенција,исхрана и здави стилови живота“ од стране 

проф.др.Момчила Матића 25.12.2017. Београд 1 бод 

 

4 Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег 

средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу 

општеобразовних предмета. K2, проритетна област П216 бодова    Припрема и 

учествовање ученика на Републичком такмичењу из математике за средње школе у 

подручју рада пољопривреда,производња и прерада хране одржаном у Сомбору  

27.и 28.05.2018.  

20 бодова 

 67 бодова 

Координатор Тима, 

Драгана Беновић 
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4.7 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
                      

Овај извештај је сачињен тако да обједини анализу остварености развојних планова све три 

струке (пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене) за школску 2017/18 годину. 

 

Стручно веће пољопривредне струке поднело је следећи извештај о реализацији и 

остварености активности из развојног плана за 2017/18 годину: 

• У овој школској години добар део планираног развојним планом у претходној 

години је остварен. 

• Део планираног није остварено због недостатка финансијских средстава. 

• Дендро расадник је започет и у наредној години се планира проширење. 

• У повртарској производњи је претрпњена штета од поплаве јер су пластеници и 

школско двориште били данима под водом.  

• Уведене су нове врсте у производњу-патлиџан и бамија. 

• Започето је ново пројектовање дворишта али није завршено због поплава. 

• Полигон за обуку вожње није направљен због недостатка средстава. 

• Фолије су на два пластеника замењене, а у августу замениће се још на једном, 

фолија је купљена. 

• Пергола није у претходној години подигнута због недостатка новца, али је започета. 

• Подигнут  је засад три  реда подлоге за калемљење, за формирање садница јабука. 

• Набавка нове механизације није обављана и нису реновиране просторије за 

гаражирање  пољопривредне механизације због недостатка финансијских средстава. 

Стручно веће ветеринарске струке поднело је следећи ивештај о реализацији и 

остварености развојног плана за школску 2017/18 годину: 

• У периоду ове школске године , 85%  плана је  реализовано кроз следеће 

активности:  

• Предметне наставнице су се усавршавале кроз разне семинаре, електронске и 

екстерне  едукације, које су реализовале према својим могућностима. 

• Набављен је још један видео-бим, који је омогућио да већи број наставница користи 

и да осавремени наставу. 

• Сарадња свих предметних наставница ветеринарске струке, педагошко-психолошке 

службе, родитеља и ученика је била добро организована и на задовољавајућем 

нивоу 

• У оквиру ветеринарске струке урађено је усаглашавање критеријума за оцењивање 

стручних предмета и о томе је обавештена педагошко-психолошка службом. 

• Настављена је добра и квалитетна сарадња са ПКБ - Корпорацијом, Факултетом 

ветеринарске медицине, социјалним партнерима (ветеринарске амбуланте и станице 

на територији града Београда), послодавцима и локалном самоуправом. 

Стручно веће прехрамбене струке предало је следећи извештај о реализацији 

предвиђених активности за школску 2017/18. годину: 

• Усавршавање наставника је остварено кроз семинаре и посете стручним трибинама. 

• Остварено је усавршавање наставе кроз огледне и угледне часове и сарадњом 

наставника са педагошко – психолошком службом. 

• Настављена је успешна сарадња са фирмама у којима су ученици обављали 

практичну наставу и блок наставу. 
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• Остварено је учешће на такмичењу „Млади пекар“ у оквиру манифестације  

„Пекарски дани“.  

• Урађена је промоција школе по Основним школама. 

• Ученици  нису посетили Сајам хране, пића и опреме на сајму у Београду, али су у 

оквиру стручно путовање посетили Пољопривредни сајам у Новом Саду.  

• Ове године због поплава није оджано Републичко такмичење за ученике 

прехрамбене струке.  

• Школско такмичење је одржано за ученике образовних профила месар и 

прехрамбени техничар. 

• У школској радионици реализоване су вежбе из предмета Припрема јела са жара. 

Подносилац извештаја 

    Јованов Гордана 

 

 

5. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ И САРАДЊА СА ПАРТНЕРИМА 

5.1 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ и  

      КУЛТУРНО-ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 
 

Као и претходних неколико година, Школа је (у мери којој је то било могуће) промовисана 

на различите начине, али поново неплански и недовољно систематизовано – што је за 

последицу имало исти број уписаних одељења у школској 2018/19. али и повратак одељења 

техничар хортикултуре. На промовисању Школе су, као и претходних година, нарочито 

радили Драган Филиповић (директор Школе), Биљана Милић-Перић (координатор Каријер 

центра) и изабрани тим за промоцију Школе који је ове године предводила помоћник 

директора М. Драгишић као и Јелена Минић. Тим, упркос члановима наведеним у 

Годишњем плану рада Школе, нису чинили ти већ (најчешће) други запослени, а није било 

ни адекватних састанака поменутог тима на којима би се акционо планирале предстојеће 

активности. Систематичност и форма у раду су, дакле, поново биле највећи проблем у 

функционисању тима, а недостатак материјалних средстава додатно је ослабио његов рад 

и реализацију акивности учинио још неуспешнијом.  

 

Чињеница је да су и, већином, друге колеге из наставе али и сви остали запослени активно 

вршили вирални маркетинг промовишући Школу у кругу људи са којима су се сусретали, 

на чему смо им изразито захвални. Нажалост, иако је постојао детаљан акциони план 

промотивних активности (које су укључивале гостовање у основним школама и посету 

ученика осмог разреда ОШ нашој Школи), највећи део активности поново није реализован 

јер је изостала логистика (првенствено плакати, материјали за промоцију појединих струка 

и реализатори), а учествовали смо на свега две групне промоције средњих школа и то са 

прилично скромном (у односу на друге школе) понудом. Изостало је и значајније медијско 

промовисање Школе осим повремених прилога о тематским активностима и/или гостовања 

појединих наставника и психолога Школе (која нису била усмерена промоцији Школе већ 

одређених активности и/или личној промоцији). Када се све поменуто узме у обзир као и 

чињеница о првој примени уписног теста са делимично непознатим питањима на нивоу 

Републике – упис ученика је ове године могао бити и знатно лошији, тако да треба да 

захвалимо ипак првенствено срећи што смо на крају уписали већину предвиђених одељења. 

Чињеница да је број тих одељења за два мањи од прошле а за пет од пре неколико година – 

требала би да нас, значајно, забрине. 

 

Ове године је Школа учествовала у бројним активностима од општег интереса а неке је и 

организовала. Захваљујући томе, поједини медији су уступили простор позитивним 

информацијама о нашој Школи. Најчешће је, поново, реч била о штампаним медијима 

(Пољоиндустрија, Политика, Новости, 24часа и сл.), али су повремено и радијске и 
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телевизијске куће позивале поједине колеге и ученике те објављивале прилоге о Школи 

(РТС, ТВ Пинк, ТВ Б92, Радио Београд 1, 2 и 202). Приметно је да је поменутих гостовања 

било више него претходних година а посебно је поново покривена (од стране скоро свих 

медија) прича о успешној сарадњи са компанијом МЕРКАТОР С и процес запошљавања 

свих заинтересованих ученика након окончања школовања. 

 

Систематски и традиционални проблем су и социјалне мреже на којима би Школа требала 

да постане присутнија планским и систематским активностима – да би се то остварило 

требало би именовати већи број задужених и адекватно поделити задужења (у оквиру 

којих треба утврдити награде/казне за именоване). Унапређење овог вида промоције у 

наредном периоду требало би да постане приоритет јер је то постао основни вид промоције 

свих активности других школа (од образовних преко производних и продајних до 

културно-забавних).  

 

Можемо закључити да је ове године рад на промовисању Школе био релативно успешан те 

да има места да се унапреди, нарочито адекватнијим и системским планирањем 

активности, укључивањем у њих и оних колега које још увек не учествују (или не учествују 

довољно) у активном (па и агресивном) рекламирању онога чиме располажемо. Планови 

(који су већ пре три године детаљно израђени и разрађени) садржавају конкретне 

критеријуме успеха као и садржаје/термине реализације одговарајућих активности – једино 

што недостаје је да они који су задужени за реализацију почну да одговарају за 

неиспуњавање предвиђеног, па ће онда  резултати бити неупоредиво бољи. 

за Тим за промоцију Школе 

Психолог школе 

 

 
ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ – ПРОМОЦИЈА УПИСА у школску 2017/18. 

У периоду април-мај школске 2017/18. године обавили смо посете у неколико основних школа. 

Циљ посета је упознавање ученика осмих разреда са планом уписа првих разреда школске 2018/19. 

године у нашој школи. 

  

Ученици су обавештени о образовним профилима и броју одељења која се планирају уписати, 

наставним планом образовних профила наше школе, начином организације теоријске и практичне 

наставе. Приказали смо током презентације изглед дворишта школе, учионица и кабинета школе. У 

разговору са ученицима објаснили смо начин уписа и одговорили на сва њихова питања. Школу су 

презентовали наставници стручних предмета све три струке, као и представници ученика из све три 

струке. 

 

Осим поменутих систематских посета неколико колега је посетило њима оближње основне школе 

(на општинама Нови Београд, Звездара, Чукарица и сл.), представило (на начин који је био могућ 

зависно од политике дате школе) уписни промо материјал (плакате и флајере) ученицима и ПП 

службама тих школа. 

 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ чинили: 

Милка Драгишић, наставница предмета пољопривредне струке, 

Катарина Кузмић, наставница предмета прехрамбене струке, 

Јелена Минић, наставница предмета пољопривредне и ветеринарске струке. 

и остали наставници по позиву, а о раду Пројектног тима по окончању активности извештај је 

достављен руководству Школе.                                                                

 

5.2 САРАДЊА СА ПАРТНЕРИМА ШКОЛЕ –  

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 
ПРЕХРАМБЕНА СТРУКА –  

Практична настава прехрамбене струке за школску 2017/2018. годину реализовала се на 

следећим местима и производним погонима, што је претходно уговорено са надлежнима у 
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тим предузећима. Као и претходних година, настављена је сарадња са традиционалним 

партнерима, али је и неколико нових предузећа почело сарадњу са Школом, коју ће 

(уверени смо) наставити и проширити у наредном периоду. 

➢ Пољопривредни факултет 

➢ Пивара „МОСТАР“ 

➢ млекара „МЛЕК“ 

➢ млекара „ИК Земум“ 

➢ индустрија меса  „МЕС“ 

➢ индустрија меса  „ГРИМЕС“ 

➢ МАXI продавнице  

➢ пекара „Клас“ 

➢ приватне пекаре 

➢ Београдска пекарска индустрија 

➢ фабрика „Соко Штарк“ 

➢ фабрика смрзнуте хране „Фриком“ 

➢ фабрика „НАВИП“ 
 

Место реализације праксе, дан праксе и предметни наставници по смеровима и годинама у 

табели. Ученици су обавили санитарни пртеглед у школи. До обављања санитарног 

прегледа и до стизања санитарних књижица пракса је обављана у школским  

лабораторијама, а поједини смерови су гледали и видео касете везане за њихиву струку.  

 

Сви смерови су кренули на екстерну праксу од октобра 2017. У току школске године није 

било проблема у извођењу практичне наставе. 

 

Пошто је ученицима истицао санитарни,  пракса се у производним погонима одвијала до 

марта 2018.  Касније је поново обављен санитарни преглед у школи. До добијања 

санитарних књижица ученици су праксу обављали у школи, а затим су наставили да је 

обављају у предузећима у која су и упућени. Сем наведеног прекида није било других 

проблема у реализацији практичне наставе.     

        Стручно веће прехрамбене струке 

 

ВЕТЕРИНАРСКА СТРУКА 
Пракса ученика се обављала у амбуланти школе, као и на говедарским, свињарским и 

овчарским фармама ПКБ корпорације и то : 

- Ковилово - Лепушница 

- Јабучки Рит - Падинска Скела 

- Дунавац - Бесни Фок 

- Сурчин - Врбовски  

 

Такође, ученици су обављали праксу и на Факултету ветеринарске медицине у Београду са 

којим је исто склопљен уговор, а у склопу вежби из патологије ученици друге године су 

присуствовали вежбама обдукције на Катедри патологије и патохистологије. У склопу 

предмета Спортско коњарство као и праксе из Сточарства и Хигијене и неге, ученици су 

више пута посетили Београдски хиподром, где су им проф др вет мед Драгиша Траиловић 

(проф Факултета ветеринарске медицине као одговорно стручно лице за хиподром), као и 

лица којима је то посао или хоби, причали из свог угла о нези, о свом раду и лепотама, 

љубави и задовољству које овај посао носи са собом. 

 

Први разред огледног одељења је посетио Београдски Зоо врт, фабрику сточне хране 

Инсхру, Природњачки музеј, Центар за В.О., Факултет ветеринарске медицине, слушали су 

предавања у Агроекономику, како би од самог почетка стекли правилан, хуман став према 

природи, животињама, научили да помажу, а тако се оплеменили и упознали се са струком 

коју ће наредне три године учити.  
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У оквиру практичне наставе одељења четврте године су се припремали за полагање 

практичног дела матурског испита. На крају школске године, по завршетку теоријске 

наставе, ученици огледних и класичних одељења су обавили и професионалну праксу, коју 

осим горе поменутих места обављају и у другим државним и приватним амбулантама и 

станицама са којима Школа склапа уговоре.  

 

По завршетку првог полугодишта, направљена је анкета међу ученицима свих разреда о 

практичној настави као и о професоркама које су били за њу задужене. Анкета је била 

анонимна а резултати су били више од очекиваног. Наиме, ученици нису имали посебних 

замерки на обављање самог практичног рада, али су сугерисали шта би волели да посете и 

ми смо им, што је било у нашој могућности, у другом полугодишту, и испуниле. Анкета је 

у архиви ветеринарског актива. 

 

- Професионална пракса ученика огледних и класичних одељења ветеринарске 

струке, школске 2017/18. г. је обављана, поред наведених фарми ПКБ корпорације, 

Факултета ветеринарске медицине и у приватним амбулантама наведеним у 

извештају о раду стручног већа ветеринарске струке... 

 

Стручно веће ветеринарске струке 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУКА 

 

С обзиром на то да се практична настава ученика пољопривредне струке у највећој мери 

обавља на школској економији у одељку овог Извештаја посвећеном том аспекту рада 

Школе заинтересовани се могу информисати и о осталим партнерима (поред 

Пољопривредног комбината Београд и Сибнице који су традиционално најотворенији за 

наставни рад са ученицима). 

 

Стручно веће пољопривредне струке 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ДОМУ УЧЕНИКА 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 

 

У току школске године  одржано је 9 седница Педагошког већа. 

 Рад Педагошког већа  као стручног органа Дома одвијао се на основу Годишњег плана 

и програма рада. 

 На седницама Педагошког већа била је заступљена проблематика Дома,  реализација 

плана и програма васпитног рада на нивоу групе, реализација програма слободних 

активности, организације рада у Дому и васпитној групи, педагошка документација, стање 

имовине, питање исхране и хигијене, примена стимулативно-дисциплинских мера,  

искуство са поштовањем кућног реда Дома и др. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У УЧЕНИЧКОМ ДОМУ  

 

 Ученички парламент је формалнa институцијa којa ученицима  омогућава 

удруживање ради заступања интереса свих ученика у Дому, као и учешће ученика у 

доношењу одлука које се непосредно њих тичу. Ученици кроз разговор, договарање и 

дијалог доносе заједничке одлуке кроз које могу да покушају да се изборе за своја права, да 

дом начине пријатним местом за боравак, да својим радом, трудом и идејама покушају да 

промене нешто што би ишло у корист свим ученицима нашег Дома. 

 Ученички парламент је њихово основно право да се кроз самоорганизовање и  

удруживање активно укључе у креирање сопственог простора и развоја подстицајне средине. 

Парламент чине председник, потпредседник, записничар и по два представника из сваке 

васпитне групе. Ученички парламент формирају изабрани од стране свих ученика из Дома и 

они заступају вољу свих ученика, доносећи одлуке које се тичу Дома у целини. Дужни су да 

обавештавају све ученике о донетим одлукама и самом процесу доношења одлука.                                  

 Ове године Парламент је бројао 13 ученика  и то: Милош Максимовић 

(председник), Саша Љубичић (потпредседник), Јелица Станишић (записничар), Ана Антић, 

Марија Крстић (прва васпитна група), Ирена Србљановић, Ана Несторовић (друга васпитна 

група), Сава Босиљкић, Саша Љубичић (трећа васптна група), Видоје Антонић, Милица 

Шуша (четврта васпитна група), Јелица Станишић, Данило Беновић (пета васпитна група), 

Андрија Новак и Лана Јованић (шеста васпитна група). Састанци су одржавани сваког 

четвртка у месецу, а у случају потребе, одржаване су и ванредни. 

 Сваки ученик могао је да се обрати Парламенту преко свог представника васпитне 

групе, а сваки домски проблем или предлог изношен је на Парламенту. На почетку су 

утврђена правила понашања Ученичког парламента, која су допуњена правилима понашања 

у Дому. Посебно је наглашена спремност да се правила мењају и прилагођавају у складу са 

активностима у Дому. Истакнуто је која понашања ученика су кажњива, а која треба 

наградити, поштујући правилник Дома. Подстицана је што боља сарадња на релацији ученик 

– васпитач, Управа, помоћно особље.  

 Чланови Парламента на самом почетку школске године бавили су се највише 

актуелним проблемом увођења интернета у Дому и повећањем броја рачунара у интернет 

сали, али обећање Управе није реализовано, па је ученицима интернет био доступан само у 

интернет сали на два рачунара. 

 Инсистирано је на одржавању хигијене од стране ученика по собама и заједничким 

просторијама, нарочито у купатилима. Спровођење и ниво хигијене у Дому контролисао је 

формиран Тим за хигијену, чији су представници били чланови Парламента – Ана Антић и 

Сава Босиљкић.   
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 У овиру Парламента формиран је и Тим за контролу пушења, чији су представници 

били Милица Шуша и Данило Беновић и Тим за превенцију и сузбијање наркотика и 

алкохолизма чији су представници били Јелица Станишић, Марија Крстић и Ана 

Несторовић. У циљу превенције и сузбијања пушења, наркоманије и алкохолизма ученицима 

Дома организована је трибина, а затим и представа Љубав у доба кокаина у Академији 28. 

Кроз излагања аутора представе и психолога истакнути су узроци и последице њиховог 

конзумирања и њихове погубности по младе, а затим су у Дому организоване и радионице са 

истом тематиком.  

 На нивоу Ученичког парламента, осмислили смо више  активности усмерених ка 

осветљавању теме насиља и дискриминације. Бављење овом темом подразумевало је низ 

корака са циљем да се сви ученици Дома упознају са темом и да дођу до закључака о 

негативним друштвеним појавама. Израђивани су панои и презентације с циљем да се укаже 

на проблеме који се тичу различитих врста насиља и појавних облика дискриминације. Циљ 

је био да сваки ученик из своје перспективе да виђење овог проблема како би се проблем 

што боље уочио и превладао кроз одговорно понашање сваког појединца. Такође, бављење 

овом темом резултирало је и учешће у склопу пројекта Р.У.ИН који обухвата реализацију, 

праћење, истраживање и усавршавање програма Позоришта у образовању, који имају за циљ 

превенцију и сузбијање вршњачког насиља. Тим поводом, крајем новембра у Дому, угостили 

смо чланове Хлеб Театра који су извели интерактивну представу – мјузикл Речи од камена и 

радионицу са свим заинтересованим ученицима из Дома. 

 Ученици из Парламента учествовали су у новембру и у припреми изложбе у Дому 

Описмењавање као Сизифов посао која је имала за циљ описмењавање младих као 

најважнији и најтежи задатак у образовању, али кроз низ карикатура које ће ученицима Дома 

свакодневно и на шаљив начин скренути пажњу на значај писмености и шта је при писању 

правилно, а шта неправилно написано. Затим је у децембру и јануару уследила и активност 

Парламента при организацији новогодишњег маскенбала и школске славе Савиндана.  

 Битан аспект рада Парламента тиче се и иницијативе дела његових представника да 

организују посете позориштима и биоскопима. То је и реализовано одласцима на представе 

и филмове чија тематика подстиче ученике на решавање проблема – дискриминације, 

болести зависности и развија у њима емпатију, толеранцију, конструктивну комуникацију и 

критичко мишљење.  

 Парламент, нарочито Тим за безбедност – Ирена Србљановић, Андрија Новак и 

Видоје Антић кроз трибине организоване у Дому, истицао је значај безбедности ученика 

Дома. Изражено је незадовољство ноћним обезбеђењем Дома, а као проблем лица која тај 

посао обављају издвојени су њихова невиталност, неједнаки аршини за све ученике Дома и 

немогућност да обезбеде мир у касним вечерњим сатима. 

 Чланови Ученичког парламента бавили су се и питањем избора факултета и 

професионалне орјентације, као и потребним знањима и вештинама  за доношење зреле 

одлуке о упису, а све у циљу помоћи ученицима завршних  разреда да се пронађу при избору 

будућег занимања. 

 На крају другог полугодишта чланови Парламента били су укључени и у припрему 

и реализацију матурске вечери у Дому, као и припрему поклона за матуранте. 

 У току целе школске године чланови Парламента били су укључени у организацију 

свакодневних, спортских и културних активности Дома, посебно пред Регионалну и 

Републичку Домијаду. Свим учесницима Домијаде организован је једнодневни излет 

Београд – Прибој – Београд. Том приликом ученици су могли да виде и обиђу најзначајније 

манастире из 13. и 14. века – манастир Св. Николе на Бањи, познатом лечилишту у Прибоју 

и манастир Милешева у Пријепољу, затим најзначајнију средњовековну ризницу, а 

истовремено да развију тимски дух и склопе нова пријатељства. 

 По мишљењу ученика доминирали су задовољство у погледу начина на који 

Парламент функционише, створена је радна атмосфера која је опуштена и подстицајна и у 

којој свако може да изрази своје мишљење. Учешће у активностима као што је размена 

идеја, усклађивање различитих интереса и мишљења, доношење одлука, сагледавање 

резултата рада, планирање активности послужило им је за изграђивање вештина које 

сматрају значајним у погледу будућег живота и рада. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИКА ДОМА УЧЕНИКА 

 

У сарадњи са директором Школе и Дома и запослених у Школи и дому управник је 

обављао следеће послове: 

o Организовање послова око прихватања ученика, обезбеђење функционисања 

свих делова процеса рада у Дому 

o Организовање, припрема и одржавање седница Педагошког већа, подела ученика 

на васпитне групе и подела задужења за слободне активности ученика 

o Припрема и одржавање родитељског састанка на коме се разматрају 

условиборавка ученика у Дому; 

o Преглед – увид у оперативне планове рада свих извршиоца послова и радних 

задатака; 

o Организација послова око конституисања ученичке заједнице Дома 

o Поделу послова и радних задатака и организизација њихове реализације 

o Пружање инструкција за успешније обављање послова 

o Припрема седница стручних органа ради разматрања и одлучивања о питањима 

из делокруга рада 

o Праћење реализације програмских задатака 

o Иницирање рада на ажурирању педагошке документације 

o Вршење увида у рад васпитача током године ради остваривања увида у садржај и 

методе рада васпитача 

o Организовање и  припрема састанака Педаг. већа на којима се анализира рад свих 

облика слободних активности, успеха ученика и реализација плана васпитног 

рада са уче 

o Организовањеи свечано обележавање Дана Школе и Дома 

o Припреме за попис имовине Дома 

o учествовање у ажурирању финансијског пословања, ради успешног завршетка 

пословне године 

o Припремање седнице Педагошког већа у вези завршавања првог полугодишта и 

припреме за рад у другом полугодишту 

o Анализирање пописног материјал ради сачињавања информације о послова. у 

протеклој години 

o Организовање рада на уређивању Дома како би ученици приликом доласка после 

распуста затекли сређено стање 

o Организовање и  предлагање о естетском уређењу домских простор 

o Вршен надзор рада кухиње, помоћног особља 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА 

 

Полазећи од Закона о ученичком и студентском стандарду,Дом ученика је васпитно-

образовна установа која има задатак да обезбеди смештај, исхрану, услове за учење, 

завршавање школских обавеза и васпитни рад као и културни, забавни и спортски живот 

ученика који похађају школу ван места њиховог сталног боравка. 

У складу са Законом, Дом ученика Пољопривредне школе са домом ученика ПК 

„Београд“намењен је редовним ученицима средњих школа чији је оснивач Република 

Србија и налазе се на територији града Београда. Право на услуге Дома имају ученици који 

су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање 

финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије. 

Право на смештај у Дом имају и редовни ученици средњих школа чије се школовање 

финансира из буџета Републике Србије, а који имају страно држављанство, у складу са 

међународним уговорима. 
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Смештајни капацитет Дома је 125 ученика. У току школске 2017/2018.године у Дом је 

усељавано укупно 135 ученика.Приближна процентуална искоришћеност капацитета Дома 

у току школске 2016/2017. године  је 80%.   

 

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

Број и структура запослених 

Редни 

број 
Радно место 

Број 

извршилаца 

Проценат 

ангажовања 

1. Управник Дома 1 100% 

2. Стручни сарадник 1 100% 

3. Педагог 1 50% 

4. Васпитач 6 100% 

5. Библиотекар 1 50% 

6. Нутрициониста 1 100% 

7. Секретар 1 50% 

8. Административни референт 1 100% 

9. Шеф књиговођства 1 50% 

10. Финансијски референт 1 100% 

11. Благајник 1 50% 

12. Економ 1 100% 

13. Магационер 1 100% 

14. Кувар 4 100% 

15. Помоћни кувар 1 100% 

16 Вешерка 1 100% 

17. Спремачица 3 100% 

18. Ложач 1 100% 

19. Домар 2 100% 
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Стручни радници 

Радно место Број извршилаца 

Управник Дома 1 

Стручни сарадник 1 

Педагог 1 

Васпитач 6 

Библиотекар 1 

Нутрициониста 1 

Укупно 11 

 

Административни радници 

Радно место Број извршилаца 

Административни референт 1 

Финансијски референт  1 

Секретар 1 

Шеф књиговодства 1 

Благајник 1 

Економ 1 

Магационер 1 

Укупно 7 

 

Технички радници 

Радно место Број извршилаца 

Кувар 4 

Помоћни кувар 1 

Вешерка 1 

Спремачица 3 

Домар 2 

Ложач 1 

Укупно 12 
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Простор 

Дом располаже простором за смештај ученика и васпитни рад. Услови рада усаглашени 

су са структуром, обимом и квалитетом програмираних делатности. Циљеви, задаци и ниво 

садржаја рада били су детерминисани  бројем и узрастом ученика и реализовани зависно од 

материјалних, просторних и кадровских услова рада. 

Дом ученика Пољопривредне школе ПК „Београд“ се налази у једној згради укупне 

површине 1102 квадратних метара (нето 982 квадратних метара). Зграда има приземље и 

два спрата. У приземљу зграде се налази кухиња, трпезарија, библиотека, ТВ сала, 

учионица, вешерај, канцеларија административне службе, канцеларија економата и 

канцеларија управника Дома. У дограђеној згради која је спојена са главном се налази 

магацин. У подрумској просторији смештена је котларница и радионица. Укупан број 

просторија на спратовима је 32 (16 по спрату). На првом спрату се налазе 5 

четворокреветних и 6 шестокреветних соба, канцеларија дежурног васпитача, зборница, 

радна соба васпитача и канцеларија педагога. На другом спрату се налази 8 

четворокреветних соба и 8 шестокреветних соба. На првом и другом спрату је ходник на 

средини преграђен тако да су физички одвојене собе за смештај ученика женског и мушког 

пола.  

Дом има капацитет за смештај 125 ученика (75 мушког и 50 женског пола).  

 

 

 

 

Структураспаваћихсоба 

Тип собе Број соба 
Просечна 

површина 

Укупан број 

соба 

Четворокреветна 13 2,5м2 

26 
Шестокреветна 13 2м2 

Структура просторау Дому 

Редни 

број 
Намена простора 

Број 

просторија 

Површина 

простора 

1. Зборница 1 16м2 

2. Васпитачка соба 2 12м2 

3. Канцеларије стручних сарадника 1 28м2 

4. Библиотека 1 36м2 

5. Учионица 1 24м2 

6. ТВ сала 1 32м2 

7. Кухиња 1 32,43м2 

8. Трпезарија 1 80,50м2 
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Због недостатка простора за друштвени живот у Дому, просторије имају вишеструку 

намену. У време учења две просторије у приземљу се користе за ту намену, а у слободно 

време ученици у њима могу пратити ТВ програм, користе се за рад секција и остале облике 

групног рада са ученицима и друштвени живот ученика. И у току ове године проблем у 

раду је представљао недостатак фискултурне сале и адекватног простора у Дому за групне 

манифестације.  

Задњих година су у Дому знатно побољшани услови за живот и рад.Интернет сала је у 

току стављен у  функцију, набављени су нови комјутери 

 

Организација рада 

Организација рада Дома била је пројектована у циљу ефикасне реализације програмских 

задатака рада. 

 Делатност Дома је била подељена организационо на следеће радне јединице: 

Васпитна делатност; 

Делатност исхране ученика; 

Администаративно-финансијска делатност и 

Хигијенско-техничка делатност. 

Васпитни рад у Дому представљао је основну делатност и одвијао се у дневним, 

периодичним и пригодним  активностима, кроз индивидуални рад са ученицима, рад у 

паровима, рад са малом групом ученика, масовне активности и активности у слободном 

времену. 

Васпитна делатностДома је билаорганизованана тај начин да је један васпитач дежуран 

у смени, а остали васпитачи раде на реализацији програма васпитног рада. Дежурство 

васпитача је организовано од 7 до 22 часова (15 сати дневно) радним данима и 

викендом.Радно време васпитача је организовано на начин да је сваки васпитач имао 30 

сати непосредног васпитног рада са ученицима недељно и 10 сати припреме за васпитне 

активности. Распоред рада васпитача је усклађиван са сменским похађањем наставе 

ученика њихових васпитних група. Рад са васпитном групом, дежурство, рад у секцијама и 

комисијама одвијао се на начин којим је обезбеђена педагошка комуникација васпитача са 

васпитном групом четири дана седмично. 

Рад педагога је био организован у преподневној смени у току петодневне радне недеље 

тако да се остварује недељни континуитет у раду са ученицима који сменски похађају 

наставу, а у зависности од потреба посла, рад се одвијао и у поподневним и вечерњим 

сатима. 

Библиотекар је радио 20% радног времена у Дому и у току ове школске године (један 

дан недељно је  радио у Дому). 

У подручју делатности исхране ученикарад особља је био организован по сменама у 

континуираном трајању од 5-22 часа. 

Административно-финансијска делатност је организована на начин да се рад одвијао 

у току петодневне радне недеље од 7 до 15 часова. У самом Дому раде два 

административна радника (ангажованост 100%), док остали радници административног 

сектора раде јединствено послове за Школу и Дом. 

Хигијенско-техничка делатност је била организована седам дана у недељи у две 

смене. 

Проблем који није адекватно решен јесте недостатак портира у преподневној смени. У 

портирници је у току преподнева седео дежурни ученик. 

Сматрамо да је оваква организација рада била у потпуности усклађена са потребама које 

изискује успешност реализације рада са ученицима и нормативним актима установе. 
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Укупна средства за реализацију задатака 

 

Дом ученикасе у школској 2016/2017. години финансирао из два извора: уплате 

родитеља и уплате Министарства просвете. 

 

Средства за финансирање рада Дома 

Извор 

финансирања 
Смештај Исхрана 

Република Србија 82,95% 64,45% 

Ученик-корисник 17,05% 35,55% 
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Карактеристике рада са ученицима у току школске 2017/2018. године 

 

 

Структура ученика по васпитним групама и годинама школовања 

Васпитн

а група  
Васпитач 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

Четврт

а 

година 

Укупан 

број ученика 

Прва Драган Кљајић 8 9 0 0 17 

Друга 
Биљана Милић 

Перић 
24 0 0 0 24 

Трећа Милена Крстић 1 1 3 12 17 

Четврта Јела Кузмановић 0 0 11 10 21 

Пета 
ЛанаСимић 

Тодоровић 
0 9 9 1 19 

Шеста Ненад Филиповић 2 8 10 0 20 

Укупно 35 27 33 23 118 
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Структура ученика уписаних у Дом у току школске 2017/2018г. по школама и 

годинама школовањa 

 

Највећи број ученика је било из Железничко техничке школе 70, Пољопривредне школе 

22, Саобраћајно техничка школа 10 и Ваздухопловно школа 9 . Укупно је 111 ученика 

(94,4%) из ове четири школе. 

У односу на претходне године, много је већи број ученика ЖТШ, али и уопште ученика 

првог разреда (63). Све је веће интересовање за смештај ученица. 

 

У току школске 2017/2018. године у Дом је било усељено 42 ученика који не живе у 

потпуним породицама. Ученика из разведених бракова је било 28, а 8ученика не живи у 

потпуној породици због смрти једног од родитеља.И међу 89 ученика који живе у 

потпуним породицама, већи број ученика је потицао из породица са 

нарушенимпородичним односима и тешким материјалним стањем. 

 

Образовни статус породица ученика усељаваних у Дом у току школске године је 

приказан у следећој табели. Највећи број родитеља је са завршеном средњом и основном 

школом, а само четири родитеља имају завршен факултет. 

Преко 80% породица ученика живи на селу и бави се пољопривредом. 

На крају првог полугодишта од 118 усељена ученика само 55%је постигло позитиван 

успех, 39,%је полугодиште завршило са недовољним успехом, а 7% ученика није било 

оцењено. Чак 16 ученика (око 12%)је на полугодишту имало 3 и више недовољних оцена. 

Посматрано по васпитним групама, најлошији успех су имали ученици прве године 

На основу анализе узрока овако лошег успеха ученика, интензивиран је инстуктивни рад 

са ученицима који имају тешкоће у савладавању школског градива, али и појачана сарадња 

са школама и родитељима ученика. Осим тих мера, реализован је закључак Педагошког 

већа о обавезним часовима организованог учења за ову групу ученика. С обзиром на то да 

се ради о ученицима прве године, сматрамо да је на изузетно лош успех на полугодишту 

највише утицала чињеница да се ученици налазе у периоду адаптације на нове животне 

услове. Интензивиран је саветодавно васпитни рад педагога и групног васпитача. На крају 

другог полугодишта само један ученик је упућен на поправни испит из једног предмета. 

 Сматрамо да су ове и друге мере довеле до знатно бољег успеха ученика. 

.  

На наредним странама је табеларно приказан успех ученика на полугодишту, у јуну и на 

крају школске године. 

  

 

 

 

 

У табелама је приказан је број и врста изостанака у школској 2017/2018.години 

 

 

Структура ученика по полу 

Мушки пол 80 

Женски пол 38 

Укупан број ученика 118 
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Број изостанака ученика Дома на крају школске 2017/18. 

Васпитна 

група 

број 

ученика 
оправдани  неоправдани 

број 

изостанака 

 по ученику 

I 13 594 113 93 

II 17 830 97 63 

III 13 973 72 116 

IV 13 1124 122 132 

V 16 732 83 96 

VI 19 1053 132 113 

Укупно 91 5306 619 123      

 

 

Извештај о раду дисциплинске комисије 

 

Дисциплинска комисија Дома ученика, у саставу Драган Kљајић, Филиповић Ненад и 

Милена Крстић, радила у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду 

(Службени гласник РС 55/2013) и Правилником о организацији живота и рада дома 

ученика Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд“( 01-1-865/11). 

Комисија је изрекла укупно 27 дисциплинске мере, од тога 15 строгих укора, 10 укора 

пред искључење и 2 мере искључења из дома.  

 

Дисциплинска мера Број 

Строги укор 15 

Укор пред искључење 10 

Искључење из дома 2 

УКУПНО 27 

 

 

При изрицању мера, Комисија је водила рачуна о поступности.Када се ради о врсти 

прекршаја, може се рећи да доминирају кршења кућног реда која се односе на употребу 

дувана тј.конзумирање цигарета. Карактеристично за ову школску годину је било да су 

ученици у више наврата палили нпр.папире, алкохол (најчешће у шали) и тиме угрожавали 

своју и општу безбедност. Дисциплинска комисија је настојала да овакве прекршаје строго 

кажњава и тиме укаже на озбиљне последице које могу наступити као последица играња 

ватром.За већину ученика дисциплинске мере, као и појачан васпитни рад васпитача и 

педагога, су довеле до корекције понашања. 

Проблеми са којима се дисциплинска комисија суочавала су:  

- незаинтересованост родитеља за укључивање у дисциплински поступак, односно 

родитељи се не одазивају на позиве васпитача и Комисије да се укључе у поступак; 

-непрецизност Правилника (посебно није дефинисано ко и на који начин покреће 

дисциплински поступак тако да се дешавало да за исту повреду обавезе неким ученицима 

буде изречена дисциплинска мера, а са другима се и не покрене поступак); 
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Реализација задатака Дома из домена непосредног рада са ученицима 

 

 

 

Социјално-заштитна делатност 

Дом je својим смештајним капацитетима, хигијеном и исхраном обезбeдио 

егзистенцијалне потребе својих ученика на солидном нивоу. Већини ученика, због слабог 

материјалног стања породице, постојање Дома  представља једину шансу за школовање ван 

места становања. 

Генерално, материјална ситуација ученика Дома је веома лоша. 

Од 98 ученика који су завршили прво полугодиште и становали у Дому, чак  ученика 

(67%) потиче из породица које остварују месечни приход по члану породице испод 20% од 

просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.  

 

Проценат у односу на 

просечну зараду у Србији 

Број ученика 

0-19% 64 

20-39% 30 

40-59% 3 

60-79% 1 

80-100% 0 

УКУПНО 98 

 

Од 64 ученика са приходима породице испод 20% од просечне зараде, 15 ученика 

потиче из породица које немају никакве приходе.  

Када је реч о породичном статусу, 6 ученика живи у породицама које издржава 

самохрани родитељ (због смрти другог родитеља), а још 8 ученика живи у породицама где 

су родитељи разведени. 

 Материјални статус породице утиче на свест свих ученика о важности школског успеха 

чак и у случајевима адолесцентних криза,  јер ученици не могу себи да приуште 

привилегију да због пролазних фаза угрозе своју егзистенцију у институцији. 

 

Здравствена делатност 

  

 Подаци о здравственом статусу ученика које добијамо приликом пријема у Дом 

нису довољни, јер лекарски налази се веома често дају без прегледа или увида у историју 

болести тако да су нам ти подаци непоуздан показатељ здравственог стања ученика. Током 

боравка у Дому, ученици остварују здравствену заштиту у Дому здравља Др Милутин 

Ивковић на Палилули. Могу да користе услуге и свих специјалиста Дома здравља.  

 Већа могућност рада у оквиру Дома пружа се у оквиру ментално- хигијенског рада 

са ученицима. Превентивни облик рада, доминантан у овој области с обзиром да је у 

питању здрава адолесцентна популација, представља специфичан Програм адаптације који 

спроводе тимски васпитачи и педагог Дома. Васпитачи су обрадили већи број тема које се 

односе на очување здравља. 

 Значајан облик рада педагога и васпитача представља индивидуални саветодавни 

рад са ученицима: најчешће теме су недостатак концентрације и мотивације за учење, 

посебно пред и после класификационог периода, адаптација на Дом, сепарација од 

родитеља, емоционални проблеми, суицидни апели, као и професионална оријентација и 

рад са ученицима који учествују  у вршњачкој едукацији.   
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Васпитна делатност 

 

а) Реализација васпитног рада на нивоу Дома 

У току школске године васпитно-образовни рад у Дому одвијао се на основу Годишњег 

плана и програма рада Дома усвојеног на почетку школске године. Непосредан рад са 

ученицима организован је Програмом васпитног рада и Програмом домског парламента и 

активностима ученика у слободном времену. Програм васпитног рада је конципиран према 

узрасту ученика, васпитно-образовним садржајима и месечним програмима  рада 

васпитних група. Овако програмиран рад олакшава васпитачима месечно, недељно и 

дневно планирање и остваривање рада са ученицима. 

 Овакво планирање и програмирање васпитног рада обезбеђује основну функцију 

Дома која се састоји у пружању услова ученицима за одвијање свакодневног живота и рада. 

Циљеви и задаци наведене концепције Програма васпитног рада су постизање оптималне 

школске успешности, развијање разноврсних способности и могућности ученика као и 

задовољавање, обогаћивање и афирмацију ученика у слободном времену. 

Васпитни рад у Дому остваривао се у дневним делатностима (задовољавање виталних 

потреба ученика, извршавање школских обавеза, правилно коришћење слободног времена). 

Периодичне делатности реализоване су првенствено кроз сарадњу Дома са родитељима и  

школом. 

Доминантни облици васпитног рада са ученицима су били рад у малој групи и 

индивидуални рад. 

 

Ученици су били подељени у 6 васпитних група које су структуисане на почетку 

школске године према школама које ученици похађају и узрасту ученика. На почетку 

школске године изабрани су органи васпитних група и формиран Домски парламент 

(председништво и чланови комисија Домског парламента). 

Посебни акценат васпитног рада у току 2017/2018г. био је на: 

Укључивању ученика у све облике живота и васпитно-образовног рада у Дому; 

Афирмисању групе и појединца у групи и подстицање на рад и стваралаштво и  

Одговорнијем односу ученика према спровођењу норми живота и рада у Дому. 

 

Васпитачи су реализовали програм васпитног рада реализацијом тема предвиђених 

годишњим програмом рада 

План и програм васпитног рада реализован је кроз три облика рада: рад са целом 

васпитном  групом, рад са малом групом и рад са појединцем.  На састанцима васпитних 

група су (углавном) обрађиване теме из Годишњег програма као и одредбе Кућног реда 

Дома и сл. У малим групама се најчешће радило на адаптацији на домске услове, 

кохезивности групе, одговорности и искрености, на мерама за побољшање исхране 

ученика, личној и колективној хигијени, активностима услободном времену и сл. У 

индивидуалним разговорима ученици су са васпитачима разрешавали своје личне дилеме и 

проблеме у оквиру живота и рада у Дому. 

 Оваквим начином рада обезбеђује се да ученик буде у центру пажње при чему  се 

организованим педагошким радом помаже да ученик што боље упозна себе и друге, да 

спозна и развије личне способности, стекне социјална сазнања, те да што успешније 

остварује своје циљеве у складу са циљевима васпитне групе и Дома у целини. 

Сарадња са родитељима: Васпитачи су у току године  контактирали са родитељима. 

Родитељи су позивани због успеха, непоштовања кућног реда, адаптације на школу и дом, 

здравствених проблема и сл. 

Сарадња са школама: Сарадња васпитача са  разредним старешинама, предметним 

професорима и стручним службама била је солидна.  

Слободно време ученика је организовано кроз рад Домског парламента и његових 

комисија као и секција: одбојкашке, секције за стони тенис и мали фудбал, шаховске, 

фолклор, литерарне, драмско-рецитаторске и стрељашке секције. Секције су радиле по 

усвојеним плановима рада и реализовале програм. У секцијама и активностима  је 

учествовало 56 ученика. Неки ученици су учествовали у више секција.  
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 Ове школске године је слободно време ученика било тако је конципирано да 

обухвата што више облика активности које могу да задовоље и артикулишу спортско-

рекреативне, креативне и естетске потребе и потенцијале ученика. Задатак васпитача је био 

усмерен ка стварању могућности за квалитетно коришћење слободног времена ученика. 

Ученици су највише интересовања  показали за активности које имају такмичарски 

карактер и у тим приликама дошла је до изражаја аниматорска функција васпитача.  

 

Комисије Домског парламента: 

за кућни ред и хигијену 

за учење 

заматеријалнапитањаиисхрану 

 

Комисијазакућниредихигијену 

Радила јенаобезбеђењуусловазаодржавањеличне и хигијенесоба и 

заједничкихпросторија. 

Тежило се  развијању хигијенских и здравствених навика. Ученици су путем предавања 

и пригодних публикација упознати са превентивним мерама против заразних болести,  

штетности пушења, употребе алкохола, дрога и др. Комисија је радила седмични распоред 

одржавања хигијене у заједничким просторијама, и месечни распоред дежурства ученика. 

Свакодневно је вршена контрола уредности соба. 

Месечно су проглашаване најуредније женске и мушке собе и исте награђиване тортом. 

Комисијазаучење 

Анализирала је односученикапремаучењу, извршавањуобавезау школи, присуству 

часовима организованог учењауДому, изостајањусанаставеу школи. За ученике са већим 

бројем недовољних оцена организована је помоћ у савладавању наставног градива 

одређених предмета  од стране бољих ученика . 

Комисија за материјална питања и исхрану  

Анализирала јеквалитет исхране, опреме Дома, инвентара према задужењима ученика. 

На крају школске године извршене су надокнаде за штете направљене у собама и 

заједничким просторијама,сходно одредбама Уговора о коришћењу домских услуга и 

Правилника о организацији живота и рада ученика Дома. 

 

Хуманитарни турнир у малом фудбалу 

Поводом завршетка школске године организована је и реализована пригодна свечаност 

на којој су похваљеним ученицима уручене пригодне награде. 

Васпитне групе су са васпитачима биле у  посетама изложбама и музејима,  позоришту и  

другим културним манифестацијама. 
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Реализација програма рада Дома на заштити ученика од насиља 

 

У циљу предузимања  мера заштите ученика  од насиља у Дому ученикаје био формиран 

Тим за заштиту ученика од насиља.  

Задаци чланова Тима су били: 

Учествовање у обуци за заштиту  ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

Информисање и пружање основну обуку за све запослене у Дому о превенцији, 

препознавању и реаговању на насиље; 

Организовање упознавања родитеља и ученика саПрограмом о заштити ученика; 

Координирање израде и реализације Програма заштите ученика  (превентивне и 

интервентне активности); 

Организовање консултација у Дому и процена нивоа ризика за безбедност ученика; 

Праћење и процена ефекта предузетих мера у заштити ученика; 

Сарадња са релевантним установама; 

Организовање евидентирања појава насиља; 

Прикупљање документације; 

Извештавање Педагошког већа  и Школског одбора 

 

У циљу боље операционализације и у складу са специфичностима Дома као установе у 

којој се ученицима обезбеђује васпитни рад, смештај и исхрана, превентивни програм 

заштите ученика од насиља је био подељен на четири фокус групе:  

Фокус група ВАСПИТНО ОСОБЉЕ 

Фокус група УЧЕНИЦИ 

Фокус група РОДИТЕЉИ 

Фокус група ТЕХНИЧКО И ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

     Превентивним програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

је операционализован  и конкретизован рад Дома на заштити ученика од насиља. 

Приказаћемопроцењене ефектереализованихпрограмски задатака који се односе на 

васпитно особље и ученике. 

Фокус група ВАСПИТНО ОСОБЉЕ 

Повечана компетенција за рад у Тиму 

Програмиран  рад на спречавању насиља у складу са реалним потребама Дома 

Јасно дефинисана правила понашања запослених и ученика 

Професионално оснажени запослени за конструктивно решавање конфликата у Дому 

Подизана одговорност и развијане вештине свих запослених за ефикасно реаговање у 

случајевима насиља у Дому 

Месечни и годишњи извештаји, статистички подаци 

Систематичност, унапређивање Програма 

Тимски рад - стручна обрада сваког појединачног случаја 

Фокус група УЧЕНИЦИ 

Информисани ученици о њиховим правима и обавезама и обавези запослених и осталих 

лица да та права поштују и штите 

Подигнута свест ученика о учесталости и формама испољавања насиља међу 

вршњацима у Дому 

Учесници упознати са начелима заштите права детета и подигнут ниво знања о праву 

ученика на партиципацију у остваривању права 

Ученици развијају свест о вези између права и одговорности и о личној одговорности у 

заштити својих права 

Сензибилизација ученика, боље разумевање наведених  тема,  развијање адекватних 

социјалних ставова и вештина. 

Активно учешће ученика у конструктивном решавању конфликата у домској средини 

Допринос развијају и неговању богатства различитости, толеранције и бриге о другима 
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Анимирање јавности, Дома и локалне заједнице да дају свој допринос у борби против 

насиља 

Ученици активније учествују у формирању безбедне и подстицајне климе у Дому и 

доприносе борби против насиља у Дому и друштву 

Сензибилизација ученика о значају ненасилног окружења за испољавање развојних 

капацитета сваког појединца 

Ученици информисани о превентивним програмима и битним информацијама везаним 

за заштиту од насиља 

Ученици препознају насиље у медијима и  формирају ставове о штетном утицају 

насилних садржаја на формирање личности и односе међу људима 

Превенција и правовремена стручна интервенција 

Промена ставова и понашања ученика, подршка жртвама насиља   

Ученици имају могућност да у анонимној форми обавесте надлежну особу о случају 

потенцијалног или реалног дешавања насиља у Дому 

Превенција насиља у Дому и идентификација ученика у ситуацијама дешавања насиља 

Годишња евиденција случајева насиља у Дому 

У току извештајног периода пријављена су два случаја насилног понашања ученика на 

самом почетку школске године и један случај насилног понашања ученика према млађим 

ученицима. При крају школске године учестали су конфликти са навијачким групама из 

краја, али и међусобни сукоби ученика дома у које су се умешали младићи из локалне 

средине. 

САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

У овој школској години дом је сарађивао са 

o другим домовима ученика (Змај, ПТТ и ЖОЦ) 

- Сарадња са спортским центром Ташмајдан у раду пливачке секције  (коришћењем  

базена) 

-  Успешна  сарадња са стрељачким клубом ПКБ, настављена је и ове године. 

- Остварена је добра сарадња са Културно-уметничким друштвом ПКБ.  

 -Сарадња са школама које су похађали наши ученици  

- Настављена је и сарадња са Црвеним крстом Палилуле 

 

АНАЛИТИЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Аналитичка делатност у протеклој години усмерена је на праћење васпитног рада путем 

извештавања васпитача и стручних сарадника на Педагошком већу о реализацији Програма 

за претходни месец и путем полугодишњих и годишњих извештаја о васпитном раду у 

групи, у слободним активностима и секцијама као и анализи постигнутог успеха у школи 

после сваког  тромесечја. У циљу лакшег праћења и целовитог увида у васпитни рад,  

педагог је израдио обрасце за праћење и евалуацију рада по васпитним групама који уједно 

представљају и извештаје о раду група по уједначеним компонентама рада.  

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 О целокупном васпитно-образовном раду вођена је документација. Уочени 

пропусти у вођењу документације у Дому из претходних периода рада су уочени и 

адекватно отклоњени тако да се у протеклој години законом прописана документација 

(матична књига и књига дежурства) водила у складу са Правилником о нормама за вођење 

евиденције и документације у домовима ученика.  

 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 Задаци планирани Годишњим планом Дома реализовани су уз залагање свих 

запослених у Дому. Ове школске године ученици су показали значајно бољи успех у школи 

у односу на раније године као и солидно интересовање за активности у слободном 

времену. Школска година је била посебно тешка због чињенице да је у Дом усељено око 

50% ученика првог разреда који су пролазили кроз фазе адаптације на живот у интернату и 

одвојеност од породице.  
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Уз залагање и предани рад васпитног особља Дома, постигнути су планирани циљеви и 

остварени знатно бољи резултати у односу на претходне години. 
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