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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 2017/18) 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  
ученицима добру проходност на скоро све факултете и у школској 2018/19. 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. 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
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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). 

 
2018/2019.  Школа је имала 23 одељења са око 550  ученика пољопривредне, 

прехрамбене и ветеринарске струке, и око 150 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. 
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Праћење и евалуацију реализације Годишњег програма рада школе су вршили директор и 

стручни сарадници.из помоћ Педагошког колегијума, Наставничког и Педагошког већа и 
стручних већа за области предмета. Сва стручна већа и тимови су периодично извештавали о 
свом раду и реализацији циљева и задатака из свог сегмента рада 

Наставни планови и програми свих образовних профила у свим разредима су реализовани 
у законским границама. У глобално и оперативно планирање рада наставника су увршћени 
исходи и наставници су планирање рада заснивали на анализи остварених исхода. Приметан 
је напредак у прилагођавању облика и метода рада специфичностима одељења и 
индивидуализација наставног рада. 

Реализацију практичне наставе и професионалне праксе је пратило проширење сарадње 
са привредним субјектима. И у овој години смо учествовали у пилот пројекту дуалног 
образовања, ученици образовног профила Месар су практичну наставу реализовали на 
основу радно-ученичких уговора. У наредној години ће се школа укључити у активности 
развијања дуалног образовања, посебно у делу који се односи на реализацију програма 
учења и наставе практичне наставе у сарадњи са привредним субјектима. 

Услови на школској економији за реализацију практичне наставе пољопривредне струке 
су константно унапређивани (више у извештају стручног већа полјопривредне струке). 

Организација допунске наставе је била правовремена, реализација ефикасна, а резултати 
ученика позитивни. Припремна настава за разредне, поправне и матурске испите је 
реализована у складу са Законом.  

У школској 2018/2019. вођење евиденције о образовно-васпитном раду је било потпуно у 
електронској форми (есДневник) што је омогућило много боље праћење реализације и 
правовремено реаговање на евентуалне пропусте. 

Директор и педагог су пратили часове према плану и реализовали педагошко-
инструктивни рад са наставницима. Израђена је евалуациона листа праћења наставног часа 
усклађена са новим стандардима и индикаторима у области квалитета Настава и учење.  

Секције, посебно оне у школи, су делимично реализовале своје активности. Треба као 
пример добре праксе навести Планинарску секцију и већину секција из ученичког дома. 
Школа ће покушати да у наредној школској години понуду секција учини примамљивијом и 
да додатно прати и подстиче њихов рад. 

Наставници и ученици су се у протеклој години посебно истакли у активностима везаним 
за развој предузетништва. Освојено је прво место на такмичењу из социјалног 
предузетништва (пројекат „Микро биље-макси здравље), четврто место на такмичењу за 
најбољу женску предузетничку идеју (пројекат „Ју-јуба – хлеб за боље сутра“) и прво место 
на такмичењу Одговорно у заједници (пројекат „Скоцкај се здраво“).  

Ученички парламент је, за разлику од претходних година, реализовао неколико акција и 
упутио одређене иницијативе ка директору и Школском одбору. У наредном периоду треба 
подржати и подстицати активности Ученичког парламента. 

  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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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, 
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емоционални проблеми, суицидни апели, као и професионална оријентација и рад са 
ученицима који учествују  у вршњачкој едукацији.   

 

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 2018/2019г. 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 
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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.  

 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 
 
Комисија за кућни ред и хигијену 
Радила је на обезбеђењу услова за одржавање личне и хигијене соба и заједничких 

просторија. 
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. 
Комисија за учење 
Анализирала је однос ученика према учењу, извршавању обавезау школи, присуству 

часовима организованог учења у Дому, изостајању са наставе у 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 је квалитет 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. 
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Васпитне групе су са васпитачима биле у  посетама изложбама и музејима,  позоришту и  
другим културним манифестацијама. 

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. 
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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. Директор је током школске године изабран у 
другом мандату са великом подршком целог колектива.  

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 2018/19. била четврта 
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: 
o организационо – руководећи послови у Школи и  ученичком дому) 
o планско – развојни послови 
o инструктивно – педагошки саветодавни рад 
o координирање радом стручних органа и учествовање у раду истих  
o праћење извршавања послова и радних задатака запослених 
o праћење реализације годишњег плана рада Школе 
o нормативно – финансијски послови 
o израда извештаја и анализа 
o рад у Школском одбору 
o сарадња са Саветом родитеља 
o рад на културној и јавној делатности Школе 
o сарадња са одговарајућим општинским, градским и републичким органима 
o праћење и организација послова сејања, узгоја и убирања плодова са имања (25 

хектара) 
o стручно усавршавање – како лично тако и праћење, подржавање и омогућавање 

едукације за наставнике  и стручне сараднике као и остале запослене. 
 

Драган Филиповић 
директор Школе 

  

 РАД УПРАВНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ  



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

13 

Извештај о раду управника ученичког дома 
 
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 
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Извештај о раду Школског одбора 
 

У Школској 2018/2019. години Школски одбор: Пољопривредне школе са домом ученика 
ПК“Београд“ 

 
• до 30.11.2018. године: 
 
1.Славица Живковић, наставник; 
2. Јелена Чорбић, наставник; 
3. Драган Кљајић, васпитач 
4. Дејан Гојковић, представник родитеља 
5. Синиша Куч, представник родитеља 
6. Љубиша Декић, представник родитеља 
7. Александра Вицковић, локална самоуправа 
8. Јован Ћосић,  локална самоуправа 
9. Славиша Пецикоза, локална самоуправа 
 
од 1.12.2018. године (су решењем Скупштине града Београда број: 112-1031/18-С од 

14.11.2018. године именовани чланови Школског одбора у новом сазиву на период од 
четири године почевши од 01.12.2018. године.) 

 
1. Јасмина Мехић, наставник; 
2. Наташа Ђука, наставник 
3. Милић Перић Биљана, васпитач; 
4. Љубиша Декић, представник родитеља 
5. Синиша Куч, представник родитеља; 
6. Дејан Гојковић, представник родитеља; 
7. Стева Бојковић, локална самоуправа; 
8. Раде Радовановић, локална самоуправа; 
9. Дарко Величковић, локална самоуправа; 
 
У школској 2017/2018. години Школски одбор састао се 12 пута, од чега 10 пута у новом 

сазиву. У овом извештају навешћемо само кључне тачке дневног реда, односно најзначајнија 
питања која је Школски одбор разматрао. 

 
1) 13.септембар  2018.  -45 седница     
 -Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Пољопривредне школе са 

домом ученика ПК „Београд“  за 2017/2018.годину 
- Усвајање Извештаја о раду директора школе  
- Доношење Годишњег плана рада Пољопривредне школе са домом ученика 

ПК“Београд“  за школску 2018/2019.годину 
- Успех ученика у школској 2017/18. Години  
- Одлука о намени и висини родитељског динара 
- Давање сагласности на Правилник о систематизацији радних места 
2) 24. новембар  2018. – 46 седница 
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- Верификација мандата новог члана школског одбора Гојковић Дејана 
- Усвајање Извештаја о деветомесечном пословању школе 
- Измена финансијског плана и плана набавки за 2018. 
- Доношење одлуке о расписивању конкурсуа за избор директора 
- Доношење одлуке о располагању директора средствима са девизног рачуна  
3) 26. децембар 2018. Прва седница 
- Конституисање школског одбора 
- Доношење Финансијског плана за 2019. Годину 
- Доношење Плана набавки за 2019. годину 
- Предлагање кандидата за избор за директора школе 
4) 31.јануар2019. Друга седница 
- Доношење одлуке о усвајању измена Финансијког плана.  
- Доношење одлуке о усвајању годишњег пописа. 
- Доношење Правилника о стицању и расподели сопствених средстава. 
- Доношење Правилника о коришћењу мобилних телефона. 
- Доношење Правилника о ванредним ученицима. 
5) 20. фебруар 2019. Трећа седница 
- Доношење одлуке о усвајању извештаја о ванредном попису основних средстава у 

дому ученика са стањем на дан 4.2.2019. 
- Доношење одлуке о усвајању Извештаја о годишњем пословању Пољопривредне 

школе са домом ученика ПК“Београд“ за 2018.-завршни рачун 
6) 6.март  2019. Четврта седница (телефонска седница) 
- Доношење решења о премештању Филиповић Драгана на радно место директора 

установе почев од 07.03.2019. 
- Доношење решења о мировању радног односа Филиповић Драгана за време 

обављања послова директора установе. 
7) 25. април  2019. Пета седница 
- Доношење одлуке о усвајању Извештаја о тромесечном  пословању Пољопривредне    

школе са домом ученика ПК“Београд“  01.01.2019-31.03.2019.  
- Доношење одлуке и измени финансијског плана и плана набавки 
- Доношење одлуке о измени Школског програма 
- Доношење одлуке о измени Годишњег плана рада 
- Доношење одлуке о именовању комисије за рангирање и бодовање 
- Успех ученика на крају првог полугодишта 2018/2019. школске године 
- Усвајање Извештај о раду директора 
8) 5. јун 2019. Шеста седница (телефонска седница) 
- Доношење одлуке о измени финансијског плана и плана набавки за 2019. Годину у 

складу са закључком градоначелника 6-3972/19-Г-01. 
9) 14. јун  2019. Седма седница (телефонска седница) 
- Доношење одлуке о разрешењу чланова стамбене комисије који су поднели оставку. 
- Именовање чланова и председника стамбене комисије. 
10) 10. јула  2019. Осма седница 
- Усваја се Шестомесечни извештај о пословању школе. 
- Усвајање измена Финансијског плана и Плана набавки за 2019. 
- Усвајање измене Статута. 
- Усвајање измене Правилника о коришћењу службеног возила. 
- Доношење одлуке о коришћењу првог дела годишњег одмора директора школе. 
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- Усвајање Европског развојног плана за Школу- 
 11) 03. септембар 2019. Девета седница ( телефонска седница) 
- Доношење одлуке о коришћењу другог дела годишњег одмора за 2019. годину за 

директора школе у трајању од 4 дана. 
12) 13. септембар 2019. Десета седница 
- Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Пољопривредне школе са 

домом ученика ПК „Београд“ за 2018/2019.годину 
- Усвајање Извештаја о раду директора школе 
- Доношење Годишњег плана рада Пољопривредне школе са домом ученика 

ПК“Београд“ за школску 2019/2020.годину. 
- Анаиза успеха ученика у школској 2019/20. години 
- Усвајање одлуке о намени и висини родитељског динара донете на Савету родитеља 

12.9.2019. 
- Давање сагласности на Правилник о систематизацији радних места за шк 2019/20  

(мења се само бр. наставника) 
 

 Председник школског одбора 
  



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

17 

Извештај о раду 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 2018/2019 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 – председник стручног већа прехрамбене струке; 
6. Братислава Стевановић – координатор практичне наставе 
7. Милка Драгишић - председник стручног већа пољопривредне струке; 
8. Љиљана Станковић-Пауновић – председник стручног већа ветеринарске струке; 
9. Лана Тодоровић-Симић – председник стручног већа васпитача; 
10. Гордана Прелић – председник стручног већа за математику, и информатику и 

рачунарство; 
11. Татјана Максимовић – председник стручног већа  за физику, хемију и биологију; 
12. Јасмина Љубисављевић – председник стручног већа за српски језик и књижевност; 
13. Гордана Пајовић – председник стручног већа за стране језике; 
14. Јовица Драгишић – председник стручног већа за друштвене науке; 
15. Александар Бранковић – председник стручног већа за физичко васпитање. 
 
У складу са својом надлежношћу, Педагошки колегијум је у току школске 

2018/2019.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 току школске 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, стручни сарадници и координатори практичне 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; 
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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; 

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. 
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11. Представљање акционог плана Тима за промоцију Школе. 
12. Предлог уписа броја одељења по образовним профилима за школску 2019/2020.; 
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: 
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; 
Планирање ваннаставних активности у наредном периоду  
Мај-јун: 
1. Обавештење о дозвољеном упису у први разред наредне школске 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 Развојног плана за период 2019-2024. 
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. 
 

Београд, август 2019. 
Извештај саставила: 

 Драгана Беновић 
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Извештај о раду Савета родитеља 
 
Као модел организовања и деловања родитеља ученика који похађају Школу, Савет 

родитеља је током школске 2018/2019. године настојао да допринесе 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 њоме 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, 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. 

Јун: 
Анализа Правилника о награђивању 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 



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

21 

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. 

 
 

У Београду. 
Август 2019. 

 
 

Председник Савета родитеља: 
Биљана Матић 
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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 2018/2019.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 
o 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) 

o Усвојени закључци који се односе на мере побољшања успеха и владања:   
o -одржати састанке по одељењима и разредима, где ће на састанцима по разредима 

присустовати и директор школе.  
o -одржати посебне разговоре са родитељима оних ученика који имају више од три 

недовољне оцене и неоправдане изостанке. 
o -ученике упућивати на разговоре са педагогом и психологом школе ради стручне 

помоћи.  
o -организовати допунску наставу са ученицима  где је потребан допунски рад. 
o Васпитно-дисциплинске мере – доношење одлуке о изрицању; 
o 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; 

o Молбе ученика; 
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o 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. 

o Разно; 
 
Друга седница 
o Давање препоруке наставницима за учествовање на конкурсу за избор саветника-

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

o Разно: 
 
Трећа седница 
o Активности у наредном периоду и актуелне набавке 

 
Четврта седница 
o Верификација, анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта; 
o Праћење и реализација наставог програма; 
o Анализа праћења додатне образовне подршке ученицима  обухваћеним инклузијом; 
o Анализа  реализације програма и ефеката укључивања миграната у школу; 
o Стручно веће пољопривредне струке доставило списак тема за затурски практичан 

рада за ученике образовног профила техничар хортикултуре.  Списак  тема  је саставни 
део записника. 

o Разно – Молбе ученика; 
 
Пета седница 
o Анализа постигнутих резултата у учењу и дисциплине ученика на крају трећег 
класификационог периода; 
o Разно 
o Молбе ученика; 
 
Шеста седница 
o Верификација успеха ученика завршних разреда  
o Избор ученика генерације и ученика струке; 
o Васпитно-дисциплинске мере; 
o Молбе ученика: 
Седма седница 
o Верификација успеха ученика на завршном и матурском испиту у јунском испитном 

року; 
o Разно; 
 
Осма седница 
o Извештај о  постигнутим резултатима након разредних испита; 
o Верификација успеха ученика у одељењима прехрамбени техничар, техничар 

хортикултуре, месар и пекар;  
o Разно – упис ученика у први разред: 
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Девета седница 
o Верификација успеха ученика након поправних и матурских испита; 
o Извештај о коначном успеху ученика на крају школске 2018/2019. године; 
o Безбедност ученика и запослених у школи у току 2018/19. године.; 
o Информације о календару рада за школску  2019/20. годину; 
o Информација о именовању одељенских старешина, председника стручних већа, 

тимова, секција за школску  2019/2020. годину; 
o Информација  о броју ченика у одељењима и подели одељења по сменама; 
o Усвајање уџбеника за школску 2019/20. годину; 
o Разматрање извештаја о раду школе за школску  2018/19. годину; 
o Разматрање извештаја о раду директора за школску 2018/19. годину; 
o Разматрање извештаја о раду ванредних ученика за школску 2018/19. годину; 
o 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; 
o Разматрање Годишњег плана рада за 2019/20.годину; 
o Усвајање распореда часова за 2019/20.годину;  

Извештај саставила: 
Драгана Беновић-педагог 
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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. 
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Извештај о раду стручног актива за развој школског програма 

 

Стручни Актив за развој школског програма се у школској 2018/19 години састао четири 
пута и обрадио тачке предвиђене годишњим планом Актива за развој школског програма, а 
који је саставни део годишњег плана рада школе, као и много пута у току школске године при 
изради школског програма за период 2017-2021. 

Састанцима су присуствовали сви чланови. Како је нови Школски програм израђен 
претходне школске године, стручни актив је пратио актуелне законске акте. Како није било 
значајнијих промена, није било ни анексирања Школског програма.  

У фокусу активности је била анализа промена у стручној матури и расправа о начинима 
програмирања рада школе на припреми за измењену матуру. Са састанака Заједнице 
пољопривредних школа смо добијали контраверзне информације о проходности наших 
ученика на факултете. Колегиница Гордана Јованов ће представљати Школу у раду Завода за 
унапређивање образовања и васпитања на изради збирки за припрему стручних матура.  

Када је реч о припреми ученика за полагање стручне матуре у делу општеобразовних 
предмета, Стручни актив сматра да је неопходно наставити са иницијалним и годишњим 
тестовима из општеобразовних предмета чији садржаји улазе у матурски испит и планирати 
рад у зависности од резултата. При планирању треба пратити оствареност стандарда за крај 
средњег образовања. 

У наредном периоду Школски програм треба анексирати секцијама које се планирају од 
2019/2020: секција предузетништва у школи и ученичком дому и фолклорна секција у школи 

 
координатор рада Стручног актива за развој школског програма 
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Извештај о раду стручног актива за развојно планирање 

 

У току школске 2018/2019. Године Стручни актив за развојно планирање је активно радио 
на изради новог развојног плана школе. Овај задатак је схваћен озбиљно и темељно му се 
приступило. У раду Актива су активно учествовали сви чланови: наставници, стручни 
сарадници, представник локалне самоуправе, Савета родитеља и Ученичког парламента. 
Радом је координисао директор.  Развојни план Школе израђен је у складу са Законом о 
средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17“), на основу Извештаја 
о самовредновању, Извештаја о остварености претходног Развојног плана, Извештају о 
спољашњем вредновању школе реализованом у марту 2014. године, Плана за унапређивање 
квалитета рада школе и других индикатора квалитета рада Школе. 

Развојни план је израдио Актив за школско развојно планирање и представља документ 
сачињен с намером да, полазећи од законске основе, допринесе унапређењу квалитета 
рада, а истовремено задовољи потребе настaвника, ученика, родитеља и локалне заједнице. 
Развојни план садржи активности које ће Школа предузети у циљу отклањања слабости и 
активности које ће довести до унапређења квалитета рада. 

 Школа ће наставити са самовредновањем свога рада и по потреби мењати и допуњавати 
делове Развојног плана.  

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ садржи: 
o Приоритете у остваривању образовно-васпитног и васпитног рада; 
o План и носиоце активности;oКритеријуме и мерила за самовредновање планираних 

активности; 
o Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика 

на матурском и завршном испиту; 
o Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна 
подршка; 

o План рада са талентованим и надареним ученицима; 
o Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и 

повећања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и 
запосленима; 

o Мере превенције осипања броја ученика; 
o Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 

превазилазе садржај појединих наставних предмета; 
o План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања 

(матурски, завршни испити и др.); 
o План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других 

запослених у школи; 
o План напредовања и стицања звања наставника, стручних сарадника и васпитача; 
o План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;  
o План сарадње са привредом, другим школама, привредним друштвима и другим 

органима и организацијама од значаја за рад школе. 
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Стручно веће васпитача Дома ученика пољопривредне школе ПК „Београд“  има шест 

чланова који чине васпитачи: Кузмановић Јела, Крстић Милена, Милић Перић Биљана, 
Кљајић Драган, Филиповић Ненад и Лана Тодоровић Симић. 

У току 2018/19. године одржано је укупно пет састанка на којима су разматрана питања из 
надлежности као што су: анализирање и усмеравање активности у Дому у циљу побољшања 
васпитног рада и услова у Дому, утврђивање програма стручног усавршавања васпитача, 
реализација планова и програма рада, предлагање Органу управљања установе мера за 
побољшање квалитета услуга у Дому. На састанцима су размењивана искуства, информације, 
различита мишљења, постизани су договори посебно око активности које се реализују ван 
дома и тичу стицање нових знања и унапређење међуљудских односа. . 

Инсистирано је на побољшању услова у дому, процесуирању бивших  дужних ученика, 
бољој хигијени зајдничких просторија, побољшању квалитета и количине порција хране за 
децу, развијању конкретних идеја у васпитном раду, увођењу нових радионица, 
организовању активности у дому и ван дома – излет за ученике,  побољшању рада и 
ангажовања у секцијама, на активнијем раду Ученичког парламента.  

Захтевана су средства за побољшање маркетинг плана промоције Дома и медијске 
пропраћености, обезбеђивању адекватнијих лица за обављање послова ноћног обезбеђења 
у Дому.  

Планирано је стручно усавршавање васпитача на семинарима, али и сусретима васпитача 
као добром месту за размену искустава и унапређењу рада. 

 
У Београду, 2019 

Лана Тодоровић Симић 
  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВАСПИТАЧА 



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

29 

 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕПУБЛИЧКЕ И РЕГИОНАЛНЕ ДОМИЈАДЕ 2019. 
 
 
Дом ученика пољопривредне школе ПК „Београд“ и ове године учествовао је на 

Регионалној домијади одржаној од 5. до 28.3.2019. у Београду. Око 40 ученика, уз 
координацију 6 васпитача и сарадника, такмичило се у различитим спортским активностима 
– фудбалу, стоном-тенису и културно-уметничким вештинама – драмском и поетском 
приказу, литерарном и ликовном стваралаштву, фолклору, модерном плесу, етно-певању и 
изради рукотворина. 

 
Остварени су следећи резултати: 
• друго место у драмском приказу представом „Ријалити школа“, у режији Василија 

Крстића и Лане Тодоровић Симић– ученици драмске секције Марија Крстић, Немања 
Љубичић, Вељко Ђорђевић, Никола Урошевић, Ненад Саџак, Исидора Нововић, Ирена 
Србљановић, Душан Стефановић, Марко Спасић  и Ђорђе Стојановић, уз координацију 
васпитача Лане Тодоровић Симић и сарадника Василија Крстића; 

• најбоља глумица – ученица Исидора Нововић; 
• најбољи глумац – ученик Вељко Ђорђевић; 
• треће место у поетском приказу извођењем песме „Тамни вилајет“ Љубомира 

Симовића – ученик Ђорђе Стојановић уз координацију васпитача Лане Тодоровић Симић и 
сарадника Василија Крстића; 

• друго место у литерарном стваралаштву – ученица Анђела Стошић уз координацију 
васпитача Лане Тодоровић Симић; 

• треће место у литерарном стваралаштву – ученица Јелица Станишић уз координацију 
васпитача Лане Тодоровић Симић; 

• прво место у области уметничка фотографија – ученик Игор Товиловић уз 
координацију васпитача Биљане Милић Перић; 

• друго место у области примењене уметности – ученица Николина Љубинковић уз 
координацију васпитача Биљане Милић Перић. 

 
На Републичкој домијади одржаној од 12. до 14.4.2018. у Лесковцу, учествовали су 

јученици: Анђела Стошић, Јелица Станишић и Игор Товиловић уз пратњу васпитача Лане 
Тодоровић Симић и Биљане Милић Перић. 

 
У Београду, мај 2019.г. 

 
Подносилац извештаја 

Лана Тодоровић Симић 
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Извештај о раду стручног већа пољопривредне струке 
 
Чланови стручног веће пољопривредне струке у школској 2018/2019. години су следећи 

наставници: 
1. Братислава Стевановић – ангажована 50% на пословима координатора практичне 

наставе и 50% у настави. Изводи наставу у одељењу II 2-практична настава и професионална 
пракса,III3-повртарство, практична настава и агрохемија са физиологијом биља у I3. 

2. Драган Обрадовић – одељење I1- педологија и агрохемија, II2- ратарство са 
повртарством теорија, вежбе, практична настава и блок, III1и III2-наводњавање. 

3. Кучук Љупко- одељење I1- педологија и агрохемија- блок, II1- ратарство са 
повртарством- вежбе, практична настава,професионална  пракса и блок; II1 и II2 заштита 
биља,  II2 професионална  пракса ; IV3- лековито и зачинско биље;  III1 и III2 гљиварство. 

4. Зорица Ивић Рађеновић- одељење - III3- цвећарство, биодекорација, вежбе,практична 
настава,заштита биља; IV3- биодекорација; I3 педологија и агрохемија; I1-заштита биља, 

5. Драгишић Милка- одељење II1- теоријска и практична настава из ратарства са 
повртарством, II1- професионална пракса, IV3- вежбе лековитог и зачинског биља и 
практичну наставу; II1и II2- органска произвоња у повртарству. 

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 I1- професионална пракса, II2-пољопривредна техника, 
вежбе и обука вожње тактором; III3- обука вожње у блоку. 

9. Савић Јовица-, II1-обука вожње трактором и вежбе, блок, I1- пољопривредна техника 
блок. 

10. Бранковић Милорад- одељење II1- пољопривредна техника, III1-пољопривредна 
техника вежбе,  IV1и IV2-пољопривредна техника вежбе и теорија. 

11. Богдановић Горан- одељење III1 пољопривредна техника и III2 пољопривредна 
техника и вежбе, I1-пољопривредна техника, II2-обука вожње. 

12. Олга Николић Брдар- одељење III3 биодекорација, декоративна дендрологија, 
паркарство, III3- практична настава, биодекорација; IV3- цвећарство, вежбе и практична 
настава. 

13. Пилиповић Светлана –одељење IV1 и IV2-предузетништво и IV3- организација 
производње; II1и II2 лековито биље. 

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. 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
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Помоћни наставници  и сарадник за практичну наставу: 
1. Маја Гроздановић 
2. Првослав Матејић 
 
Одржани су  састанци  са следећим дневним редом: 
 
 Први састанак  04 .09.2018. 
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 2018/2019. 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  09.11.2018. 
1. Анализа реализације часова теоријске наставе и васпитног рада 
2. Анализа реализације практичне наставе и сарадње са пословним партнерима 
3. План набавке наставних средстава у наредној години. 
4. Упознавање са циљевима образовно- васпитног рада 
5. Стручно усавршавање наставника 
6. Обавештење о Еразмус програму 
 
Трећи састанак  05.03.2019.   
1. Анализа успеха одељења пољопривредне струке на полугодишту 
2. Истицање примера добре праксе , дискусија о примени нових наставних метода 
3. Анализа реализације угледних часова и процес усавршавања наставника 
4. Анализа активности свих чланова већа у оквиру својих задужења у извођењу 

практичне наставе 
5. Обавештење о пројектним активностима у Школи 
6. Припреме за такмичење и организација школског такмичења 
7. Разно 
 
Четврти састанак 12.04.2019. 
1.  Презентације школе ученицима осмих разреда основних школа 
2. Припреме за матурски испит: именовање ментора, извођење припремне наставе за 

матурски испит 
3. Извештај са републичког такмичења 
4. Извештај са састанка тима за квалитет 
5. Предлози за развој и побољшања пољопривредне струке  у периоду који ће 

обухватити нови развојни план школе 
6. Анализа реализације угледних часова и процес усавршавања наставника 
7. Анализа тренутних активности у настави пред треће тромесечје 
 
Пети састанак 08.05.2019. 
1. Припреме за полагање матурских испита  
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2. Предлог ђака генерације из пољопривредне струке 
3. Разно 
 
Шести састанак 13.06.2019. 
1. Предлог поделе предмета на наставнике за следећу годину  
Седми састанак 23.08.2019. 
1.Анализа и евалуација испуњења плана програма у протеклој години  у оквиру 

Пољопривредног стручног већа 
2.Извештај о упису ученика  
3.Анализа реализације професионалне праксе 
4.Планирање наставе – усаглашавање глобалних и оперативних планова у оквиру већа и 

корелација стручних предмета 
5.Предлог уџбеника за стручне предмете у наредној школској години 
6.Обавештење о активностима пројекта Ола ПКБ 
7.Предлог  стручног већа за председника следеће године 
8. Разно 
 

Успех ученика из стручних предмета,закључене оцене у јуну 2019. 

 
Педологија и агрохемија 
одељење Просечна оцена 
1/1 2,93 
 
Заштита биља 
одељење Просечна оцена 
1/1 3,48 
2/1 2,95 
2/2 3,17 
3/1 3,24 
3/2 3,61 
3/3 3,79 
 
Пољопривредна техника 
одељење Просечна оцена 
1/1 3,57 
2/1 2,57 
2/2 3,56 
3/1 3,65 
3/2 4,22 
4/1 4,18 
4/2 4,35 
 
Биљна производња 1- ратарство са повртарством 
одељење Просечна оцена 
2/1 3,38 
2/2 3,06 
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Биљна производња 2- Воћарство и виноградарство 
одељење Просечна оцена 
3/1 4,00 
3/2 3,48 
 
Наводњавање 
одељење Просечна оцена 
3/1 3,65 
3/2 3,91 
 
Сточарска производња 
одељење Просечна оцена 
4/1 4,06 
4/2 3,59 
 
Гљиварство 
одељење Просечна оцена 
3/1 3,67 
 
Органска производња у повртарстви 
одељење Просечна оцена 
2/1 3,67 
2/2 4,40 
 
Органска производња у сточарству 
одељење Просечна оцена 
4/1 4,06 
4/2 3,70 
 
Предузетништво 
одељење Просечна оцена 
4/1 4,06 
4/2 3,00 
 
Професионална пракса 
одељење Просечна оцена 
1/1 4,47 
2/1 4,50 
2/2 3,89 
3/1 4,41 
3/2 3,61 
 
Педологија 
одељење Просечна оцена 
1/3 3,70 
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Агрохемија са физиологијом 
одељење Просечна оцена 
1/3 3,30 
 
Цвећарство 
одељење Просечна оцена 
3/3 3,68 
4/3 3,86 
 
Декоративна дендрологија 
одељење Просечна оцена 
3/3 3,26 
 
Паркарство 
одељење Просечна оцена 
3/3 3,21 
 
Лековито и зачинско биље 
одељење Просечна оцена 
4/3 4,31 
 
Повртарство 
одељење Просечна оцена 
3/3 3,47 
 
Биодекорација 
одељење Просечна оцена 
3/3 4,42 
4/3 4,29 
 
Организација са менаџментом 
одељење Просечна оцена 
1/1 5,00 
 
 Практична настава 
одељење Просечна оцена 
1/3 4,80 
3/3 4,26 
4  
 
 

Проблеми у реализацији планираних активности 

Прегледом реализованих активности на састанцима и планираних активности у годишњем 
плану рада уочава се да нису реализоване све планиране активности из акционог плана за 
унапређење образовно- васпитног рада: огледно-угледни часови, примена нових метода, 
побољшања активности ученика.  
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Учествовали смо  на више такмичења и представљали смо школу на сајмовима и другим 
манифестацијама. Ученик Андрија Ђуричић  освојио на републичком такмичењу из 
математике  треће место, а прво место на републичком такмичењу пољопривредних школа. 

 

Реализација практичне наставе 

Практична настава,блок настава и професионална пракса су реализоване по плану и 
програму за школску 2018/2019. на школској економији. Ученици су обучавани за извођење 
агротехничких мера у технологији производње ратарских, повртарских, воћарских, цветно-
декоративних, и лековито-зачинских биљних врста. У оквиру пројекта Флора –церт 
наставница Зорица Ивић Рађеновић је стекла звање ментора Флор церт експерт а  ученица 
Кузмановић Марија је добила европски цертификат за флористу.  

 

Сарадња са привредним субјектима 

Ученици пољопривредне струке обављају практичну наставу, блок наставу и 
професионалну праксу у следећим организацијама: 

1. ПКБ  Корпорација 
2. Институт за кукуруз Земун Поље 
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. Мистер фловер 
17. Зоолошки врт  Београд 
 

Милка Драгишић 
председник стручног већа 
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Извештај о раду стручног већа прехрамбене струке 
 
Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА: Гордана Јованов, наставник стручних предмета 
 
Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА: Павловић Живана, Стошић Љиљана, Иветић Снежана, Милчић 

Маријана, Павловић Добрила, Соломка Десанка, Кузмић Катарина, Турудић Татјана, Кузмић 
Марија, Марић Весна и Јованов Гордана и од октобра 2018. Анђелковић Јаворка. 

 
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА: 8 (осам) 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 
 
Септембар:  
o Договорени термин одржавања састанака понедељак (једном месечно), а по потреби 

и чешће.  
o Извршена је подела задужења на наставнике.  
o Санитарни преглед реализован у септембру 19. и 20.09.2018.  као предуслов за 

извођење практичне наставе из стручних предмета. Наставник задужен за организацију 
Соломка Десанка 

o 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. 

o Направљен план обављања блок  наставе за образовне профиле пекар и месар и 
орјентационо за образовни профил прехрамбени техничар због договора са социјалним 
партнерима. Задужене колегинице Кузмић Марија и Турудић Татјана. 

o Потписани уговори са социјалним партнерима о реализацији практичне наставе 
(фирме МЕRCATOR S , DELHAIZE, МЕТРО, ВЕРО и пекаре Sweet bacery, M&N, Panta, Beogradski 
hleb, Trgocentar doo, Чича Меља, Мицић, МС Јовановић, Трпковић)  Наставнице задужене за 
сарадњу са социјалним партнерима Марија Кузмић и Љиљана Стошић, уз помоћ Марић 
Весне и Гордане Јованов. 

o Усвојен предлог уџбеника за текућу школску годину, предлог изборних технологија и 
њихов редослед. 

 
Октобар: 
o Већина ученика обавила санитарни преглед у заказаним терминима у септембру, а 

мањи број у Заводу за заштиту здравља, тако да је реализација практичне наставе 
почела на време. 

o Постигнут договор о набавци наставних средстава за наредни период 
o Рад са ванредним ученицима ове школске године обављаће Јованов Гордана, 

Стошић Љиљана и Иветић Снежана. 
o Јованов Гордана је присуствовала  семинару Каријерно вођење и саветовање као 

механизам за спречавање осипања ученика, након чега је за колегинице 
припремила излагање, а након тога и радионицу за ученике Изостанци-разлог 
осипања у одељењу 1-4 
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o За приправника Анђелковић Јаворку колге изгласале Павловић Добрилу за ментора. 
o Разматран рад и потешкоће у Е-дневнику 
o Представљени конкурси за пројекте у оквиру Еразмуса и дат препорука о учешћу 

 
Новембар: 
o Постигнут договор о припреми ученика за републичко такмичење. Задужени 

наставници Кузмић Марија, Стошић Љиљана и Милчић Маријана.  
o Јованов Гордана за колегинице припремила излагање и презентацију са 

Конференције наставника 2018. Достигнућа младих са темом Међупредметне 
компетенције 

o Јованов Гордана представила колегиницама искуства ХПТШ школе у сардњи са 
Еразмус+ пројектима у мобилности наставника 

o Након одржаног семинара у школи Међупредметне компетенције постигнут 
договор о реализацији огледно-угледних часова 

 
Децембар: 
o Стручно веће направило је и предало финансијски план за наредну годину, за 

израду биле задужене Турудић Татјана и Гордана Јованов 
o Извршена набавка дела лабораторијског посуђа и набавка за прехрамбену 

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

o Направљен договор о припремама ученика за републичко такмичење 
o Чланови већа се договорили о предлогу уписа одељења наше струке за школску 

2019/20 
o Припремљене су школске листе за полагање завршних и матурских исита за сва три 

образовна профила 
o Разговарано о организовању допунске  наставе и о посећености ученика часовима 

допунске наставе, које је врло слабо 
o Представљен конкурс за писање пројекта RYCO 

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

наредну школску годину 
o Сачињен извештај о успеху одељења прехрамбене струке у првом полугодишту 
o Усвојен предат финансијски план струке 
o Предат извештај о стручном усавршавању колега из Стручног већа педагогу школе. 

Извештај припремила Јованов Гордана 
 
Фебруар: 
o Договорено о промоцији занимања у наредном периоду, задужени наставници 

Кузмић Марија и Марић Весна 
o Договорено о активностима којима ће се прехрамбена струка представљати у 

данима обележавања Дана школе 
o Припремљена је спецификација потребних хемикалија и лабораторијског прибора 

ради припрема ученика за полагање матуре, као и одржавање саме матуре. 
o Постигнут договор о менторима ученика који се припремају за републичко 

такмичење 



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

38 

o Договорени термини школског такмичења 
o Заказан термин одржавања санитарног прегледа 
o Јованов Гордана за колеге припремила приказ страног стручног рада 
o Давање мишљења стручног већа у вези са поступком стицања звања педагошки 

саветник за Гордану Јованов.  
 
Март: 
o Одржан санитарни преглед 25. и 26.03. 2019.. Наставник задужен за организацију 

Соломка Десанка 
o Одржано школско такмичење 13.03 за образовне профиле пекар и месар и 

22.03.2019. за образовни профил прехрамбени техничар 
o Извршен избор ментора за припрему ученика за републичко такмичење 
o Започета је промоција занимања на Сајмовима образовања и по Основним 

школама, задужене наставнице Кузмић Марија и Марић Весна 
o Започете припреме за такмичење за најбољег младог пекара. Ментор ученицима 

другог разреда Јованв Гордана 
 
Април: 
o Извештај са педагошког колегијума одржаног 01.04. за колеге припремила Гордана 

Јованов 
o Промоција занимања у оквиру Дана отворених врата 18.04. од 12-14h, ученици 

образовног профила пекар припремали пецива, медењаке и ванилице; 
прехрамбени техничари радили анализе кондиторских производа 

o XIX Републичког такмичења је одржано 04,05 и 06. априла 2019. године у 
Пољопривредној школи у Лесковцу. Ученике за такмичење припремале колегинице 
Марија Кузмић, Милчић Маријана и Стошић Љиљана.  

o Усвојен предлог ментора за припрему ученика за завршне и матурске испите. 
o Усвојен предлог комисија за полагање матурских и завршних испита 
o Направљен списак потребних хемикалија и лабораторијског прибора и набавка за 

радионицу 
 
Мај: 
o Настављена промоција занимања по основним школама 
o Изгласан предлог за ученика струке за 3. и 4. степен- Марија Мракић, ученица 4-4 

образовног профила прехрамбени техничар и Јоксић Александар, ученик 3-11 
образовног профила месар 

o Усвојен распоред полагања за завршне и матурске испите 
o Потписани сви уговори са социјалним партнерима о реализацији практичног дела 

завршног и матурског испита 
o Гордана Јованов за колегинице припремила презентацију израђеног наставног 

средства- апаратура за омекшавање воде јоноизмењивачима 
o Набављено лабораторијско посуђе и хемикалије 

 
Јун: 

o Урађена анализа успеха на крају другог полугодишта 
o Реализовани завршни и матурски испити 
o Дат предлог одељењских старешина за наредну школску годину 
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o Извршен избор прехрамбених технологија које ће ученици образовног профила 
прехрамбени техничар изучавати у школској 2019/20 

o Предат предлог расподеле часова на наставнике за наредну школску годину 
o Ученици сва три образовна профила је потписало уговоре о запослењу у 

компанији Меркатор, другу годину за редом. 
 
Јул-август: 

o Урађена анализа уписа за 2019/20 која није прошла најбоље и дат предлог о 
изради акционог плана за упис за наредну годину 

o Предат план расподеле фондова према плану уписа 
o Остварена сардња са социјалним партнерима за школску 2019/20 
o Договорен и уговорен санитарни преглед за септембар 
o Израда плана блок наставе за 2019/20 
o Пројекти- пошто је одобрен прјекат Ола ПКБ испред нашег актива учешће у 

пројекту су узеле колегинице Кузмић Марија и Стошић Љиљана 
o Договор о избору председника Стручног већа за наредни период 
o О стручном усавршавању, давању подршке ученицима на практичној настави 

3.разред, месари 
o Уџбеници за 2019/20 

 

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 

o усаглашавање критеријума за оцењивање 
o јачање корелације између стручних предмета 
o јачање корелаије између стручних и општих предмета 
o јачање сарадње са социјалним партнерима 
o рад на јачању компентенција К1 чланова већа 
o оспособљавање за рад са ученицима по ИОП-у 
o рад са надареним ученицима, припрема за такмичења 
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Реализација практичне наставе и сарадња са привредним субјектима 

 
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.  
 
• 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. Наташа Ракић (Идеа)екстерни члан на матурском испиту 
прехрамбених техничара 

• МЕТРО, организовано полагање завршног испита за образовни профил месар у јуну, 
екстерни члан у комисији за оцену завршног испита запослени Владимир Тошић 

• Пекаре МС Јовановић, екстерни члан за полагање завршног испита Јовановић Ратко 
• МЕРКАТОР, након завршетка школске године запослени  ученици образовног профила 

пекар, месар и прехрамбени техничар 
 

Београд, 
28.08.2019 

 
 
 

Гордана Јованов 
председник Стручног већа  

прехрамбене струке 
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Извештај о раду стручног већа ветеринарске струке 
 
Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА: Љиљана Пауновић Станковић, наставник стручних предмета 
 
Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА: Магда Сарачи Даниловић, Славица Живковић, Јасмина Мехић, 

Бојана Мијатовић, Александра Стакић Јанићијевић, Ана Бараћ, Наталија Костић, Јелена 
Минић и Милан Церовић. 

 
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА: 9 (девет) 
 

Реализација годишњег плана рада  

 
 Август; 

o Конституисање Стручног већа ветеринарске струке за школску 2018/2019 год  
o Припрема наставних планова ( глобалних и оперативних ) за школску 

2018/2019 год  
o .Распоред часова и припрема кабинетске наставе за школску 2018/2019 год  
o .Припрема уџбеника и стручне литературе за школску 2018/2019 год  
o .Израда гантограма блок наставе за школску 2018/2019 год 
o .Обнављање уговора и сарадње са социјалним партнерима за школску 

2018/2019 год 
o .Израда плана ветеринарске секције за школску 2018/2019 год 

 
Септембар:  

o Договорени термин одржавања састанака стручног већа  (једном месечно), 
а по потреби и чешће.  

o Извршена је подела задужења  наставнике стручног већа. 
o Извештај одељењских сарешина о раду и почетку школске године у 

ветеринарским одељењима 
o Е –дневник и текуће активности   
o 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. 

o Потписани уговори са социјалним партнерима о реализацији практичне 
наставе . 

 
Новембар: 

o Урађена је анализа вођења педагошке документације и уредност у раду е-
дневника и сарадња са координаторима за е-дневник. Разматран рад и 
потешкоће у Е-дневнику. 

o Постигнут договор о набавци наставних средстава за наредни период 
o Рад са ванредним ученицима ове школске године обављаће Магда Сарачи 

Даниловић,Јасмина Мехић и Наталија Костић . 
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o Урађена је анализа стручног усавршавања наставника ветеринарске струке 
како стручних семинара тако и на раду педагошког образовања  

o Представљени конкурси за пројекте у оквиру Еразмуса и дат препорука о 
учешћу 

 
Јануар: 

o Извештај са састанка Пољопривредних школа и заједнице ветеринарске 
струке  

o Припрема и организација школског такмичења ветеринарске струке за 
2018/2019 год 

o Чланови већа се договорили о предлогу уписа одељења ветеринарске 
струке за школску 2019/2020 ( наглашена је потреба за упис два одељења 
ветеринарске струке) 

o Анализа реализације огледно /угледних часова за предходни период  
o Прослава школске славе Свети Саве и ученици ветеринарске струке 

учествовали у пригодном програму. 
 
 Март: 

o Након одржаног Педагошког колегијума колеге обавештено о плану уписа за 
наредну школску годину 

o Сачињен извештај о успеху одељења ветеринарске  струке у првом 
полугодишту 

o Анализа примера добре праксе и примена наставних метода које развијају 
међупредметне компетенције  

o Анализа одржаног школског такмичења и даља припрема ученика за 
Републичко такмичење струке  

o Усвојен предат финансијски план струке 
o Предат извештај о стручном усавршавању колега из Стручног већа педагогу 

школе. Извештај припремила Љиљана Пауновић Станковић 
o Извештај о пројектним активностима школе у оквиру програма Еразмус+К1 

(мобилност ученика и наставника) поднела колегиница Ана Бараћ 
 
 Април : 

o Настављена је промоцији  школе и занимања на организованим 
дешавањима и САЈМУ ОБРАЗОВАЊА   

o Извештај са педагошког колегијума одржаног 01.04. за колеге припремила 
Љиљана Пауновић Станковић 

o Испланиране су  активности којима ће се Ветеринарска струка представљати 
у данима обележавања Дана школе ,,Отворена врата,,. 

o У оквиру промоцијe школе -Дан отворених врата, дана 18. априла 2019. год. 
стручно веће ветеринарске струк одржало је следеће активности у периоду 
од 12h до 14h:  

o У временском интервалу од 12h до 14h био је постављен штанд компаније 
"PREMIL" D.O.O. 
која се бави производњом хране за кућне љубимце- псе и мачке. Ученици и 
посетиоци отворених врата у директном контакту могли су да добију информације 
о раду фирме, начину справљања, припреме и одабиру хране за своје кућне 
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љубимце и могућности запослења у овој области ветерине. Кроз игру „Питање- 
тачан одговор“ добијали су и прикладне поклоне, рекламни материјал и успомену 
на овај догађај. Колегиница и предметна наставница ветеринарске струке Љиљана 
Пауновић Станковић била је задужена за контакт и сарадњу са компанијом 
"PREMIL" D.O.O . Место одржавања: хол школе. 

o Од 12,30 h до 13 h колегиница и предметна наставница ветеринарске струке 
Јасмина Мехић одржала је радионицу на тему: „Како одабрати кућног љубимца и 
како га правилно уклопити у породицу и кућну атмосферу“. 

o Место одржавања: библиотека школе. 
o Колегиница и предметна наставница ветеринарске струке Ана Бараћ са ученицима 

1/5, 2/5, 3/5, 4/5 организовала је дружење са ситним и егзотичним кућним 
љубимцима. Ученици и посетиоци отворених врата су у директном контакту 
добили информације о навикама, обавезама и активностима самог власника око 
држања ових егзотичних животиња и кућних љубимаца.  

o Место одржавања: ветеринарски кабинет. 
o Припреме за матурски испит: именовање ментора ,комисије, извођење 

припремне наставе за матурски испит 
o Анализа реализације Републичког такмичења –смер ветеринарски техничар 

На 20. републичком такмичењу одржаном од 4 до 6.априла у Текстилно-
технолошкој и пољопривредној школи ,,Деспот Ђурађ,, у Смедереву ученица 
Сандра Баруџија освојила је друго место у такмичењу ветеринарских 
техничара.Детаљан извештај је у прилогу записника. 

Мај: 
o Промоција школе и занимања на Сајмовима образовања и по Основним 

школама, задужене наставнице Јелена Минић (кординатор тима за 
промоцију школе, Наталија Костић и Јасмина Мехић и остали чланови 
стручног већа су се укључивали у зависности од обавеза и потреба тима. 

o Предлог  за ђака генерације из ветеринарске струке и Ђака струке На 
састанку актива договорено је да за ученика генерације школе буде 
предложена Јелица Станишић 4/5 а за ученика ветеринарске струке Сандра 
Баруџија 4/5.Потребну документацију припремио одељењски старешина у 
сарадњи са ученицама и достављено Наставничком већу школе. 

Јун: 
o Урађена анализа успеха на крају другог полугодишта 
o Реализовани завршни и матурски испити 
o Дат предлог одељењских старешина за наредну школску годину 
o Предат предлог расподеле часова на наставнике за наредну школску годину 
o Е-дневник и анализа педагошке документације 

 
Јул-август: 

o Урађена анализа уписа за  школску 2019/2020 год 
o Предат план расподеле фондова часова према плану уписа за школску 

2019/2020 
o Остварена сардња са социјалним партнерима за школску 2019/2020 
o Израда плана блок наставе за 2019/2020 



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

44 

o Пројекти- пошто је одобрен прјекат Ола ПКБ испред нашег актива учешће у 
пројекту  и носиоц пројекта Ана Бараћ и припрема за мобилност ученика и 
наставника у октобру месецу за Португал 

o Договор о избору председника Стручног већа за наредни период 
o Пипрема плана  стручном усавршавању за школску 2019/2020 
o Усвојени уџбеници за 2019/20 

 
Наставу стручних предмета ветеринарске струке су реализовали: 
 
разред  Стручни предмет Предметни наставник 
1 Анатомија и физиологија Ана Бараћ 
1 Сточарство са исхраном  Наталија Костић 
2 Патологија Љиљана Пауновић Станковић 
2 Епизоотиологија Славица Живковић 
2 Фармакологија Бојана Мијатовић 
2 Хигијена и нега животиња Магда Сарачи Даниловић 
3 Болести животиња Александра Стакић Јанићијевић 
3 Породиљство Јасмина Мехић 
4 Болести животиња  Љиљана Пауновић Станковић 
4 Основи хирургије Славица Живковић 
4 Предузетништво  Снажана Пилиповић,Наталија Костић 
разред Изборни стручни предмет  Предметни наставник 
2 Болести пчела  Бојана Мијатовић 
2 Козарство Наталија Костић 
3 Спортско коњарство Александра Стакић Јанићијевић 
3 Патологија егзотичних животиња Ана Бараћ 
4 Кинологија Јасмина Мехић 
4 Хигијена намирница жив порекла Љиљана Пауновић Станковић 
 
 

Реализација практичне наставе 

 
Практична настава и блок настава за образовне профил ветеринарски техничар 

реализоване су по  наставном Плану и програму, као и настава у блоку по распореду 
гантограма за школску 2018/2019 за образовни профил ветеринарски  техничар. 

Сарадња са социјалним партнерима 

У овој школској год 2018/2019 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 економије и 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: 

 
Факултет ветеринарске медицине 
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Приватне ветеринарске амбуланте и ветеринарске станице са којима школа има 
потписане уговоре на територији  града  Београда ( 44 локације) 

 
Списак ветеринарских амбуланти и ветеринарских станица – социјалних партнера 
Редни бриј  Редни број  
1 В.С.,,МИНИЋ,, 23 В.А.,,Урош вет,, 
2 В.А. ,, Минић,, 24 В.А.,,Макровет,, 
3 В.А.,,Лазаревић,, 25 В.А.,,Тикавет,, 
4 В.А.,,Nomovet,, 26 В.А.Ћирковић,, 
5 В.А.,,Николашев,, 27 В.А.,,Ђоле и Прле,, 
6 В.А.,,Семперавет,,  28  
7 В.А.,,VETEVET,, 29 В.А.,,Весна,, 
8 В.А.,,ДЕЛИЋ,, 
 30 В.А.,,PET VET CARE,, 
9 В.А.,,Vetplanet,, 31 В.А.,,LOKOVET,, 
10 В.А.,,НЕЋАК,, 32 В.А.,,Плутон ,, 
11 В.А.,,Vida-vet,, 33 В.А. 
,,Калуђерица,, 
12 В.А.,,PetFriend,, 34 В.А.,,Болеч,, 
13 В.А.,,VetPlus,, 35 В.А.,,Марјанов,, 
14 В.А.,,MyVet,, 36 В.А.,,Спина,, 
15 В.А.,,VetAlfa,, 37 В.А.  
,,Др Дулитл,, 
16 В.А.,,Linea Alba,, 38 В.А.,,Филиповић,, 
17 В.А.,,La Terrier,, 39 В.А. 
,,Познановић,, 
18 В.А. 
,,Гвозденовић,, 40 В.А.,,OBIVET,, 
19 В.А.,,Видиковац,, 41 В.А 
.,,Vetmedika,, 
 
20 В.А.,,VET house,, 42 В.А.,,Радионица за поправку малих животиња,, 
 
21 В.А.,,Павловић,, 43 В.А.,,Мишон,, 
 
22 В.А.,,Калотерма,, 44 В.А.,,Alessandra,,,, 
 
 Школа по потреби врло успешно сарађује и са осталим релевантним институцијама ради 

остваривања одређених наставних јединица у складу са наставним планом и програмом: ПКБ 
корпорацијом , 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 . 
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Планови и циљеви за наредну школску годину 

o усаглашавање критеријума за оцењивање 
o јачање корелације између стручних предмета 
o јачање корелације између стручних и општих предмета 
o јачање сарадње са социјалним партнерима 
o рад на јачању компентенција К1 чланова већа 
o рад са надареним ученицима, припрема за такмичења 
o организација ваннаставних активности према интересовањима ученика 

 
Београд, 

28.08.2019 
Љиљана Пауновић Станковић  

председник Стручног већа  
Ветеринарске струке струке 
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Извештај о раду 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. Винка Роквић, Социологија 
7. Музичко васпитање 
8. Станојла Мачар, Грађанско васпитање 
9. Јовица Драгишић, Верска настава 

 
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА: 5 
 
 До јуна 2019. године одржано је пет састанака већа. Због структуре Већа састанцима 

никада нису присуствовали сви чланови, па је зато по потреби обављан и већи број 
појединачних консултација, као и путем имејла. 

 

Преглед успеха 

 

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 

 

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 
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3-11  9 1 0 4 

Социологија      

3-3   4  14 

Устав и 
права 
грађана 

     

4-3  3 3 1 8 

 

Филозофија 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Соња Милутиновић 
 

ОДЕЉЕЊЕ 
Јединица 

(1) 
Двојка 

(2) 
Тројка (3) 

Четворка 
(4) 

Петица (5) 

4/3 / 7 3 1 3 

 
Укупно: __ јединица (____%),  двојки (46%),  тројки 20 %),  четворки (7%) и  петица (20%), 

НЕОЦЕЊЕНИХ _1____ (_7%) 
 

Историја 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Наташа Ђука 
Успех ученика на крају наставне године после одржаних разредних испита 

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

 
 
I 
 

I1 31 1 1 4 21 1 3 2,29 

I3 21 / 1 9 10 / 1 2,55 

I4 26 / 1 6 17 2 / 2,23 

I5 33 7 8 13 5 / / 3,52 

I 
(III степен) 

I10 25 / 1 3 16 3 1 2,00 

I11 21 1 1 / 17 1 2 2,26 

III 
(изборни) 

III2 11 / 4 3 3 1 / 2,91 

 свега 168 9 17 38 89 9 7 2,54 
% 100 5,36 10,1

2 
22,62 52,98 5,36 4,17  

 

Музичко 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Милица Вељковић 
 

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

1-3  1  1 20 

     Неоцењен 1 
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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 

 

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 
 
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. 

У августовском испитном року изашла су 3 ученика (изI10) на поправни испит и једна 
ученица (из I1) на разредни испит. Сви ученици су савладали основне појмове и захтеве и 
добили оцену довољан (2). Преко 10 % ученика који су на крају године били неоцењени или 
имали незадовољавајући успех, може се приписати њиховом нередовном долажењу у 
школу и неизвршавању минимума обавеза. Изостала је адекватна и правовремена подршка 
и примењивање мера од осталих стручних органа у школи што је и довело до оволиког броја 
неоцењених и ученика са недовољним знањем. 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.  

 
Допунска настава је одржавана, али ученици су је јако ретко посећивали. Број 

заинтересованих се повећао при крају школске године тако да је код неких ученика и 2-3 
часа допунске наставе имало ефекта и поправили су своју оцену. Већу редовност су показали 
ученици тростепених смерова. 

У првој години четвртог степена у раду на часу примењивани различити облици рада. У 
првом полугодишту је више примењиван рад у пару, рад у групи и индивидуални рад, а у 
другом фронтални и индивидуални. Најбољи резултати постизани у одељењу I5 где је 2/3 
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ученика испуњавало постављене задатке у задатом времену. Радна атмосфера у свим 
одељењима је пала од трећег класификационог периода па су у појединим одељењима 
просечне оцене на крају године лошије него на полугодишту. 

 
Први пут је примењиван ИОП-2 код једног ученика и постигнути резултати су били у 

складу с очекиваним. Индивидуалан рад (3 ученика), на предлог одељењског старешине и 
педагога  примењиван је у одељењима I10, и  I11. Ученици су успешно савладали постављене 
задатке и добили позитивне оцене. Због повремених тешкоћа у раду, наставница се стално 
консултовала са педагогом Школе ради изналажења што бољег приступа раду и ученику. 

 
Највише тешкоћа у раду било је у трећем степену. 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.  

 
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. Ове године се 
појавио проблем у извођењу наставе у одељењу III2 јер су ученици константно каснили на час 
(по распореду 1. и 2) па је врло често било тешко спровести планирано јер је часу 
присуствовало 2 или 4 ученика.  

 
Припремна настава за такмичење из историје почела је крајем јануара. Ученици Огњен 

Милчиновић, I1 и Петар Бозар, I5, представљали су нашу школу на општинском такмичењу из 
историје и освојеним трећим местом пласирали су се на градско такмичење што је био 
њихов домет за сада. Похвална је њихова заинтересованост и посвећеност коју су показали 
на припремама и такмичењу и од њих се бољи резултати очекују следеће године.  
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 Нишу, 11. маја 2018. године.  

 
Припремна настава за такмичење из Верске наставе почео је половином фебруара. 

Ученици Сара Ранђеловић, Трајанка Стојковић, Саша Маринковић, Милош Милић, 
Александра Стојановић на општинском такмичењу у априлу освојили су 4 место у  
конкуренцији 16 средњих стручних школа и гимназија општина Палилула, Звездара и Гроцка. 
Група ученика са Верске наставе је учествовала и у ваннаставним активностима,  у 
манифестацији осликавања Васкршњих јаја, Деца Палилуле, посетили су већи број градских  
цркава од културно-историјског значаја и Народни музеј. У сарадњи са професорком Српског 
језика Јадранком Ракоњац учествовали смо у припреми и реализацији Светосавске приредбе 
у школи. 

Председник Већа 
  



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

51 

 
 

Извештај о раду стручног већа математике и информатике 
 
Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА: Гордана Прелић, наставник математике 
 
Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА: 
Прелић Гордана – математика,  
Мацановић Милица - математика, 
Милићевић Јелена – математика и рачунарство и информатика,  
Милић Горан – рачунарство и информатика 
 
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА:  10 
 

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 2018/2019 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 
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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 2019 календарској години 
 
 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 
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1. Сачињавање и усвајање извештаја о раду стручног већа за 2018/2019 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 

 

ОДЕЉЕ
ЊЕ 

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 

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 

ОДЕЉЕ
ЊЕ 

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 
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ОДЕЉЕ
ЊЕ 

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 

ОДЕЉЕ
ЊЕ 

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 

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 

ОДЕЉЕ
ЊЕ 

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 

 
Стручно веће математике ове године је изузетно поносно на резултате које су наши 

ученици које смо припремали остварили изузетне резултате на разним нивоима 
математичких такмичења успркос великој и добро припремљеној конкуренцији. Надамо се 
да ћемо и наредне године забележити сличне и/или још веће успехе. 

 
Председник Већа 
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Извештај о раду стручног већа српског језика и књижевности 
 
 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. 

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

 
Мај – јун 
Констатовано је да су резултати ученика из српског 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 
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 

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 
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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 
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Извештај о раду стручног већа страних језика 
 
Чланови Актива:  
1. Стаменов-Рашета Светлана (енглески језик) - замена: Драгана Кошутић 
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 2018/2019. 

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 
2019. 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 ученика 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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 
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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 (1) Двојка (2) 
Тројка 

(3) 
Четворка 
(4) 

Петица 
(5) 

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%).   
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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. 

 
У Београду, 

06. 07. 2019. године 
Координатор Стручног актива страних језика 
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Извештај стручног већа за физику, хемију и биологију 
 
Стручно Веће наставника физике, хемије и биологије чине следећи чланови: 
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 2018-2019. 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 
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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. 

 
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 

o смањивање броја како оправданих, тако и неоправданих изостанака 
o већа сарадња са родитељима, разредним старешинама, педагогом и психологом школе 
o што чешће проверавање знања, усмено или писмено 
o редовније оцењивање и евидентирање сваке оцене у дневник да би родитељи били 

благовремено обавештени 
o редовно одржавање допунске наставе 
o прилагодити предавања способностима ученика 
o примењивати што више очигледна наставна средства и нове наставне метода 

Стручно усавршавање наставника у школској 2018 / 2019. 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  
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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. 

За следећу школску годину покушати реализацију огледних и угледних часова који у овој 
школској години нису одржани. 

 
8.јул 2019. Год 

Председник Стручног Већа 
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Извештај о раду стручног већа физичког васпитања 

 

 Председник СТРУЧНОГ ВЕЋА-Бранковић Александар  
Чланови СТРУЧНОГ ВЕЋА:     
1.Марко Смиљанић-I11,II11,III10,11 
2.Милош Јакшић-I1,I3,I4,I5,I10,III1,III2,III3,III4,III5 
3.Александар Бранковић-II1,II2,II4,II5,II10,IV1,IV2,IV3,IV4,IV5  
 

Реализација годишњег плана рада 

 
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР-Евидентирани ученици заинтересовани за секције и урађен 

распоред рада секција.Усвојен календар такмичења и одржана такмичења у : стоном тенису- 
појединачно првенство школе-14.09.2018.године ; мушка екипа учествовала на градском 
првенству у стоном тенису 26. и 27.09.2018.у СЦ Mастер ;  мушка екипа у малом фудбалу 
учествовала је на општинском првенству-20.09.2018. у СЦ у Падинској Скели и на градском 
такмичењу 26.09.2018. у Хали спортова Нови Бгд ; атлетска екипа учествовала је на 
општинском такмичењу 02.10.2018. на омладинском стадиону и на градском текмичењу 
18.10.2018. на стадиону на Кошутњаку ; рукометна мушка екипа учествовала је на 
општинском такмичењу 25.10.2018. СЦ Падинска Скела. 

 
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
Планирано  стручно усавршавање одржано је 01.12.2018. под називом : међупредметни 

приступ настави и учењу и развој компетенција ученика. 
Анализом  констатовано да је план и програм наставе и такмичења реализован.  
 
ЈАНУАР-ФЕБРУАР-   Женска екипа у одбојци учествовала на општинском првенству 

17.01.2019. у СЦ у Падинској Скели. 
 План и приграм наставе и такмичења за прво полугодиште успешно је раелизован. 
Чланови већа су присуствовали огледном часу колеге Милоша Прелића 31.01.2019. 
 
МАРТ-АПРИЛ-    На општинском првенству у кошарци одржаном 13.03. 2019.  У СЦ 

Падинска Скела, учествовала је мушка екипа. 
 
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. Марко Смиљанић : I11,III11, I5. Jaкшић Милош 

: II1,II3,II4,II5,II10,II11,IV2,IV3,IV4,IV5. Бранковић Александар : I1,I3,I4,I10,III1,III2,III4,III5,III10,IV1 
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АВГУСТ- Урађен годишњи план и програм рада стручног већа за школску 2019-2020. 
годину. Урађена је подела секција на наставнике. Јакшић Милош – одбојка , Бранковић 
Александар – стони тенис 

                                                                      
Август-2019  
Разред/оцена 

     5                      4 3 2 1 ри/н o средња 
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3,45 

 
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. 
 -Замена конструкције кошева у сали.  
 -Уређење и обнова спољашњих терена. 

 
Председник стручног већа 

Бранковић Александар 
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Успех ученика у току школске 2018/2019.године је континуирано праћен и 

предузимане су адекватне мере унапређивања. Најмање четири пута је вршена 
комплетна анализа од стране стручних органа Школе (одељенска већа и наставничко 
веће). Електронско вођење евиденције кроз систем есДневник је омогућио лакше 
праћење и ослободио одељенске старешине обавезе достављања извештаја. Подаци су 
много прецизнији, обухватнији и доступнији. 

Највећих проблема у постизању исхода наставе и учења су имали ученици првог 
разреда. Константно су имали лош успех. У неким одељењима је више од 80% ученика 
имало недовољан успех, односно није остваривало исходе барем једног предмета. Уз 
огромне напоре наставника, константно одржавање допунске наставе и прилагођавања 
програма и планова специфичностима одељење, велики број ученика је успешно 
завршио разред. Анализом су утврђени узроци и реализоване мере унапређивања. 

Узроци лошег успеха: 
o Недовољно предзнање ученика (не само код првака) 

o Учење се своди на меморисање и репродуковање, ученици нису навикли да повезују 

појмове о којима уче са искуством и претходно наученим тако да је наставницима све 

теже да подстичу и развијају когнитивне способности ученика и да одрже 

критеријуме оцењивања за средњи и напредни ниво постигнућа; 

o Немотивисаност ученика, али и наставника; 

o Кампањско учење – ако и постоји мотив за учење, најчешће је спољашњи (оцена, 

страх од казне и сл.), а не знање; 

o Неодговорност у испуњавању обавеза - последица је модела понашања 

недоследности у поштовању правила и обећања усвојеног од родитеља, неких 

просветних радника или шире друштвене заједнице; 

o Изостајање ученика са редовне наставе (увидом у Дневнике уочено је велико 

колебање броја одсутних ученика са часова у току једног дана, велики број ученика је 

у време часа по ходницима, у улазном холу);  

o Кашњење са организацијом допунске наставе; 

o Изостајање ученика са допунске наставе и неспровођење одредби закона о обавези 

похађања допунске наставе и одговорности родитеља за похађање наставе. 

  
Мере за побољшање успеха: 

1.  Јасно дефинисање основних исхода за прелазну оцену и информисање ученика о 

критеријумима оцењивања; 

2. Приликом планирања часова, облике и методе рада максимално прилагодити 

специфичностима одељења и могућностима ученика и усмерити ка постизању исхода; 

3. Индивидуализација наставе – израда планова индивидуализације, њихова примена и 

евалуација (обавезно за све ученике који имају три и више недовољних оцена и/или 

су неоцењени); 

4. Инсистирати на учењу на часу и подстицати ученике да слушају одговоре других 

ученика и процењују њихову тачност; 

ИЗВЕШТАЈ И АНАЛИЗА УСПЕХА И ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА 
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5. Јачање капацитета ученика да имају активну улогу у планирању и реализацији часова 

(договор око начина рада, истраживачки задаци, употреба информационих 

технологија); 

6. На сваком часу обраде новог градива планирати и реализовати проверу остварености 

предвиђених исхода уз саопштавање резултата и вредновање истих у педагошкој 

свесци; 

7. Сарадња са одељенским старешинама и стручним сарадницима у реализацији 

индивидуалних планова поправљања успеха; 

8. Истицање и похваљивање напора и добрих резултата сваког ученика; 

9. Пружање могућности сваком ученику да што чешће доживи успех; 

10. Евидентирање ученика који се упућују на допунску наставу (предметни наставници), 

обавештавање родитеља о обавези похађања допунске наставе и последицама 

непохађања исте (одељенске старешине), спровођење законских процедура у вези са 

одговорностима родитеља (секретар); 

11. Праћење реализације и ефеката допунске наставе (педагог, психолог); 

12. Усаглашавање става Наставничког већа око поступања са ученицима који касне на 

часове и инсистирати на доследном придржавању договора од стране свих 

наставника. Различитим поступањем наставника се само развија негативан однос 

ученика према појединим наставницима. Тиме се не оснажују ученици да развијају 

одговорност и да проблем решавају променом свог односа према поштовању 

правила, већ им се само помаже да истрају у изговорима да је увек неко други крив; 

13. Регулисање категорије ученика «избачених са часа»; 

14. Регулисање појаве да се ученици (у време практичне наставе или професионалне 

праксе на школској економији) налазе у ходницима главне зграде или улазном холу; 

15. Радити на оснаживању наставника за успостављање и контролисање дисциплине на 

часу (инструктивни рад директора и стручних сарадника, стручно усавршавање); 

16. Континуирана стручна подршка и помоћ наставницима у раду  од стране педагога и 

психолога (планирање, припремање, реализација наставе, прилагођавање 

специфичностима и могућностима одељења и појединих ученика, израда припрема 

за часове). 

 
У следећим табелама је приказан је успех ученика на квасификационим периодима у 

овој школској години и на крају школске године.  
  



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

69 

 
  

I-1 30 15 15 6 20% 23 77% 10 33% 7 23% 6 20% 1 3% 49 8 0 57

I-3 19 8 11 10 53% 8 42% 2 11% 3 16% 3 16% 1 5% 41 6 0 46

I-4 28 9 19 11 39% 14 50% 6 21% 2 7% 6 21% 3 11% 27 2 3 33

I-5 34 13 21 19 56% 13 38% 5 15% 7 21% 1 3% 2 6% 18 0 0 18

I-10 30 13 17 6 20% 24 80% 5 17% 1 3% 18 60% 0 0% 31 7 7 45

I-11 28 24 4 7 25% 21 75% 7 25% 3 11% 11 39% 0 0% 46 8 7 62

Укупн

о
169 82 87 59 35% 103 61% 35 21% 23 14% 45 27% 7 4% 35 5 3 43

II-1 22 13 9 8 36% 14 64% 6 27% 3 14% 5 23% 0 0% 39 4 8 51

II-2 20 10 10 5 25% 11 55% 4 20% 3 15% 4 20% 4 20% 49 4 5 59

II-4 27 7 20 10 37% 11 41% 8 30% 2 7% 1 4% 6 22% 61 5 0 65

II-5 29 6 23 22 76% 7 24% 6 21% 1 3% 0 0% 0 0% 29 1 0 30

II-10 18 10 8 6 33% 11 61% 6 33% 3 17% 2 11% 1 6% 50 3 6 59

II-11 19 10 9 5 26% 14 74% 9 47% 4 21% 1 5% 0 0% 36 3 0 39

Укупн

о 135 56 79 56 41% 68 50% 39 29% 16 12% 13 10% 11 8% 44 3 3 51

III-1 18 12 6 16 89% 2 11% 1 6% 0 0% 1 6% 0 0% 31 3 1 36

III-2 23 13 10 11 48% 8 35% 6 26% 1 4% 1 4% 4 17% 50 1 17 67

III-3 19 3 16 17 89% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 31 5 0 36

III-4 28 8 20 14 50% 12 43% 6 21% 2 7% 4 14% 2 7% 32 2 17 51

III-5 33 14 19 23 70% 4 12% 4 12% 0 0% 0 0% 6 18% 28 3 0 31

III-

10/11
24 20 4 8 33% 11 46% 10 42% 1 4% 0 0% 5 21% 50 5 1 56

Укупн

о
145 70 75 89 61% 37 26% 27 19% 4 3% 6 4% 19 13% 37 3 6 46

IV-1 17 7 10 11 65% 6 35% 3 18% 3 18% 0 0% 4 24% 50 1 5 57

IV-2 17 11 6 9 53% 7 41% 5 29% 2 12% 0 0% 1 6% 47 8 20 85

IV-3 16 1 15 7 44% 7 44% 7 44% 0 0% 0 0% 2 13% 42 1 17 60

IV-4 23 7 16 8 35% 15 65% 8 35% 5 22% 2 9% 0 0% 40 2 1 43

IV-5 32 12 21 24 75% 4 13% 1 3% 1 3% 2 6% 1 3% 43 3 0 46

Укупн

о 105 38 68 59 56% 39 37% 24 23% 11 10% 4 4% 8 8% 45 3 9 58

Ƹ 554 246 309 263 47% 247 ### 125 23% 54 10% 68 12% 45 8% 40 4 5 49

Успех и изостајање ученика у 1. класификационом периоду тромесечју 

2018/2019.
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I-1 29 0 0% 2 7% 7 24% 0 0% 9 31% 9 31% 1 3% 5 17% 3 10% 11 38%

I-3 22 0 0% 5 23% 6 27% 0 0% 11 50% 7 32% 1 5% 1 5% 5 23% 4 18%

I-4 27 0 0% 5 19% 6 22% 0 0% 11 41% 12 44% 3 11% 1 4% 8 30% 4 15%

I-5 33 4 12% 16 48% 6 18% 0 0% 26 79% 6 18% 4 12% 1 3% 1 3% 1 3%

I-10 27 0 0% 1 4% 6 22% 4 15% 11 41% 11 41% 2 7% 2 7% 7 26% 5 19%

I-11 23 0 0% 1 4% 7 30% 0 0% 8 35% 8 35% 4 17% 2 9% 2 9% 7 30%

ЗБИР 161 4 2% 30 19% 38 24% 4 2% 76 47% 53 33% 15 9% 12 7% 26 16% 32 20%

II-1 22 1 5% 3 14% 9 41% 0 0% 13 59% 6 27% 3 1% 2 9% 1 5% 3 14%

II-2 19 0 0% 6 32% 4 21% 0 0% 10 53% 7 37% 1 5% 5 26% 1 5% 2 11%

II-4 26 3 12% 3 12% 5 19% 0 0% 11 42% 6 23% 3 12% 1 4% 2 8% 9 35%

II-5 29 1 3% 9 31% 8 28% 8 28% 26 90% 3 10% 0 0% 3 10% 0 0% 1 3%

II-10 18 3 7% 4 22% 3 17% 0 0% 10 56% 5 28% 2 11% 1 6% 2 11% 3 17%

II-11 18 1 6% 3 17% 2 11% 0 0% 6 33% 7 39% 4 22% 2 11% 1 6% 5 28%

ЗБИР 132 9 7% 28 21% 31 23% 8 6% 76 58% 34 26% 13 10% 14 11% 7 5% 23 17%

III-1 17 3 18% 3 18% 7 41% 0 0% 13 76% 1 6% 1 6% 0 0% 0 0% 3 18%

III-2 23 5 22% 5 22% 2 9% 0 0% 12 52% 4 17% 2 9% 2 9% 0 0% 7 30%

III-3 19 2 11% 7 37% 6 32% 0 0% 15 79% 1 5% 1 5% 0 0% 0 0% 3 16%

III-4 27 2 7% 12 44% 4 15% 0 0% 18 67% 5 19% 1 4% 2 7% 2 7% 5 19%

III-5 33 9 27% 13 39% 4 12% 0 0% 26 79% 2 6% 2 6% 0 0% 0 0% 5 15%

III-

10/11 24 0 0% 4 17% 2 8% 0 0% 6 25% 7 29% 4 17% 2 8% 1 4% 11 46%

ЗБИР 143 21 15% 44 31% 25 17% 0 0% 90 63% 20 14% 11 8% 6 4% 3 2% 34 24%

IV-1 17 6 35% 2 12% 1 6% 1 6% 10 59% 5 29% 4 24% 1 6% 0 0% 2 12%

IV-2 17 0 0% 2 12% 5 29% 0 0% 7 41% 5 29% 4 24% 1 6% 0 0% 5 29%

IV-3 15 4 27% 6 40% 0 0% 0 0% 10 67% 3 20% 3 20% 0 0% 0 0% 2 13%

IV-4 23 2 9% 5 22% 2 9% 0 0% 9 39% 11 48% 4 17% 6 26% 1 4% 3 13%

IV-5 32 8 25% 16 50% 0 0% 0 0% 24 75% 4 13% 2 6% 1 3% 1 3% 4 13%

ЗБИР 104 20 19% 31 30% 8 8% 1 1% 60 58% 28 27% 17 16% 9 9% 2 2% 16 15%

56 10% 41 8%302 56% 135 25% 19%105

Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд"                                                                

Успех ученика у првом полугодишту 2018/2019.
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I-1 30 16 14 6 20% 24 80% 6 20% 9 30% 9 30% 0 0% 171 14 0 185

I-3 22 9 13 7 32% 15 68% 5 23% 6 27% 4 18% 0 0% 145 16 3 164

I-4 27 9 18 11 41% 16 59% 5 19% 7 26% 4 15% 0 0% 103 7 8 118

I-5 33 13 20 20 61% 13 39% 9 27% 2 6% 2 6% 0 0% 72 1 4 77

I-10 27 11 16 9 33% 18 67% 1 4% 9 33% 8 30% 0 0% 148 14 14 176

I-11 23 20 3 8 35% 15 65% 4 17% 4 17% 7 30% 0 0% 142 26 14 182

Укупн

о
162 78 84 61 38% 101 62% 30 19% 37 23% 34 21% 0 0% 130 13 7 150

II-1 22 13 9 13 59% 9 41% 9 41% 0 0% 0 0% 0 0% 139 33 0 172

II-2 19 10 9 10 53% 9 47% 7 37% 2 11% 0 0% 0 0% 113 10 14 137

II-4 26 6 20 17 65% 9 35% 5 19% 0 0% 4 15% 0 0% 204 10 8 222

II-5 29 6 23 24 83% 5 17% 2 7% 3 10% 0 0% 0 0% 103 3 0 106

II-10 18 10 8 11 61% 7 39% 1 6% 1 6% 4 22% 1 6% 136 9 4 149

II-11 18 10 8 11 61% 7 39% 6 33% 1 6% 0 0% 0 0% 145 5 1 151

Укупн

о 132 55 77 86 65% 46 35% 30 23% 7 5% 8 6% 1 1% 140 12 5 156

III-1 17 11 6 14 82% 3 18% 3 18% 0 0% 0 0% 0 0% 104 7 0 111

III-2 23 13 10 15 65% 5 22% 4 17% 1 4% 0 0% 3 13% 190 4 14 208

III-3 19 3 16 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 143 15 1 159

III-4 26 8 18 17 65% 9 35% 6 23% 1 4% 1 4% 1 4% 140 8 1 148

III-5 32 13 19 27 84% 2 6% 2 6% 0 0% 0 0% 3 9% 83 5 1 89

III-

10/11
24 20 4 15 63% 9 38% 7 29% 1 4% 0 0% 1 4% 147 12 15 174

Укупн

о
141 68 73 107 76% 28 20% 22 16% 3 2% 1 1% 8 6% 135 9 5 148

IV-1 17 7 10 12 71% 5 29% 4 24% 1 6% 0 0% 0 0% 170 4 46 220

IV-2 17 11 6 9 53% 8 47% 7 41% 0 0% 1 6% 0 0% 182 18 55 255

IV-3 15 1 14 9 60% 6 40% 5 33% 1 7% 0 0% 0 0% 146 5 27 178

IV-4 23 7 16 12 52% 11 48% 7 30% 4 17% 0 0% 0 0% 127 6 0 133

IV-5 32 11 21 27 84% 5 16% 2 6% 2 6% 1 3% 0 0% 145 7 0 152

Укупн

о 104 37 67 69 66% 35 34% 25 24% 8 8% 2 2% 0 0% 154 8 26 188

Ƹ 539 238 301 323 60% 210 ### 107 20% 55 10% 45 8% 9 2% 139 10 10 159

Успех и изостајање ученика у 3. класификационом периоду тромесечју 

2018/2019.
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I-1 31 0 0% 1 3% 19 61% 0 0% 20 65% 5 16% 2 6% 3 10% 0 0% 6 19%

I-3 21 0 0% 4 19% 10 48% 0 0% 14 67% 5 24% 2 10% 2 10% 1 5% 2 10%

I-4 26 1 4% 7 27% 11 42% 0 0% 19 73% 7 27% 2 8% 3 12% 2 8% 0 0%

I-5 33 6 18% 16 48% 5 15% 0 0% 27 82% 6 18% 6 18% 0 0% 0 0% 0 0%

I-10 25 0 0% 2 8% 10 40% 2 8% 14 56% 9 36% 6 24% 2 8% 1 4% 2 8%

I-11 22 0 0% 3 14% 9 41% 3 14% 15 68% 2 9% 2 9% 0 0% 0 0% 5 23%

ЗБИР 158 7 4% 33 21% 64 41% 5 3% 109 69% 34 22% 20 13% 10 6% 4 3% 15 9%

II-1 22 2 9% 5 23% 12 55% 0 0% 19 86% 2 9% 2 1% 0 0% 0 0% 1 5%

II-2 18 0 0% 7 39% 9 50% 1 6% 17 94% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6%

II-4 25 4 16% 5 20% 10 40% 0 0% 19 76% 1 4% 0 0% 1 4% 0 0% 3 12%

II-5 29 10 34% 11 38% 7 24% 0 0% 28 97% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0%

II-10 18 4 7% 3 17% 6 33% 1 6% 14 78% 3 17% 2 11% 1 6% 0 0% 1 6%

II-11 18 1 6% 8 44% 3 17% 1 6% 13 72% 2 11% 2 11% 0 0% 0 0% 3 17%

ЗБИР 130 21 16% 39 30% 47 36% 3 2% 110 85% 9 7% 6 5% 3 2% 0 0% 9 7%

III-1 17 3 18% 4 24% 10 59% 0 0% 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

III-2 23 7 30% 7 30% 5 22% 1 4% 20 87% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 13%

III-3 19 1 5% 10 53% 7 37% 1 5% 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

III-4 26 3 12% 13 50% 7 27% 0 0% 23 88% 3 12% 2 8% 1 4% 0 0% 0 0%

III-5 32 10 31% 15 47% 3 9% 0 0% 28 88% 4 13% 4 13% 0 0% 0 0% 0 0%

III-

10/11
24 2 8% 4 17% 10 42% 3 13% 19 79% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ЗБИР 141 26 18% 53 38% 42 30% 5 4% 126 89% 7 5% 6 4% 1 1% 0 0% 3 2%

IV-1 17 9 53% 1 6% 4 24% 1 6% 15 88% 2 12% 2 12% 0 0% 0 0% 0 0%

IV-2 17 2 12% 8 47% 3 18% 2 12% 15 88% 2 12% 2 12% 0 0% 0 0% 0 0%

IV-3 15 5 33% 7 47% 2 13% 0 0% 14 93% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7%

IV-4 23 2 9% 8 35% 9 39% 4 17% 23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

IV-5 32 11 34% 16 50% 0 0% 4 13% 31 97% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

ЗБИР 104 29 28% 40 38% 18 17% 11 11% 98 94% 5 5% 5 5% 0 0% 0 0% 1 1%
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Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд"                                                                

Успех ученика 19.август  2019.
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I-1
Јасмина 

Љубисављевић
30 0 0% 3 10% 23 77% 2 7% 28 93% 2 7% 2,95

I-3
Братислава 

Стевановић
21 0 0% 4 19% 15 71% 0 0% 19 90% 2 10% 3,16

I-4 Гордана Јованов 26 1 4% 7 27% 13 50% 3 12% 24 92% 2 8% 3,19

I-5 Ана Бараћ 33 6 18% 20 61% 7 21% 0 0% 33 100% 0 0% 3,87

I-10 Катарина Кузмић 25 0 0% 2 8% 13 52% 8 32% 23 92% 2 8% 2,66

I-11 Татјана Турудић 21 0 0% 3 14% 10 48% 4 19% 17 81% 4 19% 2,65

156 7 4% 39 25% 81 52% 17 11% 144 92% 12 8% 3,08

II-1 Јовица Савић 22 2 9% 5 23% 13 59% 1 5% 21 95% 1 5% 3,3

II-2 Милан Војводић 18 0 0% 7 39% 9 50% 2 11% 18 100% 0 0% 3,3

II-4 Љиљана Стошић 25 4 16% 5 20% 15 60% 1 4% 25 100% 0 0% 3,35

II-5 Магда Сарачи 29 10 34% 11 38% 8 28% 0 0% 29 100% 0 0% 4,03

II-10 Весна Марић 18 4 7% 3 17% 8 44% 3 17% 18 100% 0 0% 3,39

II-11 Маријана Милчић 18 1 6% 8 44% 7 39% 2 11% 18 100% 0 0% 3,31

130 21 16% 39 30% 60 46% 9 7% 129 99% 1 1% 3,45

III-1 Јелена Чорбић 17 3 18% 4 24% 10 59% 0 0% 17 100% 0 0% 3,64

III-2
Александра 

Костић 23 7 30% 7 30% 7 30% 1 4% 22 96% 1 4% 3,77

III-3
Зорица Ивић-

Рађеновић 19 1 5% 10 53% 7 37% 1 5% 19 100% 0 0% 3,61

III-4 Марија Драговић 26 3 12% 12 46% 11 42% 0 0% 26 100% 0 0% 3,51

III-5
Александра 

Стакић-
32 10 31% 16 50% 6 19% 0 0% 32 100% 0 0% 4,07

III-

10/11
Марија Кузмић 24 2 8% 4 17% 13 54% 5 21% 24 100% 0 0% 3,09

141 26 18% 53 38% 54 38% 7 5% 140 99% 1 1% 3,62

IV-1
Александар 

Бранковић
17 9 53% 1 6% 5 29% 1 6% 16 94% 1 6% 3,68

IV-3 Драган Обрадовић 17 2 12% 8 47% 3 18% 4 24% 17 100% 0 0% 3,42

IV-4 Наташа Ђука 15 5 33% 7 47% 2 13% 0 0% 14 93% 1 7% 4,24

IV-5 Десанка Соломка 23 2 9% 8 35% 9 39% 4 17% 23 100% 0 0% 3,26

IV-6
Љиљана 

Станковић- 32 11 34% 16 50% 0 0% 5 16% 32 100% 0 0% 4,01

104 29 28% 40 38% 19 18% 14 13% 102 98% 2 2% 3,72Укупно четврти разред

УКУПНО

Укупно први разред

Укупно други разред

Укупно трећи разред

%
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%%
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%

Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд"                                                                

Успех ученика КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2018/2019.
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I-1 31 6840 221 486 16 189 7515 242 6,6
I-3 21 3962 189 449 21 0 4411 210 5,7
I-4 26 4024 155 185 7 44 4253 164 4,4
I-5 33 2874 87 81 2 0 2955 90 2,4

I-10 25 5021 201 384 15 30 5435 217 5,9
I-11 22 4557 207 712 32 154 5423 247 6,7

ЗБИР 158 27278 173 2297 15 417 29992 190 5,1

II-1 22 3568 162 938 43 264 4770 217 5,9
II-2 18 2584 144 279 16 2 2865 159 4,3
II-4 25 6349 254 275 11 19 6643 266 7,2
II-5 29 3550 122 109 4 8 3667 126 3,4

II-10 18 3256 181 199 11 22 3477 193 5,2
II-11 18 3234 180 118 7 54 3406 189 5,1

ЗБИР 130 22541 173 1918 15 369 24828 191 5,2

III-1 17 2316 136 135 8 1 2452 144 3,9
III-2 23 5868 255 159 7 427 6454 281 7,6
III-3 19 3637 191 365 19 0 4002 211 5,7
III-4 26 5056 194 172 7 2 5230 201 5,4
III-5 32 3096 97 183 6 71 3350 105 2,8

III-10/11 24 4407 184 379 16 0 4786 199 5,4

ЗБИР 141 24380 173 1393 10 501 26274 186 5,0

IV-1 17 4279 252 98 6 0 4377 257 8,0
IV-2 17 4629 272 356 21 0 4985 293 9,2
IV-3 15 2965 198 146 10 0 3111 207 6,5
IV-4 23 3396 148 163 7 23 3582 156 4,9
IV-5 32 5271 165 231 7 0 5502 172 5,4

ЗБИР 104 20540 198 994 10 23 21557 207 6,5

ЗБИР 533 94739 178 6602 12 1310 102651 193 5,5

Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд"                                                                

Изостајање ученика у школској 2018/2019.
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Поређење са успехом и изостајањем претходних школских 
година 

 

 

Анализом података приказаних у претходној табели, најпре је уочљиво да се број ученика 
у школи из године у годину смањује што је резултат уписне политике Министарства 
просвете.Број ученика који завршавају разред је у последњој години знатно већи него у 
претхоном периоду. Сматрамо да је то последица појачаног рада са ученицима који имају 
проблеме у савладавању градива и мера као што су: благовремена организација допунске 
наставе, боља сарадња са родитељима и рад одељенских старешина и стручних сарадника са 
ученицима. И даље је највећи број ученика првог разреда који не завршавају разред, али је и 
он смањен са 13%и 10%  на 6%. 

Када се ради о структури успеха ученика, статистика указује на смањени проценат 
одличних и врло добрих ученика. Међутим, при анализи ових података треба узети у обзир 

ПРВИ 2015/2016. 160 25 16% 61 38% 53 33% 8 5% 152 95% 8 5%

ПРВИ 2016/2017. 165 17 16% 57 35% 61 37% 13 8% 152 92% 16 10%

ПРВИ 2017/2018. 153 8 5% 37 24% 57 37% 26 17% 128 84% 20 13%

ПРВИ 2018/2019. 156 7 16% 39 25% 81 52% 17 11% 144 92% 12 8%

ДРУГИ 2015/2016. 161 33 20% 69 43% 53 33% 4 2% 159 99% 2 1%

ДРУГИ 2016/2017. 160 28 18% 68 43% 51 32% 11 7% 158 99% 2 1%

ДРУГИ 2017/2018. 151 20 13% 57 38% 62 41% 8 5% 147 97% 4 3%

ДРУГИ 2018/2019. 130 21 16% 39 30% 60 46% 9 7% 129 99% 1 1%

ТРЕЋИ 2015/2016. 164 33 20% 63 38% 52 32% 12 7% 160 98% 4 2%

ТРЕЋИ 2016/2017. 160 28 18% 68 43% 51 32% 11 7% 158 99% 2 1%

ТРЕЋИ 2017/2018. 136 40 29% 40 29% 37 27% 15 11% 132 97% 4 3%

ТРЕЋИ 2018/2019. 141 26 18% 53 38% 54 38% 7 5% 140 99% 1 1%

ЧЕТВРТИ 2015/2016. 175 54 31% 60 34% 42 24% 14 8% 170 97% 5 3%

ЧЕТВРТИ 2016/2017. 136 27 20% 50 37% 41 30% 10 7% 128 94% 8 6%

ЧЕТВРТИ 2017/2018. 127 32 25% 54 43% 34 27% 6 5% 126 99% 1 1%

ЧЕТВРТИ 2018/2019. 104 29 28% 40 38% 19 18% 14 13% 102 98% 2 2%

3%

5%

УКУПНО 2018/2019. 531 83 16% 171 32% 216 41% 47 9% 517 97% 14

10% 538 95% 29188 33% 190 34% 55УКУПНО 2017/2018. 567 105 19%

Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд"                                                                

Поређење броја ученика и успеха по разредима у претходним годинама 
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6% 641
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чињеници да је претходних година дошло до значајне промене у структури и броју одељења 
различитих образовних профила. Наиме, у укупном броју ученика је повећан број одељења, 
а и ученика трећег степена, а смањен број нпр ученика и одељења ветеринарских техничара 
који остварују бољи успех. Због тога се не може закључити да ученици мање остварују 
напредни ниво образовних постигнућа. 

Анализа података указује на повећање пролазности из чега можемо извести импликације 
да су мере које смо предузели довеле о позитивних ефеката и да у њима треба истрајати. 
Потребно је осмислити програме којима се постичу одлични и врло обри ученици на 
унапређивање образовних постигнућа. 

 

ПРВИ 2016/2017. 142 8 149
ПРВИ 2015/2016. 117 10 127
ПРВИ 2017/2018. 154 21 175
ПРВИ 2018/2019. 173 15 188

ДРУГИ 2016/2017. 159 11 170
ДРУГИ 2015/2016. 150 10 160
ДРУГИ 2017/2018. 138 8 146
ДРУГИ 2018/2019. 173 15 188

ТРЕЋИ 2016/2017. 173 12 185
ТРЕЋИ 2015/2016. 149 26 175
ТРЕЋИ 2017/2018. 167 10 177
ТРЕЋИ 2018/2019. 173 10 183

ЧЕТВРТИ 2016/2017. 140 9 149
ЧЕТВРТИ 2015/2016. 166 12 178
ЧЕТВРТИ 2017/2018. 97 7 104
ЧЕТВРТИ 2018/2019. 198 10 208

УКУПНО 

2018/2019. 178 12 190

УКУПНО 

2015/2016. 146 15 161
УКУПНО 

2017/2018. 140 12 152

УКУПНО 

2016/2017. 154 10 164

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ИЗОСТАНAKA

Разред
Школска 

година

ОПРАВДАНИ ПО 

УЧЕНИКУ

НЕОПРАВДАНИ 

ПО УЧЕНИКУ

УКУПНО ПО 

УЧЕНИКУ
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Подаци у табели у којој је приказано изостајање јасно упућују на закључак да се изостајање 

изузетно повећало и то оправдано. То може бити последица лошег здравственог стања 

ученика и ову појаву треба испитати и предузети адекватне мере.  

Драгана Беновић, педагог  
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У школској 2018/19. години Ученички парламент је имао ЧЕТИРИ редовна и неколико 

ванредних састанка. Први састанак организован је почетком септембра 2017. а последњи у 

мају 2018. године. Председница Парламента Јелица Станишић, ученица четвртог разреда 

ветеринарске струке је ове године настојала да унапреди рад: преставници УП су 

учествовали у планирању и реализацији разних манифестација и пројеката, хуманитарне 

акције помоћ дечијем свратишту за децу улице у Крфској,акција Чеп за хендикеп, 

организацији јавних часова (о опасностима интернета и друштвених мрежа.) посетили су 

неколико јавних трибина (заштита репродуктивног здравља, болести зависности, опасности 

на интернету) сајмова (сајам пољопривреде, цвећарства, здраве хране, унапређена је 

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. Учествовали су у раду стручних већа и 

тимова и давали предлоге. 

 УП је организовао и реализовао петицију (потписало преко 90% ученика) за поновно 

отварање пекаре у простору Школе истичући ризике по безбедност ученика и кашњење на 

часове због одласка у пекару преко  Панчевачког пута. Петиција није имала успеха из разних 

правно-административних разлога. 

Директору је упућена иницијатива да се промени распоред звоњења тако да друга смена 

почиње од 13.30 чиме би ученици који путују из школе Беовозом могли да стигну за 

последњи полазак воза, а ученици који путују Ластом могли да присуствују 7.часу у 

поподневној смени. Добијено је обећање да ће предлог бити дат на анализу Савету 

родитеља и Школском одбору. 

Представници УП су присуствовали већини седница Школског одбора. Само су ретке 

старешине наставиле да позивају ученике на одељењска већа, а на Наставничком већу 

ученици углавном нису учествовали.  

Успешно се сарађивало са УП ученичког дома (организована подршка наступу нашег 

ученичког дома на Домијади) и очекујемо да ће се подручја сарадње и заједничке 

активности унапредити у наредним годинама. 

за Парламент 

КООРДИНАТОР 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛИ 
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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 14 ученика  и то: Јелица Станишић (председник), Немања 
Љубичић (потпредседник), Ана Антић, Јована Ивковић (прва васпитна група), Ирена 
Србљановић, Марина Богићевић (друга васпитна група), Ђорђе Стојановић, Александра 
Банковић (трећа васптна група), Марко Спасић, Лазар Јаковљевић (четврта васпитна група), 
Никола Урошевић, Данило Беновић (пета васпитна група), Наташа Пантелић и Богдан Лакић 
(шеста васпитна група).Састанци су одржавани сваког четвртка у месецу, а у случају потребе, 
одржавани 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 рачунарима. 

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. 

У овиру Парламента формиран је и Тим за контролу пушења и Тим за превенцију и 
сузбијање наркотика и алкохолизма. У циљу превенције и сузбијања пушења, наркоманије и 
алкохолизма ученицима Дома организована је трибина, 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 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У УЧЕНИЧКОМ 
ДОМУ 
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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. 

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 истицао је значај безбедности ученика Дома.  
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. Истовремено су на тај начин друге ученике подстицали на развој 
тимског духа и склапање нових пријатељстава. 

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. 
 

У Београду, 2019. г. 
 
 
 

координатор 
Лана Тодоровић Симић 
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У школској  2018/2019. години  наставници- чланови ученичке задруге  „Сунце“ су: 

1. Братислава Стевановић – кординатор 
2. Биљана Милић Перић 
3. Милан Војводић 
4. Бојана Мијатовић 
5. Весна Марић 
6. Олга Велимировић – почасни члан  

 
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  

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 
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Екскурзије – стручна путовања 

 

Због недовољне заинтересованости ученика и ове године путовање 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 
ЉИЉАНА СТОШИЋ 

 
 

Секције у школи 
 

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА 

Драмско-рецитаторска секција Пољопривредне школе реализовала је 30 састанака и 
испоштовала план и програм предвиђен за школску 2018/2019.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 

ЛИТЕРАРНА и НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 
Чланице и чланови литерарне секције почели су да раде у септембру месецу 2018. 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 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
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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 

 
 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Стонотениска 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. 
 
У раду 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 
 
 

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 2018/19 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. 
 
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 
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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 

2018/19. години су: 
1. АВАЛА (506 м)  Предео изузетних одлика  
2. МОКРА ГОРА- Берим 1731м и Рогозна-Јелеч град 1262м 
3.АВАЛА (506 м) -Предео изузетних одлика  
 
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 2019/20. год. треба радити на отклањању евидентираних проблема: 

 
Оснивач секције Водич ПСС МБ 260: 

Славица Бошковић,  
професор географије и библиотекар 
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СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

У току школске 2018 / 2019. 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 материјала које је користила/осмислила секција тако да то сматрамо великим 
успехом и подстреком за даљи рад 

координатор рада секције 
 

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 
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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. Наглашавамо да су представници ученика укључених у рад секције постизали бројне 
успехе на свим нивоима математичких такмичења у школској 2018/19 што потврђује 
успешнан рад. 

Координатор 
Милица Мацановић 
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Секције у ученичком дому 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Драмско-рецитаторска секција формирана је у септембру месецу и имала је укупно 11 

чланова – Марија Крстић, Ирена Србљановић, Исидора Нововић, Немања Љубичић, Вељко 
Ђорђевић, Никола Урошевић, Ненад Саџак, Ђорђе Стојановић, Марко Спасић и Татјана Вучић, 
док су координатори секције били васпитач Лана Тодоровић Симић и сарадник Василије 
Крстић. Као подршка новим члановима, у октобру и новембру на манифестацијама 
Културица и Mater Terra учествовали су и бивши ученици и чланови драмско-рецитаторске 
секције Дома изводећи представу Василија Крстића „Промаја“. 

Састанци секције одржавани су уторком и средом од 20,00 до 22,00, а интензивирани 
понедељком и викендом од 12,00 до 15,00 пред учешће на манифестацијама Културица и 
Mater Terra, Регионалној и Републичкој домијади, Фестивалу позоришних игара деце и 
младих Београда и Школској сцени Србије.  

Током школске 2018/2019. године драмско-рецитаторска секција Дома учествовала је у 
низу активности и манифестација. Њеним члановима омогућено је присуство на различитим 
фестивалима позоришног стваралаштва, филмским пројекцијама и позоришним 
представама различитих жанрова. 

У октобру 2018. учествовали су у пројекту Културица у реализацији удружења Центра за 
развој идеја. Пројекат је био такмичарског карактера, организован у две области – ауторске и 
класичне представе.  

Својим радом, трудом и умећем успели су да се истакну и добију похвале, позитивне 
критике и дипломе за учешће на ревијалном Петом позоришном фестивалу Mater terra са 
представом „Промаја“ и симпозијуму Push – позориште у школама. Манифестација је 
одржана у новембру 2018. године.  

Драмско-рецитаторска секција Дома ученика пољопривредне школе ПК „Београд“ је ове 
године за потребе Регионалне домијаде одржане 28.3.2019. у Београду, припремала и 
извела драмски приказ Василија Крстића и Лане Тодоровић Симић „Ријалити школа“ и 
поетски приказ „Тамни вилајет“ Љубомира Симовића у извођењу Ђорђа Стојановића. Оба 
приказа била су запажена од стране жирија и публике. Драмски приказ освојио је друго 
место, а поетски треће место, Исидора Нововић награђена је за најбољу женску улогу, а 
Вељко Ђорђевић за најбољу мушку улогу.  

Представа је поново изведена пред публиком у априлу на Општинском 34. фестивалу 
позоришних игара деце и младих Београда, а као првопласирана у категорији средњег 
узраста, представљена је и у мају на Градском 34. фестивалу позоришних игара деце и 
младих Београда у Раковици. Том приликом драмској секцији Дома додељене су – награда 
за поруку представе, награда за сценски покрет, награда за најбољу мушку улогу и две 
награде за епизодне улоге. 

 У јуну, прошавши првобитно селекцију у категорији средњег узраста представом 
„Промаја” Василија Крстића, међу девет средњих школа Србије на Смотри сценског 
учитељског стваралаштва – Школска сцена Србије одржаној у Лебану, драмска секција Дома 
освојила је друго место за целокупну представу и низ награда – за драмско педагошки рад, 
за најбољу режију, за најбољи ауторски текст, за сценски покрет, за две најбоље мушке улоге 
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– Вељко Ђорђевић и Душан Стефановић, за најбољу музику у представи, за најбоље светло и 
за сценску игру.  

На основу истакнутог, може се закључити да је драмско-рецитаторска секција Дома ову 
школску годину обележила многим признањима, наградама и успешним ангажовањима. 

 
У Београду, 2019. године 

координатор драмско-рецитаторске секције: 
ЛанаТодоровић Симић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Литерарна секција формирана  је у септембру месецу и имала је укупно 5 чланова – 

Јелица Станишић, Татјана Вучић, Емилија Јанчић, Анђела Стошић и Милица Новичић. 
Састанци секције одржавани су једном недељно, понедељком од 11,00 до 12,00 или од 

18,00 до 19,00, а по потреби и у другим договореним терминима. 
Током школске 2018/2019. године члановима литерарне секције омогућено је праћење 

различитих културних садржаја и литерарних конкурса који би требало да подстакну код 
ученика креативност при писању и пробуде  нове идеје. Ученицима је указивано на стилске, 
правописне и граматичке корекције при писању. Усмеравани су на нове, а значајне ауторе и 
дела. Подстицани су на слободу казивања и размене мишљења, повезивања различитих 
уметности, а у циљу што бољег литерарног приказа  и буђења критичке свести. 

Свој рад, труд и умеће успели су да покажу учешћем на Регионалној домијади, одржаној 
19.3.2019.године у Београду ученице – Анђела Стошић, Јелица Станишић и Татјана Вучић. 
Друго место на Регионалној домијади у литерарном стваралаштву у поетском раду освојила 
је Анђела Стошић, а треће место у прозном раду Јелица Станишић.  

Наш Дом у литерарном стваралаштву представљале су и на Републичкој домијади у 
Лесковцу одржаној 12–14.4.2018. године. 

 
У Београду, 2019. године 

 
координатор литерарне секције: 

ЛанаТодоровић Симић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 
 
 
Фолклорна секције ове школске године почела са радом у новенбру месецу у 

просторијама куд ПКБ сваког уторка и четвртка у 21 час.Првих проба број заинтересованих 
ученика за секцију био је на завидном нивоу,укупан број ученика био је 18 од тога броја,12 
девојчица и 6 дечака.Ученици који су спремали кореографију за Домијаду су: Кокић Милан, 
Вучковић Наталија,Будимчевић Мирјана, Нистор Андреа Бранка, Прокић Вања, Јовановић 
Милена, Несторовић Ана, Спасић Марко, Стошић Анђела и Терзић Живана. 

Чланови секције су уигравали кореографију игре из Владичиног Хана,за такмичење у 
културном стваралаштву Домијада која је се одржала у културном центру Палилула сала 
Влада Дивљан у априлу месецу.За такмичење је  било укупно десет чланова од тога осам 
девојчица и два дечака. 

Припрему ученика и кореографију спремили су чланови Куд-а ПКБ и оркестар Куд-а су 
спремили музку за извођење тачке. 

Васпитач:Филиповић Ненад 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЧЕЛАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
 
Пчеларска секција у овој школској години наставила је са радовно похђање школе 

пчеларства у сарадњи са Друштвом пчелара Београд у њиховим просторијама у Молеровој 
улици. Ове године школу пчеларства похађало је шест ученика предавања су одржавана 
сваког уторка у 20 часова. 

Чланови секције су учествовали на пчеларској изложби Ташмајдан 2018 и дали велики 
допринос  о промовисању најмасовније школе пчеларства. У току манифеставције ученици су 
се упзнали са многим произвођачима из свих крајева Србије и видели су многе произвођаче 
пчеларске опреме и прибора. 

Чланови секције који су завршили школу пчеларства прошле године и успешно су 
положилчи тест из пчеларства на Факултету Ветеринарске медицине у Београду  и тако 
добили Сертификат  од стране  Друштва пчелара Београд  да су успешно завршили обуку. 

Чланови секције су дали велики допринос  око одржавања пчелињака Дома који се на лаз 
на парцели ПКБ Корпорације  код  Завода за вештачко осемењавање. 

Ове године потекао је први врцани мед у дому из четири кошнице  а надмо се да ће га у 
следећој пчеларској години бити више 

Васпитач:Филиповић  Ненад 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 
Секција за предузетништво дома ученика пољопривредне школе Београд окупља све 

заинтересоване ученике Дома и Школе без обзира на разред и образовни профил.  
Циљ ове секције је оснаживање младих да размишљају о могућности покретања 

сопственог бизниса и да им додатно улијемо самопоуздање за све ситуације које ове младе 
људе очекују током њиховог образовања и уласка у свет рада . 

Спровођене су активности у циљу повећања броја чланова секције као и континуирано 
информисање ученика о рада секције. 

Састанци чланова секције су били једном недељно a у периоду припрема за такмичење и 
чешће. Ученицима су прошли обуку из основа предузетништва и писања бизнис плана. 

Ученици су укључени у програм „Достигнућа младих“ у Србији . Учествовали смо на 
такмичењу „Пословни изазов“ које је одржано 21. Децембра у  Београду. Такмичење је 
окупило 100 ученика из 29 средњих школа из београдских општина. 

Наш ученичка компанија“Микро-биље“  прошла је  селекцију за Регионално такмичење 
ученичких компанија у Београду.  

Учествовали смо на Националном такмичењу  из социјалног предузетништва и освојили 1. 
место. 

У оквиру својих активности посетили смо 86. Међународни пољопривредни сајам у Новом 
Саду. 

23. маја ученичка компанија „Микро-биље“ учествовала је на RECAP конференцији у Дому 
омладине у Београду. 
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Чланови секције су у Дому организовали такмичење „Потрага за културним благом“, циљ 
ове активности је упознавање ученика Дома са културном баштином Београда. 

На обуци и примреми ученика радила је васпитач Биљане Милић Перић. 
 

Васпитач 
Биљана Милић Перић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ  

 
Културолошка секција дома је током школске 2018/19  реализовала план рада предвиђен 

за ту годину. Састанци чланова секције су се одржавали једном недељно а по потреби (у 
време припреме за Домијаду) и чешће.  

Основни циљ секције је подстицање ученика на креативно провођење слободног времена 
па су сходно томе организовани одласци у позоришта, биоскопе, сајмове и обилазак 
културно-историјских локалитета у Београду. 

Код ученика је развијана и свест о лепоти провођења времена у стваралаштву и стицању 
нових искустава у изражавању новим техникама.У том циљу су урађене и рукотворине за 
представљање на Регионалној Домијади 2019. Рад Николине Љубенковић је  друго пласиран  
у категорији примењена уметност а Товиловић Игора прво место у категорији фотографија. 

Чланови секције Станишић Јелица, Антић Ана и Ивковић Јована су учествовале на Трећем 
Филмском фестивалу „Дани Сретена Аџића“ у Јагодини са ауторским филмом  „Дом је тамо 
где је срце“. 

 Ово је била прилика да ученици кроз стваралачки процес осете задовољство због 
стварања као и да искажу позитиван однос према остварењима других. 

 
Васпитач  

Биљана Милић Перић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФУДБАЛСКЕ  СЕКЦИЈЕ  

 
Фудбалска секција је окупила велики број ученика,који су почетком рада упознати са 

радом секције и временом њеног одржавања. Ученици су свакодневно играли фудбал у 
домском дворишту ,а једном недељно (средом од 20,00 до 21,00) у фудбалском балону 
„Оле“ у Борчи. Поред играња фудбала велики акценат је дат на „ФЕР - ПЛЕЈ„ понашање 
током игре. 

Наша екипа била је учесник на овогодишњој Регоналној домијади 2019. Учесници на 
Домијади 2019. били су следећи ученици : Јовановић Никола, Ражнатовић Лука, Митић 
Лазар, Саџак Ненад, Љубичић Немања, Спасић Марко, Дробњак Данило, Кокић Милан, Кукић 
Ђорђе и Спасојевић Милан. У оквиру ове фудбалске секције одржана су два домска турнира. 

Координатор фудбалске секције  
Милена Крстић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ  

 
 
Шаховска секција дома ученика пољопривредне школе Београд окупља све 

заинтересоване ученике Дома без обзира на разред и претходно познавање шаховске игре. 
Сходно плану рада секције у току школске 2018/19 године ученици су прошли обуку од првих 
шаховских корака, кретања фигура, понашања у просторијама где се игра шах и слично. 

Спровођене су активности у циљу повећања броја чланова секције као и континуирано 
информисање ученика о рада секције. 

Састанци чланова секције су били једном недељно Ученицима су подељене и шаховске 
гарнитуре па су могли у току слободног времену да увежбавају потезе. Одзив ученика је био 
мали. 

На обуци и примреми ученика радила је васпитач Биљане Милић Перић. 
 

Васпитач 
Биљана Милић Перић 
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Извештај о раду Тима за самовредновање и Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој 

 
 
Тим за самовредновање и Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе су у школској 

2018/2019.години реализовали задатке из своје надлежности и имали блиску сарадњу. Како 
су чланови ових тимова приближно исти, састанци су се одржавали скоро сваког уторка, рад 
је био заједнички па смо сматрали да је логично да и извештај о раду буде обједињен. 

У раду су активно учествовале: Милка Драгишић, Гордана Јованов, Љиљана  Пауновић-
Станковић и Драгана Беновић 

Како је пред почетак школске године измењен Правилник о стандардима квалитета рада 
установе којим су дефинисане нове области квалитета, станарди и индикатори као и 
другачији начин вредновања самих индикатора и стандарда, Тим је у сарадњи са Тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој одлучио да је важније поставити добру основу за 
самовредновање него вредновати велику област, као што је Настава и учење. На основу 
методологије самовредновања коју је утврдио Тим за обезбеђивање квалитета, за 
самовредновање у овој школској години су изабране области квалитета: Програмирање, 
планирање и извештавање и из области квалитета Образовна постигнућа ученика стандард 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

Анализирана је листа доказа и методологије за сваки индикатор стандарда из области 
Програмирање, планирање и извештавање. Констатовано је да извори доказа и 
методологија добро одсликавају сваки индикатор. Израђена је табела која је добар костур за 
самовредновање јер за сваки индикатор има дефинисане изворе доказа, методологију којом 
се утврђује присутност или одсуство, процену остварености, могућности за унапређивање, 
мере унапређивања, ко реализује и ко прати и вреднује реализацију. Анализиран је сваки 
индикатор, извојени они чија се присутност може утврдити помоћу чек листе и они где би 
извор доказа били резултати анкетирања наставника. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

  Извори доказа 
Методологија 

самовредновањ
а 

Процена 
оствареност

и 

Могућности за 
унапређивањ

е 

Мере 
унапређивањ

а 

Реализује
: 

Прати
: 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

1.1.1. Школски 
програм се заснива на 
прописаним начелима 
за израду овог 
документа. 

Школски програм;  
Анализа 

докумената 
3 

        

ЗООСОВ;  
Анализа 

докумената 
3 

        

ЗСР; 
Анализа 

докумената 
3 

        

1.1.2. У изради 
Развојног плана 
установе учествовале 

Развојни план;   
Анализа 

докумената 
2 

        

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА 
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су кључне циљне групе 
(наставници, стручни 
сарадници, директор, 
ученици, родитељи, 
локална заједница). 

Записници актива 
за развојно 
планирање; 

Анализа 
докумената 

2 

        

Записници 
стручних већа 

Анализа 
докумената 

1 

        

Записници 
Педагошког 
колегијума 

Анализа 
докумената 

3 

        

Глобални и 
оперативни 
планови рада 
стручних 
сарадника 

Анализа 
докумената 

3 

        

Записници са 
састанка УП 

Анализа 
докумената 

1 

        

1.1.3. Садржај кључних 
школских докумената 
одржава 
специфичности 
установе. 

Развојни план;   

Анализа 
докумената са 

издвајањем 
специфичности у 

документу 

3 

        

Школски програм;  

Анализа 
докумената са 

издвајањем 
специфичности у 

документу 

3 

        

Годишњи план 
рада 

Анализа 
докумената са 

издвајањем 
специфичности у 

документу 

3 

        

Годишњи извештај 
о раду 

Анализа 
докумената са 

издвајањем 
специфичности у 

документу 

3 

        

1.1.4. Програмирање 
рада заснива се на 
аналитичко-
истраживачким 
подацима и 
проценама квалитета 
рада установе. 

Годишњег плана и 
Извештаја 

Компарација 3 

        

Извештаји и 
планови стручних 
већа 

Компарација 3 

        

Извештаји и 
планови тимова 

Компарација 2 

        

Акциони план 
унапређивања 

Процена 3 

        

Извештаји о 
самовредновању 

Процена 3 

        

1.1.5. У програмирању 
рада уважавају се 
узрасне, развојне и 
специфичне потребе 
ученика. 

Глобални планови 

Анкетирање 
наставника, 

анализа 
докумената 

2 

        

Оперативни 
планови 

Анкетирање 
наставника, 

анализа 
докумената 

2 
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Припреме за 
часове 

Анкетирање 
наставника, 

анализа 
докумената 

3 

        

Планови 
индивидуализациј
е и ИОП-и 

Анкетирање 
наставника, 

анализа 
докумената 

3 

        

Програмирање 
рада одељенске 
заједнице 

Анкетирање 
наставника, 

анализа 
докумената 

2 

        

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи.  

  Извори доказа 
Методологија 

самовредновањ
а 

Процена 
оствареност

и 

Могућности 
за 

унапређивањ
е 

Мере 
унапређивањ

а 

Реализује
: 

Прати
: 

1.2.1. Годишњи план 
рада донет је у складу 
са школским 
програмом, развојним 
планом и годишњим 
календаром. 

Годишњи план 
рада 

Анализа 
докумената 

3 

        

Школски програм;  
Анализа 

докумената 
3 

        

Развојни план;   
Анализа 

докумената 
3 

        

Годишњи 
календар рада 

Анализа 
докумената 

3 

        

1.2.2. У 
оперативним/акциони
м плановима органа, 
тела, тимова, стручних 
сарадника и директора 
конкретизовани су 
циљеви из развојног 
плана и школског 
програма и уважене су 
актуелне потребе 
школе. 

Развојни план;   
Анализа 

докумената 
3 

        

Школски програм;  
Анализа 

докумената 
3 

        

Оперативни и 
акциони планови 
органа, тела, 
тимова, 
стр.сарадика и 
директора 

Анализа 
докумената 

3 

        

1.2.3. Планови органа, 
тела и тимова јасно 
одсликавају процесе 
рада и пројектују 
промене на свим 
нивоима деловања. 

Планови   
Анализа 

планирања и 
извештавања 

2 

        

1.2.4. Оперативно 
планирање органа, 
тела и тимова 
предвиђа активности и 
механизме за праћење 
рада и извештавање 
током школске године. 

Планови 
Анализа 

планирања и 
извештавања 

2 

        

1.2.5. Годишњи 
извештај садржи 
релевантне 
информације о раду 
школе и усклађен је са 
садржајем годишњег 
плана рада. 

Годишњи план 
рада 

Анализа 
докумената 

3 

        

Годишњи извештај 
о раду 

Анализа 
докумената 

1 
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1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција.  

  Извори доказа 
Методологија 

самовредновањ
а 

Процена 
оствареност

и 

Могућности 
за 

унапређивањ
е 

Мере 
унапређивањ

а 

Реализује
: 

Прати
: 

1.3.1. Наставници 
користе 
међупредметне и 
предметне 
компетенције и 
стандарде за глобално 
планирање наставе и 
исходе постигнућа за 
оперативно 
планирање наставе. 

Глобални планови 
рада наставника 

Анализа 
докумената и 

Чек листа  
2 

        

Оперативно 
планирање 
наставе 

Анализа 
докумената и 

Чек листа  
3 

        

1.3.2. У оперативним 
плановима наставника 
и у њиховим дневним 
припремама видљиве 
су методе и технике 
којима је планирано 
активно учешће 
ученика на часу. 

Оперативни 
планови рада 
наставника 

Чек листа - 
присутност 

активних метода 
3 

        

Дневне припреме 
наставника 

Чек листа   3 

        

1.3.3. Планирање 
допунске наставе и 
додатног рада је 
функционално и 
засновано је на 
праћењу постигнућа 
ученика. 

ЕсДневник Чек листа 3 

        

Планови допунске 
и додатне наставе 

Компарација са 
оценама 
ученика 

3 

        

1.3.4. У планирању 
слободних активности 
уважавају се резултати 
испитивања 
интересовања 
ученика. 

Мишљење 
Ученичког 
парламента 

Увид у записник 
УП 

1 

        

1.3.5. Планирање 
васпитног рада са 
ученицима засновано 
је на аналитичко-
истраживачким 
подацима, 
специфичним 
потребама ученика и 
условима непосредног 
окружења. 

Извештаји, 
записници о раду 
одељенске 
заједнице 

Интервју са 
одељенским 

старешинама и 
ПП службом 

3 

        

Оперативни 
планови рада 
стручних 
сарадника и 
извештаји о 
реализацији 

Интервју са 
одељенским 

старешинама и 
ПП службом 

3 

        

1.3.6. Припреме за 
наставни рад садрже 
самовредновање рада 
наставника и/или 
напомене о 
реализацији 
планираних 
активности. 

Припреме за 
часове 

Чек листа 3 

        

 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

  Извори доказа 
Процена 

остварености 
Могућности за 
унапређивање 

Мере 
унапређивања 

Особа 
задужена 

за 
реализацију 

Особа 
задужена 

за 
праћење 
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3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

3.2.1. Резултати праћења 
образовних постигнућа користе се 
за даљи развој ученика. 

Иницијални тестови 3 

        

Педагошке свеске 2 

        

Самовредновање у 
припремама, 
оперативним 
плановима 

2 

        

Електронски дневник 3 

        

3.2.2. Ученици којима је потребна 
додатна образовна подршка 
остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним 
стандардима. 

Записници о 
вредновању ИОП-а и 
индивидуалнизације 

3 

        

ЕсДневник 3 

        

Записници са 
седница Одељенских 
већа, 

2 

        

3.2.3. Ученици су укључени у 
допунску наставу у складу са 
својим потребама. 

Педагошка свеска 3 

        

ЕсДневник 3 

        

Оперативни планови 
допунске наставе 

3 

        

3.2.4. Ученици који похађају 
допунску наставу показују 
напредак у учењу. 

Педагошка свеска 2 

        

ЕсДневник 2 

        

Самовредновање у 
припреми, 
Записници 
одељенских већа 

2 

        

3.2.5. Ученици који похађају часове 
додатног рада остварују напредак 
у складу са програмским 
циљевима и индивидуалним 
потребама. 

Педагошка свеска 2 

        

ЕсДневник 2 

        

Самовредновање у 
припреми, 
Записници 
одељенских већа 

2 

        

3.2.6. Школа реализује квалитетан 
програм припреме ученика за 
завршни испит. 

Оперативни планови 
припреме ученика за 
завршни/матурски 
испит 

3 

        

Пробни тестови 3 

        

Успех ученика на 
завршном/матурском 
испиту 

2 
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3.2.7. Резултати иницијалних и 
годишњих тестова и провера 
знања користе се у 
индивидуализацији подршке у 
учењу. 

Иницијални тестови 2 

        

Годишњи тестови 3 

        

3.2.8. Резултати националних и 
међународних тестирања користе 
се функционално за унапређивање 
наставе и учења. 

записници са 
седница Стручних 
већа и Педагошког 
колегијума 

1 

        

 
 
 

У Београду. 
Август 2019. 

 
 

Координатори тимова 
Милка Драгишић и Драгана Беновић 
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Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање 
 
Стручни Тим за инклузивно образовање је реализовао активности из домена свог рада у 

складу са својим годишњим планом рада и уоченим потребама у току школске 2018/2019. 
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 званичних у 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 саветницима из Школске управе и родитељима учеика. 

Чланови Стручног тима за инклузивно уобразовање у школској 2018/2019.години су били:
  

Драгана Беновић, педагог – координатор 
Жељко Машовић, психолог 
Братислава Стевановић 
Катарина Кузмић 
Зорица Ивић-Рађеновић 
Весна Марић 
Маријана Милчић 
Татјана Турудић 
Представник родитеља: Весна Ковљанић 
Представник ученика: Предраг Манић 
 
Активности СТИО су започеле још у јулу 2018. Наиме, Школска управа је планом уписа 

распоредила четири ученика у први разред који су основно образовање завршили по 
индивидуалним образовним плановима (ИОП2). Координатор СТИО је приликом самог уписа 
у Школу обавила разговоре са 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 
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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 два ученика 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 допунска настава и индивидуализовани начини рада, специфични за 
њихове развојне потребе, а не реализовање наставе по специфичним програмом-ИОП-ом. 
Полазећи од тога, посебно су дефинисане мере индивидуализованог начина рада за ове 
ученике. За два ученика су израђивани ИОП2 програми учења и то за једног ученика из свих 
наставних предмета и социјализације, а за другог ученика из већине премета (осим 
Историје). Оба ученика су до полугодишта имали личне пратиоце. После полугодишта смо 
једном ученику постепено укинули пратиоца. Уз мање изазове око осамостаљивања и 
интензивно праћење понашања у време одмора, постигнут је напредак. 

Вредновање ефеката мера индивидуализације је вршено почетком фебруара.  
Треба истаћи да код одређених наставника и даље постоји присутан отпор према 

инклузивном образовању. Већинана наставника 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. Стручно усавршавање у 
установи је реализовано и од стране Тима у смислу пружања помоћи и подршке сваком 
наставнику и то кроз дефинисање начина прилагођавања метода, материјала и учила у 
различитим сегментима рада: предавање-увођење нове лекције, давање задатака, провера 
знања, 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 
ученика 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. 
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Посебно треба истаћи сарадњу са родитељима као изузетно битан фактор. По правилу, 
ученици чији су се родитељи додатно ангажовали и посветили детету и сарадњи са школом 
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 њиховом решавању 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 чланова Тима,  подела задужења у оквиру Тима и 
малих тимова, формирање малих тимова и за ученике са којима се ради индивидуализација, 
веће ангажовање стручних већа, 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. 

 
 

У Београду, 
Август 2019. 

 
 
 

 
КоординаторТима: 

Драгана Беновић-педагог 
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Извештај о раду Тима за професионални развој 
 
Тим за професионални развој се у минулој школској години бавио питањима стручног 

усавршавања и професионалног развоја образовног и васпитног кадра Школе. 
Чланови тима су били: 
Драгана Беновић, педагог – координатор 
Ана Бараћ, наставник 
Јовица Савић, наставник 
Татјана Максимовић, наставник 
Тим је одржао 4 званична састанка и много свакодневних консултација и договора. У раду 

је сарађивао са стручним већима за области предмета и педагошким колегијумом као и 
Министарством просвете и бројним организацијама које реализују програме стручног 
усавршавања. 

На основу утврђених приоритетних области усавршавања и потреба Школе, Тим је 
организовао програм стручног усавршавања за све наставнике и стручне сараднике: 
„Међупредметни приступ настави и учењу“. У плану је била и реализација програма 
„Управљање стресом наставника или зашто зебре немају чир“, али је због болести 
реализатора семинар одложен за наредну школску годину. 

Наставници стручних предмета су имали обуку од стране Завода у вези планирања 
наставе засноване на исходима. 

Већина наставника је похађала програме усавршавања из уже стручне области. 
Тим је осмислио листу за евиденцију облика стручног усавршавања. 
У складу са новим Правилником, наставници су на полугодишту и крају школске године 

електронски достављали Тиму евиденцију о програмима и активностима у установи које су 
реализовали. На основу приспелих извештаја, Тим је састављао извештаје које је у складу са 
утврђеном динамиком достављао директору и Педагошком колегијуму. 

Путем оглашавања на Огласној табли у зборници и електронске поште, Тим је 
обавештавао наставнике о понуди и најави конференција, округлих столова, летњих и 
зимских школа, радионица и одређени број наставника је узео учешће на њима. 

Када се ради о стручном усавршавању у установи, најмање је било угледних и огледних 
часова иако је Тим у више наврата покушавао да преко стручних већа за области предмета 
утиче да се планирају и реализују овакви часови. Васпитачи у ученичком дому су савладали 
програм стручног усавршавања који се односи на рад са „тешким“ родитељима и 
реализовали теме интерног усавршавања на седницама Педагошког већа.  

У току школске године наставница Светлана Пилиповић је савладала програм увођења у 
посао наставника и успешно реализовала час пред комисијом. Лиценцу за наставника још 
увек, поред наведене наставнице, нису положиле Наталија Костић, Олга Николић Брдар и 
Бојана Влајић.енцу у нашој школи (укупно 30 наставника). 

Сматрамо да је Тим успешно реализовао своје задатке. Основни проблеми се односе на 
појаву да поједини наставници и даље не достављају планове и извештаје, о чему је 
директор редовно обавештаван. 

Београд, август 2019. 
Извештај саставила: 

 Драгана Беновић, педагог, координатор Тима 
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Извештај о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

 

Специјализовани тим за заштиту од насиља за школску 2018/19. годину су чинили:  
1. Драган Филиповић, директор – координатор 
2. Милка Драгишић, помоћник директора 
3. Драгана Беновић, педагог 
4. Жељко Машовић, психолог 
5. Марија Драговић 
6. Братислава Стевановић 
7. Дејан Анђелковић, родитељ 
8. Милош Спасојевић, полицајац 

 
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).  

2. Представници Педагошког надзора инсистирали су да се крене са активнијим радом 
на решавању постојећих (и традиционалних) проблема са појединим наставним 
предметима. 

 
НОВЕМБАР: 
1. Координатор је (без подршке одељењског старешине) отпочео сарадњу са 

надлежним Центром за социјални рад и МУП на заштити једног ученика од 
бруталног и поновљеног насиља. 

2. Организован је састанак Тима; нажалост, након уводних расправа и одбијања 
неколико чланова да се изјашњавају о раду проблем-наставника дошло је до 
прекида састанка 
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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. 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 Црвеним крстом и Фондом за отворено друштво реализовано је 

попуњавање упитника о насиљу 
 
АПРИЛ: 
1. Заказан је и делимично реализован (17.04.) 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 на матурском испиту, 
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 

 ОДБИЈАЊЕ РУКОВОДСТВА ШКОЛЕ ДА ПРЕДУЗМЕ БИЛО КАКВЕ МЕРЕ ПРОТИВ ОНИХ ЗА 
КОЈЕ ЈЕ ДОКАЗАНО ДА КРШЕ ПРАВА УЧЕНИКА  

 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 САРАДНИЦИ РОКОВИ/ 
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АКТИВНОСТИ ТЕРМИН 

ПРОМЕНА ЧЛАНОВА ТИМА НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
РУКОВОДСТВО 

ШКОЛЕ 
СЕПТЕМБАР 

2017. 

УПОЗНАВАЊЕ САВЕТА 
РОДИТЕЉА СА РАДОМ ТИМА 

КООРДИНАТОР САВЕТ РОДИТЕЉА 
СЕПТЕМБАР 

2017. 

САСТАНАК СА УЧЕНИЧКИМ 
ПАРЛАМЕНТОМ 

ЧЛАНОВИ ТИМА 
УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

СЕПТЕМБАР/ 
ОКТОБАР 

2017 

 
Извештај саставио: 

психолог Школе 
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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: 

o Учествовање у обуци за заштиту  ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања; 

o Информисање и пружање основну обуку за све запослене у Дому о превенцији, 
препознавању и реаговању на насиље; 

o Организовање упознавања родитеља и ученика саПрограмом о заштити ученика; 
o Координирање израде и реализације Програма заштите ученика  (превентивне и 

интервентне активности); 
o Организовање консултација у Дому и процена нивоа ризика за безбедност ученика; 
o Праћење и процена ефекта предузетих мера у заштити ученика; 
o Сарадња са релевантним установама; 
o Организовање евидентирања појава насиља; 
o Прикупљање документације; 
o 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 
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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 
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. 
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Извештај о раду Тима за безбедност 
 
Специјализовани тим за безбедност за школску 2018/19. годину су чинили су: 
 
Милан Војводић - кординатор тима тима 
Драган Филиповић – директор,  
Братислава Стевановић – координатор наставе, члан тима 
Милош Спасојевић  - школски полицајац 
Mарија Драговић – наставник, 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 2016/2017 години. 
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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. 

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. 
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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 2018/2019 години и донет је нови план за школску 
2019/2020. годину. 

 
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 
реализован. 

Координатор тима за безбедност 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ  
 
 

 

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 2016/17., иако су сва већа формално добила своје координаторе (Годишњим 
планом рада), активна су највише била Разредно веће четвртог (координатор Б. Стевановић) 
и трећег (Т. Максимовић) 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.  

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 
  



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

112 

 

 
У наставку ће 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  Процена Презиме  и име ученика 

одличних 6 
 

33,33 % Борис Ферк, Ленатов Јелена, Лутовац Милица, 
Алекса Рашула, Анђела Темишановић, Николић 
Кристина 

врлодобри
х 

 

6 33,33 % Петрић Дамјан, Каплар Ивана, Милена 
Лазаревић, Илић Маја, Теодор Станишић, 
Афродита Зејнел 
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добрих 
 

4 22,22% Мендреу Данијела, Богојевић Зорана, Марко 
Стаменковић, Ђорђевић Владимир 

довољних 1 5,55 % 
 

Марку Младен 

Свега са 
позитивним 
успехом 

17 94,44 % / 

Неоцењен
их 

1 5,55 % Предраг Дуканац 

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) 
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            - 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 
 
-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 
Стевановић Братислава 
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Извештај о раду педагога 

 

Школска 2018/2019.година је за педагога представљала годину изазова, прерасподеле 
приоритета у подручјима рада и годину пословних успеха. Јасно се издиференцирао круг 
сарадника и наставника унутрашње мотивисаних да се баве новим и перспективним 
поручјима унапређивања рада. И поред сложених услова рада, реализована је већина 
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 пружена 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 У сарадњи са васпитачима су програмирани садржаји Програма васпитног рада и 
унапређено је планирање васпитног рада заснованог на исхоима. Уложен је велики напор 
како би, полазећи од 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. У међувремену је 
засновао радни однос нови педагог у ученичком дому тако да се праћењем реализације и 
исхода васпитног рада у дому ученика педагог школе није даље бавио. 

o На основу индикатора нових стандарда квалитета рада школе, унапређено је 
глобално и оперативно планирање наставе. 

o Израђен је План и програм рада Тима за развој међупредметних компетенција; 
o Израђен је план и програм рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој; 
o Израђен је Програм сарадње са породицом; 
o Није остварено учешће у формирању група код предмета код којих се настава 

реализује у групама, а педагог је делимично учествовао у распоређивању новопридошлих 
ученика у одељења. И поред инсистирања да се ради 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, организацију наставе и 
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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 за потребе Тима за обезбеђивање 
квалитета рада и развој и израде новог развојног плана. 

o Учешће у изради планова и програма рада стручних органа школе и њиховог 
усклађивања са специфичним циљевима унапређивања у школској години. .  

o Израда годишњег програма 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 Развојног плана рада Школе. 
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. 

 
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 
истраживачке 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 владања ученика). 

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 Планирање, 

програмирање и извештавање и Образовна постигнућа ученика 
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 – рад у Тиму за обезбеђивање квалитета и 
развој; 

o Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 
школског успеха, 

o Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 
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, тима за 
професионални развој, развој међупредметних компетенција и предузетништва. 

o Учествовање у праћењу реализације остварености стандарда општеобразовних 
предмета за крај средњег образовања-тестирање ученика. 

 
 
3. Рад са наставницима и васпитачима 
o Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и 

задатака васпитно-образовног, односно васпитног рада и, у складу са њима, одабирање 
одговарајућих садржаја, метода и облика рада. 

o Рад са наставницима на преиспитивању васпитно-образовне праксе, разматрањем 
педагошких приступа и конкретних проблема 
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o Мотивисање 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 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 наставника – координисање 
вођењем евиденције у есДневнику, 

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. 

o Тимски рад са наставницима на планирању и реализацији пројектних активности: 
израда пројекта ОЛА В.А.Ф. ПКБ мобилити и пројекта Скоцкај се здраво, подршка у пројекту 
Ју-јуба хлеб за боље сутра. 

 
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 – хуманитарна 
акција прикупљања помоћи за децу улице и акција Чеп за хендикеп 

o Организација трибине Зависност од интернета и друштвених мрежа 
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o Формирање и рад са ученичким тимом за вршњачку едукацију  
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 – каријерно вођење и саветовање, укључивање у вебинаре фондације 
Темпус о темама везаним за каријерно вођење и саветовање (ученици завршних разреда) 

o Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за 
креативно и конструктивно коришћење слободног времена –испитивање интересовања за 
оснивањем фолклорне секције. 

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 и помоћ у њиховој 
реализацији – потписивање петиције за поновно отварање пекаре-продавнице у оквиру 
школе 

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.  



Годишњи извештај о раду Школе 2018/2019. 

 

120 

 
6. Рад са директором, управником ученичког дома и стручним сарадницима 
o Сарадња са директором се  развила у току ове школске године. Посебно је била 

ефикасна у осмишљавању и реализацији садржаја и активности којима се унапређује рад 
школе.  

o Сарадња са одељенским старешинама је била на задовољавајућем 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. 

 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
o Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, анализи узрока и предлагање мера за унапређивање 
успеха.) 

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 професионални развој.... 

 
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, 
Фондација Темпус, Скупштина Србије, Рареи, Ајсеко, 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 (он лине) и ваннаставних активности на нивоу школе; 
o Педагог се припремао за послове предвиђене годишњим планом и програмом и 

оперативним плановима рада педагога, 
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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 Престављање примера добре праксе Пројектне активности у школи на Републичкој 
секцији стручних сарадника 

o Учешће у раду групе саветника и сарадника школских управа за унапређивање 
процеса екстерног вредновања рада установа. (Виминацијум). 

 
Полазећи од потреба школе, акценат у раду педагога у наредној школској години биће на: 

         Координисање пројектом мобилности ОЛА;  
    раду са даровитим ученицима и ученицима који имају потенцијала за 

постизање напредног нивоа образовних постигнућа (укључивање у истраживачке и 
пројектне активности),  

    развој општих међупредметних компетенција и предузетништва у Установи 
    Подршка секцији Предузетништва 
    развијању, неговању и промовисању сарадње и тимског рада у колективу 
    Стварању услова за остваривање естетских аспирација ученика 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  

Извештајни период: Прво и друго полугодиште 2018/2019. 

Име и презиме наставника/стручног 
сарадника:      Драгана Беновић 

Програми обуке стручног усавршавања тј.одобрени семинари по Каталогу                                       
(1 сат=1 бод)  

Редн
и 

број: 

Назив програма обуке (пун назив 
који се налази на Уверењу) 

Компетенциј
а 

Приорритетн
а област 

Датум/врем
е 

реализације
: 

Број 
сати -
бодов

а 

Извор доказа тј. 
број уверења: 

1 

Обука запослених у средњим школама за примену 
општих стандарда постигнућа за крај општег 
средњег образовања и васпитања и средњег 
стручног образовања и васпитања 

К 2 П 2 2018 16 ПОСП-18/638 

2 
Међупредметни приступ настави и учењу и развој 
компетенција ученика 

К 2 П 3 1.12.2018. 8 Уверење 

3 
Наставак подршке за повећање и унапређење 
капацитета за управљање мигрантском кризом у РС 
- МАДАД 2 

Листа министра 
8 и 

9.12.2018. 
16 

Уверење 
(треба да 
пошаљу 
поштом) 
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4 
Обука: "Основи Финансијског управљања и 
контроле", Министарство финансија, Сектор за 
интерну контролу и интерну ревизију, Београд. 

Листа министра 
25.2-

1.3.2019 
35 

Потврда бр: 
153-00-

34/2019-09-77 

5 
" Унапређивање капацитета образовних установа за 
укључивање ученика миграната у образовни 
систем" 

Листа министра, К3 и К4 
23.3-

10.4.2019. 
16 У току 

6 "Интерактивна табла и развој дигиталних вештина" К2 П1 30.3.2019. 8 
Уверење бр. 
339-313/2019 

7 
  

          

8             

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)  

Редн
и 

број: 
Назив скупа (пун назив који се налази на Уверењу) 

Датум/врем
е 

реализације
: 

Број 
бодов

а 

Извор доказа тј. 
број уверења: 

1 
"Да ли су тестови право мерило знања", Фефа универзитет, једнодневна 
конференција 

  1 
Извештај, 

евиденција 

2 Конференција "Нисте сами" Дом народне скупштине  11.11.2018. 1 
Извештај, 

евиденција 

3 
Lesrning to support inclusion (LSI) & Skills4Jobs - Искуства ХПТШ са Еразмус+ пројеката 
мобилности за наставнике, Конференција  

28.11.2018. 1 Уверење 

4 
Стручни скуп "Развој методологије за вредновање и  самовредновање рада 
установе" - Виминацијум, Одељење за координацију рада школских управа, 
Министарство просвете РС 

30.1-
1.2.2019 

3 Чека се! 

5 
Предавање. "Шта очекујемо од инклузивног образовања", Институт за модерно 
образовање, Масарикова 5, Београд 

11.1.2019 2 

Само 
"плаћени"члано

ви добијају 
сертификат 

6 
Пројектна академија "Пројектна академија за писање КА2 пројеката ", Фондација 
Темпус, хотел Србија, Београд 

11.2-
14.2.2019. 

4 
Електронски 
сертификат 

7 
Вебинар "Препознај своје јаке стране", Фондација Темпус (индивидуално и 
организовано са ученицима завршних разреда у библиотеци)  

12.3.2019. 2 Извештај 

8 
Трибина: "Школа да, дрога не" и "Заштита репродуктивног здравља" - Фестивал 
здравља, Дом војске  

4.10.2018. 1 Извештај 

9 
Трибина " Зависност од друштвених мрежа и интернет игрица", Фестивал здравља, 
Дом Војске Србије 

5.10.2018. 1 Извештај 

10 
Вебинар "Упознај занимања", Фондација Темпус (идивидуално и организовано са 
ученицима завршних разреда у библиотеци) 

19.3.2019. 2 Извештај 

11 
Вебинар "Истражи своје каријерне опције", Фондација Темпус  (идивидуално и 
организовано са ученицима завршних разреда у библиотеци)  

26.3.2019. 2 Извештај 

12 
Организација и реализација трибине за ученике "Безбедност хране" (у сарадњи са 
Наташом Килибарда са Сингидунум универзитета  

25.3.2019. 2 Извештај 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ШКОЛА 

Редн
и 

број: 

Назив активности (пун назив који се налази на крају 
обрасца) 

Датум/врем
е 

реализације
: 

Број 
бодов

а 

Извор доказа 
(ПОТВРДА, 

ЗАПИСНИК И 
СЛ.): 

1 Координисање Тимом за инклузију у образовању 2018/2019. 30 записници 
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2 Координисање Тимом за професионални развој  2018/2019. 30 записници 

3 Координисање Тимом за развој међупредметних компетенција и предузетништва  2018/2019. 30 записници 

4 

Учешће у раду стручног друштва;Републичка секција стручних сарадника - теме: 
Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни 
план, његову примену и вредновање; Правилник о друштвено корисном и 
хуманитарном раду; Активности Педагошког друштва на побољшању статуса 
педагога, Стицање звања за напредовање у струци. 

31.октобар 
2018. 

4 Потврда 

5 
Учешће у анализи и дискусији активности одржаног огледног часа у одељењу 2 -1, 
наставник М. Драгишић 

27.11.2018. 7 
Извештај и 

евалуација часа 

6 
Планирање и реализација стручног усавршавања наставника "Примена Правилника 
о друштвено-корисном и хуманитарном раду" 

29.11.2018. 5 

Записник са 
седнице 

Наставничког 
већа 

7 
Организовање и учешће на трибини "Зависност од друштвених мрежа и интернет 
игрица", реализована у библиотеци школе, присутна по два ученика из сваког 
одељења. 

25.10.2018. 5 Извештај 

8 
Припрема, организација и реализација Обуке одељенских старешина за приступ 
родитеља есДневнику  

6.12.2018. 10 Извештај 

9 
Праћење и вредновање огледног часа "Технологија производње кукуруза", анализа 
и инструктивни рад 

22.11.2018. 10 Извештај 

10 
Организација и вођење ученика на конференцију "Нисте сами" у оквиру Пројекта 
подршке сензибилизацији за младе са проблемима у менталном здрављу и 
инвалидитетом, Дом народне скупштине 

11.11.2018. 5 
Извештај, 

фотографије 

11 
Организација Предавања за ученике  о малолетничкој деликвенцији (инспектор 
Душан Гребљановић, СУП Београд) 

17.12.2018. 3 
Извештај и 
евиденција 

12 
Организација и реализација промоције Школе на Сајму образовања за ученике и 
родитеље основних школа са општине Вождовац, ОШ "Филип Филиповић" 

15.3.2019. 7+3 Извештај 

13 
Организација и реализација хуманитарне акције прикупљања помоћи за децу улице 
, прихватилиште у Крфској 

10-11 месец 
2018. 

20 Извештај 

14 
Презентација Школе (Припрема материјала за сајт, презентовање на Фејсбук групи 
Школе) 

током 
школске 
године 

35 Извештај 

Према новом Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника (27.август 2017.) активности  које предузима установа у оквиру 

својих развојних могућности могу бити: 

редн
и 

број 
  

Број 
бодова: 

1 Приказ облика стручног усавршавања који је наставник, васпитач или стручни сарадник похађао;  10 

2 Приказ примене наученог на стручном усавршавању; 20 

3 Приказ резултата примене наученог на стручном усавршавању;  25 

4 Приказ анализе утицаја стручног усавршавања на развој детета и ученика; 25 

5 Приказ стручне књиге, приручника, стручног чланка, дидактичког материјала, сајта, блога;  10 

6 Приказ резултата обављеног истраживања; 10 

7 Приказ студијског путовања, стручне посете и сл.;  10 

8 Одржавање угледног, односно огледног часа, активности или радионице;  20 

9 Присуствовање активностима од 1 до 8;  3 

10 Учешће у анализи и дискусији активности од 1 до 8;  7 

11 Координисање радом школског тима; 30 

12 Координисање радом стручног већа за области предмета;  30 

13 Учешће у истраживањима; 10 

14 Менторство у самосталним истраживачким радовима ученика;  15 

15 Израда и приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја;  20 
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16 
Презентација Школе (Припрема материјала за сајт, припрема материјала за презентацију школе, активно 
дежурство на штанду школе, презентација школе на дану отворених врата или у другој установи и сл ); 

7 по 
презентацији 

или материјалу 

17 Учешће у раду стручног друштва; 4 по састанку 

18 
Учешће у пројектима образовно-васпитног карактера у установи (реализација обука трећих лица у школи, 
организација и реализација стручних посета, културно-едукативних посета, хуманитарних акција, организација 
и одвођење ученика на такмичења општинског, регионалног, републичког, међународног карактера и сл.);  

20 или бод за 
сат 

19 Учешће у програмима од националног значаја у установи;  20 

20 Учешће у програмима огледа, модел центра; 20 

21 
Учешће у планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе које се организују у 
складу са потребама запослених - интерно стручно усавршавање. 

20 

 
септембар 2019. 

 
Драгана Беновић, педагог  
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Извештај о раду психолога 
 
Психологу је школска 2018/19. година седамнаеста 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 поново 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 мањи јер општа 

атмосфера (како код ученика тако и код запослених) није погодовала реализацији тих 
садржаја а психолог је имао још мање времена (и мотивације) него прошле године да на тим 
садржајима инсистира. Томе је допринело и прилично лоше функционисање Ученичког 
Парламента чији рад (из разних разлога) већ годинама стагнира. Није искоришћена ни 
чињеница да је простор некадашњег Ученичког Клуба (а до недавно пекаре) у школској 
2018/19. остао празан и доступан за све облике ваннаставног рада...  

 
И ове године психолог је остао председник Комисије за хуманитарну и јавну делатност 

Црвеног крста Палилуле и члан Управног Одбора истог. На тај начин је остварено и да 
ученици завршних разреда који су за то били заинтересовани прођу основни курс из Прве 
помоћи и заштите и добију сертификате о томе. 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 Пројектно планирање по позиву и у 
активностима где је његово учешће било продуктивно. Поново је израђен програм сручног 
усавршавања на нивоу установе (и претходно на нивоу стручних већа) при чему део 
поменутог програма није реализован па остаје нада да ће у наредној години бар део 
поменутог програма бити испоштован.  
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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 када/колико је то 
било могуће и изводљиво.  

 
Помагао је Тиму за промоцију Школе (нарочито у предуписном периоду – мај/јун 2019) на 

реализацији адекватне промоције Школе. Поново су резултати били слабији од критеријума 
успеха и то је констатовано на Педагошком Колегијуму. 

 
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 образовни систем Србије се још прошле године 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.  

 
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 поново и на свим другим пољима 
јер је због озбиљних и бројних личних проблема периодично 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 
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изради Годишњег извештаја о реализацији наставног програма за 2017/18. Учествовао је у 
раду Наставничких већа. Ове године није било начина да се реализује програм бесплатне 
ужине успркос свим напорима руководства Школе и психолога јер је забрањен рад пекаре у 
Школи а други облици обезбеживања ужине нису омогућени. 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 31 ученик 

и 28 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 7 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. 
Помагао је у активностима организације рада Ученичког парламента. Учествовао је у раду 
Педагошког колегијума и припремама материјала за представнике стручних већа. Ове 
године нажалост није посетио (упркос заинтересованости) већину првих родитељских 
састанака скоро свих одељења првог разреда.  

 
Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 78 ученика 

и 23 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 22 групе 
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...  

 
Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћен је 61 ученик и 

24 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 26 група 
ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној 
блискости). 
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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 69 ученика 

и 19 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 30 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 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 62 ученика 

и 14 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 21 групом 
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 19 ученика 

и 10 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 11 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. Настављена је и 
прошле године остварена сарадња са АДРА-ом. Организовани су мини састанци са 
руководством Школе и појединим представницима стручних већа зарад успешније 
реализације Плана стручног усавршавања установе. Учествовао је у раду појединих стручних 
већа предмета, Одељенских и Наставничког већа. 
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Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 48 ученика 
и 12 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 29 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 као и прошле године 
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 електронској и медијској писмености у сарадњи 
са Фондом за отворено друштво и БОШ.  

 
Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 75 ученика 

и 16 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 28 група 
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 58 ученика 

и 20 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 15 група 
ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној 
блискости). 

 
МАЈ: 
Учествовао је у припреми матурске прославе и забаве поводом последњег дана теоријске 

наставе али ове године (поново) није присуствовао матурској вечери. Учествовао је у раду 
Наставничког  и Одељенских већа... 

 
Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 65 ученика 

и  
18 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 19 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 
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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 23 ученика 

и 19 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 23 групе 
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 2019/20. 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 27 

ученика, 16 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 14 
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 2018/19. 
Довршена је израда делова поменутог Извештаја и Годишњег плана рада 2019/20. 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). Помагао је у деловима 
реализације припрема за пројект ОЛА – мобилности и стручног усавршавања који ће 
наредне године бити реализован у сарадњи са образовним институцијама Португала као 
први самостални пројект Школе у оквиру Еразимус Плус порјеката Европске Уније. 

Индивидуалним саветодавним радом (најчешће у више наврата) обухваћено је 31 ученик, 
29 родитеља, а групни саветодавни рад обављан је (најчешће у више наврата) са 11 група 
ученика (састављених по сличности проблема, одељењској или личној међусобној 
блискости). 

  Жељко Машовић 
  психолог  
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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. 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 
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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 . 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Београду, 
Септембар, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор: 
Драган Филиповић 

 
 

________________________ 
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