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ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„Деспот Ђурађ“
СМЕДЕРЕВО

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2020/21. год.

1. Увод
Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ” са седиштем у Смедереву бележи своје постојање као јединица модерног средњег стручног образовања Републике
Србије. Иако њени корени досежу у дубљу прошлост града Смедерева, као самостална установа формирана је 1991. године осамостаљивањем једног дела некадашњег Образовног центра
„25. мај”, када је у посебну установу издвојена и Економско-трговинска школа у Смедереву.
Првобитни назив школе био је Средња стручна школа „Деспот Ђурађ”, а садашњи назив,
Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ”, настао је 1998. године. Седиште школе данас се налази у објекту некадашње Пољопривредне школе у Смедереву, која је
прву генерацију ученика уписала давне 1946. године.
Школа је добила своје име по деспоту Ђурђу Бранковићу, једном од најобразованијих
европских владара свог времена и утемељивачу града Смедерева. Са поносом се носи име владара који је на свом двору неговао књижевност, писменост и музику, који је око себе окупљао
најписменије и најобразованије људе, који је поседовао велику библиотеку и који је био
одлучан бранитељ православља. Смедеревска тврђава, посебан украс нашег града, коју је у
првој половини петнаестог века на ушћу реке Језаве у Дунав подигао деспот Ђурађ Бранковић, једна је од највећих средњовековних европских тврђава.
Решењем Окружног привредног суда у Пожаревцу бр. 1-2212-00 Фи. 592/91, регистрована је Средња стручна школа „Деспот Ђурађ”. Одлуком Школског одбора од 14.8.1998. школа
мења назив у Текстилно-технолошка и пољопривредна школа “Деспот Ђурађ”. Седиште
Школе је у Ул. Црвене армије 156 у Смедереву, решењем Привредног суда у Пожаревцу FI 100/2018.
У школи су се образовали ученици у оквиру три подручја рада и 8 образовних профила:
1. Текстилство – кожарство
1.1. модни кројач
2. Хемија и неметали
2.1. техничар за заштиту животне средине
3. Пољопривреда, производња и прерада хране
3.1. ветеринарски техничар
3.2. пољопривредни техничар
3.3. прехрамбени техничар
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3 године

III ст. ст. сп.

4 године

IV ст. ст. сп.

4 године
4 године
4 године

IV ст. ст. сп.
IV ст. ст. сп.
IV ст. ст. сп.
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

оператер у прехрамбеној индустрији
пекар
месар
прерађивач млека

3 године
3 године
3 године
3 године

III ст. ст. сп
III ст. ст. сп.
III ст. ст. сп.
III ст. ст. сп

2. Услови рада школе
2.1. Материјално-технички услови рада школе
Планирање, организовање, и остваривање образовно–васпитног рада у школској
2020/21. години је одређено правилницима, уредбама, стручним упутствима и закључцима
Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја због присутне заразне
болести КОВИД-19:




Правилник о посебном програму образовања и васпитања
Закључак о усвајању Стручног упутства за организовање и остваривање наставе
непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/21. год.
Упутство о мерама заштите здравља ученика за основне и средње школе (Закључак 08
Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године).

Школа је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја добила
прецизне инструкције за наставак рада у условима пандемије, наставом на даљину.
Наставни процес је реализован путем online платформи Google учионице и Мicrosoft
тимова. Наставом на даљину су били обухваћени сви ученици уз огромно ангажовање
наставника и стручних сарадника.
Материјални услови рада школе су били одлични. Подршка локалне управе у погледу
материјалних средстава је била одговарајућа и правовремена. Створен је веома повољан
амбијент за рад запослених и ученика.
Школа располаже са десет учионица у А крилу и девет учионица у Б крилу, два
кабинета за информатику, кабинет за биологију, кабинет за хемију, кабинет за прераду хране,
кабинет за кројење и моделовање одеће са рачунарима, текстилну радионицу, пекарску
радионицу у којима је настава реализована у потпуности. На школској економији се рализују
часови практичне наставе, блока и професиналне праксе за пољопривредне и ветеринарске
техничаре у амбуланти и специјализованој учионици.
У периоду од 7. до 18. јуна 2021. г. су успешно реализовани завршни и матурски
испити.

2.2. Кадровски услови
Образовно-васпитни рад у школи омогућавало је 94 запослена радника, а од тога наставу је изводио 61 наставник, директор, три стручна сарадника (педагог, библиотекар и
психолог) и четири помоћна наставника.
Током полугодишта ангажоване су стручне замене за колеге које су биле на боловању.
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3. Резултати успеха ученика у редовној настави
3.1. Бројно стање ученикана почетку шк. 2020/21. г. (1.9.2020)
Одељ.

Степ. струч.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

Број ученика

1-1

3

Модни кројач

Марија Ђулић

16

1-3

4

Ветеринарски техничар

Александра Љубисављевић

29

1-5

4

Техничар за заштиту животне средине

Бојана Матић

29

1-6

3

Месар - Прерађивач млека

Братислава Милетић

13(10+3)

1-7

3

Оператер у прехрамбеној индустрији

Милена Маторчевић

27

1-8

3

Пекар

Снежана Филиповић

23

Први разред

137

2-1

3

Модни кројач - оглед

Гордана Филиповић

19

2-3

4

Ветеринарски техничар

Драган Живанчевић

19

2-4

4

Пољопривредни техничар

Јадранка Живковић

16

2-5

4

Техничар за заштиту животне средине

Зорица Вишекруна

22

2-7

3

Оператер у прехрамбеној индустрији

Бранка Мићовић

25

2-8

3

Пекар

Љиљана Лазић

32(16+16)

3-1

4

Моделар одеће

Марина Мрвић

16

3-3

4

Ветеринарски техничар

Биљана Стојковић

21

3-4

4

Пољопривредни техничар

Славица Аврамовић

23

3-5

4

Техничар за заштиту животне средине

Данијела Петровић

23

3-6

4

Прехрамбени техничар

Олгица Спасић

26

3-7

3

Произвођач прехрамбених производа

Александра Луковић

13

3-8

3

Пекар-Месар

Јелена Вукашиновић

18(9+9)

Други разред

133

Трећи разред

127

4-2

4

Прехрамбени техничар

Катарина Маринковић

27

4-3

4

Хемијско технолошки техничар

Мирјана Трајков

22

4-4

4

Пољопривредни техничар

Марија Живић

28

4-5

4

Техничар за заштиту животне средине

Вања Ђапан

28

Четврти разред

105

Укупно

499

3.2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I
полугодишта шк. 2020/21. г.
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА








На почетку школске године уписано 515 ученика;
До краја I полугодишта исписало се 24 ученика (12м. + 12ж.), и то: у првом 15 ученика
(8м+7ж), другом 5 ученика (3м+2ж), и у трећем 4 ученика (1м+3ж);
На ванредно школовање прешао 1 ученик (0м+1ж) и то ученик трећег разреда
Уписано (накнадно) до краја првог поугодишта 16 ученика (5м+11ж), и то у први разред
12 ученика (4м+8ж), у други разред 1 ученик (1м+0ж), у трећи разред 3 ученика (0м+3ж) и
у четврти разред ниједан ученика;
Нема искључених ученика
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БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА:







Први разред: 135 (мушких 62; женских 73);
Други разред: 134 (мушких 68; женских 66);
Трећи разред: 139 (мушких 55; женских 84);
Четврти разред: 105 (мушких 48; женских 57);
Свега ученика 513 (мушких 233 /41%/; женских 280 /59%/).

УСПЕХ

 Пролазност:
 Са позитивним успехом је 267 ученика (52,05%):
I
II
III
IV
 Одлични:
3
2
8
14
= 27 (5,26%);
 Врло добри:
19
29
36
30
= 114 (22,22%);
 Добри:
35
36
37
17
= 125 (24,37%)
 Довољни:
0
1
0
0
= 1 (0,19%).
 Укупно:
57
68
81
61
= 267 (52,05%)
 Недовољан успех има 131 ученик (25,24%);
 Са једном недовољном оценом је 76 (14,81%);
 Са две недовољне оцене је 30 (5,58%);
 Са три и више недовољних оцена је 25 (4,87%) ученика.
 Неоцењених ученика је 123 (23,98%).
Од одељења највећи % позитивних је у 2/3 (94,74%), 4/5 (92,86%), 2/4 (75%), 3/6
(73,08%), 3/8 (70,59) и 3/3 (68,18%). Најнижа пролазност је у 2/7 (20%), 1/7 (23,08%), 3/1 (25%),
1/8 (28,57%), 1/6 (35,71%), 3/7(36,36%).
Од разреда најбољи успех имају ученици четвртог разреда (57,51%), трећег (55,41%),
другог (54,16%) и првог (41,87%) позитивних ученика.
ПО ПОДРУЧЈИМАРАДА УСПЕХ ЈЕ СЛЕДЕЋИ:




Пољопривреда и ветерина 63,59 %;
Хемија 61,81%




Текстилство 43,73%
Производња и предада хране 41,14%







Контр. квалитета у прех.
индустрији;
Болести животиња;
Аналитичка хемија;
Естетско обликовање;
Анатомија и физиологија






Прехрамбена технологија
Операције и мерења у пекарству
Сировине у пекарству
Загађивање и заштита тла

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА:
ВЕЋИ БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА:








Математика;
Српски језик и књижевност;
Енглески језик;
Хемија;
Предузетништво;
Сточарска производња;

ВЕЋИ БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ:






Српски језик
Математика
Енглески језик
Хемија, физика
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА:

 Укупан број изостанака у школи је 21057 (41,05 по ученику);
 Оправданих је 19799 (38,59 по ученику);
 Неоправданих је 1258 (2,45 по ученику).
Најмањи број изостанака:
 3/7 (8); 2/3 (9,42); 4/3 (9,63); 4/5 (18,36); 4/2 (19,11); 3/4 (20,86); 3/6 (24,15) ...
Највећи број изостанака:
 1/1 (81,82); 4/4 (79,89); 3/1 (70,05); 2/4 (68,06); 2/7 (66,88); 3/8 (62,94); 2/8 (60,9) ...
Од разреда најмање су изостајали ученици четвртог разреда (33,13 по ученику), па
трећег (40 по ученику), првог (41,36 по ученику) и другог (48,49 изостанка по ученику).
ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ








Васпитне мере:
 ООС
14+8+17+5 =44
 УОС
10+2+10+4 = 26
 УОВ
0+0+4+9 = 13
 Укупно
24+10+31+18 = 83
Васпитно-дисциплинске мере:
 УД
0+0+0+0 =0
 УНВ
1+0+0+0 =1
 Искључење 0+0+0+0 =0
 Укупно
1+0+0+0 =1
Свега васпитно-дисциплинских мера: 1
Свега изречених мера: 84

ПОХВАЛЕ УЧЕНИКА:






Први разред: 3
Други разред: 2
Трећи разред: 8
Четврти разред: 14

Свега: 27

ПОРЕЂЕЊА:
Школска година

2015/16.

2016/17.

2017/18.

2018/19

2019/20

2020/21

Пролазност

59,3%

63,3%

63,64%

64,45%

65,20

52,05

Изостанци

78,0

87,0

74,79

75,03

82,16

41,05

Одлични ученици

61 (8,7%)

46 (6,9%)

32

30

29

27

Васпитне и васп.-дисципл. мере

321+14=335

258+20=278

203+9=212

192+4=196

172+4=176

83+1=84

16 + 4 на

28+5 на

36+5 на

55+4 на

29+1 на

24+1 на

ванредно

ванредно

ванредно

ванредно

ванредно

ванредно

Осипање ученика

ЗАКЉУЧЦИ:

 Резултати успеха на основу пролазности су знатно лошији у односу на претходну
школску годину за око 13% (65,20%-52,05%);
 Број неоцењених ученика је у већој мери повећан 62 (11,85%) - 123 (23,98%).
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 Број изостанака је значајно мањи (82,16-41,05) по ученику у односу на прошлу школску
годину;
 Велики је распон броја изостанака по одељењима (8 до 81,5 по ученику);
 Смањен је значајно број васпитних и васпитно-дисциплинских мера за 92 (176 - 84);
 За 1 мањи је број одличних ученика (29 - 27);
 Осипање ученика у односу на претходну годину је незначајно мањи за 5 (29 - 24), не
рачунајући ученике који су прешли на ванредно школовање.
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА:










Допунски рад и упућивање ученика у методе и технике успешног учења;
Наставак посете наставних часова;
Наставак додатне подршке ученицима у образовно-васпитном раду;
Континуирано праћење напредовања ученика у складу са Правилником о оцењивању
ученика у средњем образовању и васпитању „Службени гласник РС“ број 68/15.
Појачан превентивни васпитни рад са ученицима од стране свих учесника образовноваспитног рада;
Размена искустава наставника у циљу унапређивања васпитно-образовног рада (тимски
рад; корелација; угледни часови и сл.);
Побољшати маркетинг школе како бисмо уписали више ученика следеће школске године;
Упознавање Школског одбора, Ученичког парламента и Савета родитеља са резултатима
успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта.
Педагог школе, Марија Милошевић Несторовић

3.3. Успех и дисциплина ученика на крају шк. 2020/21. г. након
поправних и разредних испита
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА








На почетку школске године уписано 515 ученика;
До краја другог полугодишта исписао се 36 ученика (16м. + 20ж.), и то: у првом 24
ученикa (10м+14ж), другом 9 ученика (6м+3ж), у трећем 3 ученика (0м+3ж);
На ванредно школовање прешaо 1 ученик (1м+0ж) и то из трећег разреда
Уписано (накнадно) до краја школске године 14 ученика (5м+9ж), и то у први разред 12
ученика (5м+7ж) и у трећи разред 2 ученика (0м+2ж), у други и трећи разред се накнадно
није уписао ниједан ученик;
Нема искључених ученика

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА:







Први разред: 128 (мушких 58; женских 70);
Други разред: 130 (мушких 63; женских 67);
Трећи разред: 139 (мушких 55; женских 84);
Четврти разред: 105 (мушких 48; женских 57);
Свега ученика 502 (мушких 224/40,87%/; женских 278/59%/).
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УСПЕХ

 Пролазност:
 Са позитивним успехом је 486 ученика (96,81%):
I
II
III
IV
 Одлични:
2
12
16
20
= 50 (9,96%);
 Врло добри:
26
32
46
38
= 142 (28,29%);
 Добри:
72
74
73
40
= 259 (51,59%)
 Довољни:
22
7
2
5
= 36 (6,77%).
Укупно:
122
125
137
103
= 487 (96,81%)

 Након полагања поправних и разредних испита недовољан успех има 11 (2,19%)
ученика – тако да ови ученици нису завршили разред
 Од одељења 100% позитивних је у 1/3, 1/7, 2/3, 2/8, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 4/3 и 4/5.
 Најнижа пролазност је у 1/6 (76,92%), 2/7 (91,67%), 1/1 и 2/4 (93,75%), 3/8 (94,12).
 Од разреда најбољи успех имају ученици трећег разреда (98,61%), четвртог
(97,29%), другог (95,94%) и затим првог (93,68%) позитивних ученика.
 По подручјима рада успех је следећи:





Пољопривреда 98,58%
Хемија 97,97%;
Текстилство 96,16%
Производња и предада хране 94,46%

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА:





Укупан број изостанака у школи је 25201 (50,20 по ученику);
Оправданих је 24814 (49,43 по ученику);
Неоправданих је 387 (0,77 по ученику).

Најмањи број изостанака: 4/3 (9,57); 4/5 (13,64); 3/4 (15,6); 2/3 (18,52); 3/3 (25,91); 3/6 (25,95)
Највећи број изостанака: 4/4 (132,4); 2/7 (100,8); 1/8 (78,1); 1/5 (74,82); 3/8 (73,59)...

Од разреда најмање су изостајали ученици трећег разреда (42 по ученику), па
четвртог (47,82 по ученику), другог (56,81 по ученику) и првог (62,92 изостанака по
ученику).
ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
I





II

III

Васпитне мере:
 ООС
17
13
12
 УОС
23
6
11
 УОВ
6
4
6
 Укупно
46
23
29
Васпитно-дисциплинске мере:
 УД
1
0
1
 УНВ
1
0
0
 Искључење 0
0
0
 Укупно
2
0
1

IV

УК.

9
8
14
31

=51
=48
=30
=129

1
0
0
1

=3
=1
=0
=4
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Свега васпитних мера: 129
Свега изречених мера: 133

Свега васпитно-дисциплинских мера: 4

ПОХВАЛЕ УЧЕНИКА:
ПОХВАЛЕ ОДЛИЧНИХ УЧЕНИКА:





Први разред: 2
Други разред: 12
Трећи разред: 16



Четврти разред: 20

Свега: 50

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ:








Континуирано праћење напредовања ученика комбиновањем више техника оцењивања
постигнућа ученика;
Организовање допунског рада и додатне образовне подршке за ученике са сметњама у
развоју и испољеним тешкоћама у учењу, као и за надарене ученике;
Континуиран појачан превентивни васпитни рад са ученицима од стране свих учесника
образовно-васпитног рада;
Размена искустава наставника у циљу унапређивања свих облика васпитно-образовног
рада (тимски рад; корелација; угледни часови; утврђивање и отклањање неуспеха
ученика; примена савремених наставних принципа, облика и метода рада и сл.);
Унапређивање система праћења напредовања ученика и вредновања њихових постигнућа.
Педагог школе, Марија Милошевић Несторовић

3.4. Резултати поправног испита у августовском испитном року
шк. 2020/21. г.
3.4.1.
одељење
I-1
I-3
1-5
1/6
I-7
1-8
укупно

Табеларни приказ резултата по одељењима и разредима
број ученика
4
4
3
2
3
2
18

I разред-август 2021.
са 1 негативном
са 2 негативне
3
1
0
4
2
1
1
1
1
2
2
0
9
9

положило
3
4
3
1
3
2
16

није положило
1
0
0
1
0
0
2

Табела1. Реализација поправног испита у одељењима I разреда
Одељење
II-3
II-5
II-7
II-8
укупно

број ученика
2
2
2
2
8

II разред-август 2021.
са 1 негативном
са 2 негативне
1
1
1
1
1
1
2
0
5
3

положило
2
2
2
2
8

Табела 2. Реализација поправног испита у одељењима II разреда
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није положило
0
0
0
0
0
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Одељење
III-1
III-6
укупно

број ученика
1
1
2

II разред-август 2021.
са 1 негативном
са 2 негативне
1
0
1
0
2
0

положило
1
1
2

није положило
0
0
0

Табела 3. Реализација поправног испита у одељењима III разреда
одељење
IV-2
IV-3
IV-4
IV.5
укупно

број ученика
5
5
3
1
14

IV разред-август 2021.
са 1 негативном
са 2 негативне
3
2
5
0
1
2
1
0
10
4

положило
4
5
2
1
12

није положило
1
0
1
0
2

Табела 4. Реализација поправног испита у одељењима IV разреда
разред
I
II
III
IV
укупно

број ученика
18
8
2
14
42

I-IV разред-август 2021.
са 1 негативном
са 2 негативне
9
9
5
3
2
0
10
4
26
16

положило
16
8
2
12
38

није положило
2
0
0
2
4

Табела 5. Реализација поправног испита по разредима

3.4.2.

Извештај о реализацији поправног испита у августовском
испитном року шк. 2020/21.

године. Из 16 од 23 одељења од првог до четвртог разреда испите је полагало 42
ученика из 20 наставних предмета. 26 ученика су полагала испит из једног, а 16 ученикa из
два наставна предмета. Полагало је 18 ученика првог, 8 другог, 2 трећег и 14 ученик четвртог
разреда. Из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране полагало је 21
кандидата и то 3 у области пољопривреде, 11 у области ветерине и 17 у области производња и
прерада хране. Из подручја рада Текстилство и кожарство полагало је 5 ученика, док је из
подручја рада Хемија и неметали полагало 5 ученика.
Међу ученицима четвртог степена највише кандидата је било из одељења четвртог
разреда прехрамбени и ветеринарски техничар – по 5, а у трећем степену 3 из одељења 1/1,
образовни профил модни кројач. Од 42 кандидата у августовском испитном року поправни
испит је положило 38 ученика, док 4 ученика нису положила.
Разред није завршило укупно 15 ученика - 12 у незавршним и 3 у завршним разредима.
Поправни испит није положио по 1 ученик из одељења 1/1, 1/6, 4/2 и 4/4. Из одељења 4/2 и
4/4 2 ученика који нису завршили разред се упућују да школовање доврше у својству
ванредних ученика у складу са законским прописима.
Извештај саставила: Марија Милошевић Несторовић

3.4.3.

Број поноваца на крају школске 2020/21. године
Одељење
1/1
1/5
1/6

Број поноваца
1
1
3
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1/8
2/1
2/4
2/5
2/7
3/6
3/8
4/2
4/4
УКУПНО:

1
1
1
1
2
1
1
1
1
15

Извештај саставила: Марија Милошевић Несторовић

3.5. Извештај са матурских и завршних испита у јунском испит.
року шк. 2020/21.
Матурски и завршни испити у јунском испитном року реализовани су у периоду
07.06.2021. до 12.06.2021. године
МАТУРСКИ ИСПИТ

За полагање матурског испита пријавило се 91 редовнан ученик из четири одељења
четвртог степена, подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 4-2 прехрамбени
техничар, 4-3 ветеринарски техничар и 4-4 пољопривредни техничар, Хемија и неметали 4-5
техничар за заштиту животне средине. Сви пријављени кандидати су приступили полагању
матурског испита и показали следећи успех:
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Испит пријавило 22 ученика. Сви си изашли на испит и сви су положили. Успех на
испиту: 1 одличан, 13 врло добрих, 7 добрих, 1 уч. са довољним успехом. Средња оцена 3,64.
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Испит пријавило 17 ученика. Сви си изашли на испит, док је њих 16 положило. Испит
није положио 1 ученик. Успех на испиту: 5 одличних, 7 врло добрих и 4 добрих. Средња
оцена 3,88.
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Испит пријавило 25 ученика. Сви пријављени су полагали и положили испит. Успех на
испиту: 2 одлична, 14 врло добрих, 8 добрих, 1 довољан. Ученик. Средња оцена 3,68.
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Испит пријавило 27 ученика. Сви пријављени су полагали испит и сви су положили.
Успех на испиту: 12 одличних, 8 врло добрих, 7 добрих. Средња оцена 4,19.
Матурски испит у јунском испитном року полагао је 91 ученик, положило је 90 и 1
ученик није положио. Пролазност на матурском испиту је 98,90%. Средња оцена на
матурском испиту је 3,85.
ЗАВРШНИ ИСПИТ

За полагање завршног испита у јунском року пријавило се 42 редовна ученика из три
одељења трећег степена, подручја рада Текстилство и кожарство 3-1 модни кројач и
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Пољопривреда, производња и прерада хране 3-7 оператер у прехрамбеној индустрији и 3-8
пекар и месар. Сви пријављени кандидати су приступили полагању завршног испита и
показали следећи успех:
МОДНИ КРОЈАЧ

Испит је пријавило 15 ученика и сви су изашли на полагање. Испит је положило свих 15
ученика. Успех на испиту: врло добар 6, добар 6, довољан 3. Средња оцена на завршном
испиту је 2,8.
ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Испит је пријавило 11 ученика и сви су изашли на полагање. Испит је положило свих 11
ученика. Успех на испиту: одличан 9, врло добрих 1, довољан 1. Средња оцена на завршном
испиту је 4,64.
ПЕКАР

Испит је пријавило 8 ученика и сви су положили. Успех на испиту: одличан 1, врло
добрих 4, добрих 2, довољан 1. Средња оцена на завршном испиту је 3,63.
МЕСАР

Испит је пријавило 8 ученика. Полагало је свих 8 ученика и сви су положили. Успех на
испиту: одличан 3, врло добар 1, добрих 3, довољан 1. Средња оцена на завршном испиту је
3,75.
Завршни испит у јунском испитном року пријавило је 42 ученика и сви су приступили
полагању испита и сви су га положили. Пролазност на завршном испиту је 100 %. Средња
оцена на завршном испиту је 3,70.
Подручје рада
Образовни профил
одељење пријавило полагало положило Није полож.
Пољопривреда, производња и прерада хране
прехрамбени техничар
4-2
22
22
22
0
Пољопривреда, производња и прерада хране
ветеринарски техничар
4-3
17
17
16
1
Пољопривреда, производња и прерада хране
пољопривредни техничар
4-4
25
25
25
0
Хемија и неметали
Техничар за зашт. жив. средине
4-5
27
27
27
0
Укупно:
91
91
90
1

Табела 1. Извештај са полагања матурских испита у јунском испитном року шк. 2020/21. г.
Подручје рада
Образовни профил
Пољопривреда, произв. и прерада хране
прехрамбени техничар
Пољопривреда, произв. и прерада хране
ветеринарски техничар
Пољопривреда, произв. и прерада хране
пољопривредни техничар
Хемија и неметали
Техничар за зашт. жив. средине
Укупно:

одељ. одличних Вр. добрих добрих довољних Није полож.
4-2
1
13
7
1
0
4-3
5
7
4
0
1
4-4
2
14
8
1
0
4-5
12
8
7
0
0
20
42
26
2
1

Табела 2. Успех на матурском испиту у јунском испитном року шк. 2020/21. г.
Подручје рада

Образовни профил

Текстилство и кожарство
модни кројач
Пољопривреда, произв. и прерада хране
оператер у прехрамб. индустрији
Пољопривреда, произв. и прерада хране
пекар
Пољопривреда, произв. и прерада хране
месар
Укупно:

одељ. пријавило полагало положило
3-1
3-7
3-8
3-8

15
11
8
8
42

15
11
8
8
42

15
11
8
8
42

Није
положило
0
0
0
0
0

Табела 3. Извештај са полагања завршних испита у јунском испитном року шк. 2020/21. г.
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Подручје рада
Образовни профил
одељ. одлич. Вр. добрих добрих довољ. Није полож.
Текстилство и кожарство
модни кројач
3-1
0
6
6
3
0
Пољопривреда,произв. и прерада хране оператер у прехрамб. индустрији 3-7
9
1
0
1
0
Пољопривреда, произв. и прерада хране
пекар
3-8
1
4
2
1
0
Пољопривреда, произв. и прерада хране
месар
3-8
3
1
3
1
0
Укупно:
13
12
11
6
0

Табела 4. Успех на завршном испиту у јунском испитном року шк. 2020/21. г.

3.6. Извештај са полагања матурских и завршних испита у
августовском испит. року шк. 2020/21.
Матурски и завршни испити у јунском испитном року реализовани су у периоду
25.08.2021. до 28.08.2021. године
МАТУРСКИ ИСПИТ

За полагање матурског испита пријавило се 13 редовних и 2 ванредна ученика из
четири одељења четвртог степена, подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране
4-2 прехрамбени техничар, 4-3 ветеринарски техничар и 4-4 пољопривредни техничар,
Хемија и неметали 4-5 техничар за заштиту животне средине. Сви пријављени кандидати су
приступили полагању матурског испита и показали следећи успех:
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Испит пријавило 4 ученика. Сви си изашли на испит, али ниједан ученика га није
положио. Средња оцена 1.
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Испит пријавило 6 редовних и 1 ванредни ученик. Сви си изашли на испит и сви су га
положили. Успех на испиту: 1 одличан, 1 врло добар и 5 добрих. Средња оцена 3,43.
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Испит пријавило 2 редовна и 1 ванредни ученик. Сви пријављени су полагали испит и
сви су га положили. Успех на испиту: 1 врло добар, 2 добра. Средња оцена 3,33.
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Испит пријавио 1 ученик. Он је полагао и положио испит. Успех на испиту: 1 довољан.
Средња оцена 2.
Матурски испит у јунском испитном року полагало је 13 редовних и 2 ванредна
ученика, положило је њих 11, док 4 ученика није положио. Пролазност на матурском испиту
је 73,33%. Средња оцена на матурском испиту је 2,44.
ЗАВРШНИ ИСПИТ

За полагање завршног испита у јунском року пријавило се 42 редовна ученика из три
одељења трећег степена, подручја рада Текстилство и кожарство 3-1 модни кројач и
Пољопривреда, производња и прерада хране 3-7 оператер у прехрамбеној индустрији и 3-8
пекар и месар. Сви пријављени кандидати су приступили полагању завршног испита и
показали следећи успех:
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МОДНИ КРОЈАЧ

Испит је пријавило 15 ученика и сви су изашли на полагање. Испит је положило свих 15
ученика. Успех на испиту: врло добар 6, добар 6, довољан 3. Средња оцена на завршном
испиту је 2,8.
ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Испит је пријавило 11 ученика и сви су изашли на полагање. Испит је положило свих 11
ученика. Успех на испиту: одличан 9, врло добрих 1, довољан 1. Средња оцена на завршном
испиту је 4,64.
ПЕКАР

Испит је пријавило 8 ученика. Полагало је свих 8 ученика и сви су положили. Успех на
испиту: одличан 1, врло добрих 4, добрих 2, довољан 1. Средња оцена на завршном испиту је
3,63.
МЕСАР

Испит је пријавило 8 ученика. Полагало је свих 8 ученика и сви су положили. Успех на
испиту: одличан 3, врло добар 1, добрих 3, довољан 1. Средња оцена на завршном испиту је
3,75.
Завршни испит у јунском испитном року пријавило је 42 ученика и сви су приступили
полагању испита и сви су га положили. Пролазност на завршном испиту је 100 %. Средња
оцена на завршном испиту је 3,70.
Подручје рада

Образовни профил

Пољопривреда, производња и прерада
хране
Пољопривреда, производња и прерада
хране
Пољопривреда, производња и прерада
хране

одељење пријавило полагало положило

прехрамбени техничар

4-2

22

22

22

0

ветеринарски техничар

4-3

17

17

16

1

пољопривредни техничар

4-4

25

25

25

0

4-5

27

27

27

0

91

91

90

1

Техничар за заштиту животне
средине
Укупно:

Хемија и неметали

Није
полож.

Табела 1. Извештај са полагања матурских испита у испитном року шк. 2020/21. г.
Подручје рада
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Хемија и неметали

Образовни профил

одељење одличних

Врло
Није
добрих довољних
добрих
положило

прехрамбени техничар

4-2

1

13

7

1

0

ветеринарски техничар

4-3

5

7

4

0

1

пољопривредни техничар

4-4

2

14

8

1

0

4-5

12
20

8
42

7
26

0
2

0
1

Техничар за зашт. жив. средине
Укупно:

Табела 2. Успех на матурском испиту у августовском испитном року шк. 2020/21. г.
Подручје рада

Образовни профил

Текстилство и кожарство
Пољопривреда, производња и прерада

модни кројач
оператер у прехрамбеној
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одељење пријавило полагало положило
3-1
3-7

15
11

15
11

15
11

Није
положило
0
0
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хране
Пољопривреда, производња и прерада
хране
Пољопривреда, производња и прерада
хране
Укупно:

индустрији
пекар

3-8

8

8

8

0

месар

3-8

8

8

8

0

42

42

42

0

Табела 3. Извештај са завршних испита у августовском испитном року шк. 2020/21. г.
Подручје рада

Образовни профил

3-1

0

Врло
добрих
6

6

3

Није
положило
0

3-7

9

1

0

1

0

3-8

1

4

2

1

0

3-8

3

1

3

1

0

13

12

11

6

0

одељење одличних

Текстилство и кожарство
модни кројач
Пољопривреда,производња и прерада
оператер у прехрамбеној
хране
индустрији
Пољопривреда, производња и прерада
пекар
хране
Пољопривреда, производња и прерада
месар
хране
Укупно:

добрих довољних

Табела 4. Успех на завршном испиту у августовском испитном року шк. 2020/21. г.
Извештај саставила: Марија Милошевић Несторовић, педагог школе

4. Дипломе, награде и похвале
Констатовали смо да је на крају наставне године било 50 одличних ученика и сви су награђени похвалницама.
Свако одељењско веће је на предлог наставника практичне наставе изабрало по једног
ученика који се током школовања показао као најбољи на практичној настави.
НАЈБОЉИ НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Валентина Савић 3/1
Николина Филиповић 3/7
Богдан Ђорђевић 3/8 (пекар)
Урош Марковић 3/8 (месар)
Данијел Николић 4/2
Дајана Стојановић 4/3
Михајло Петровић 4/4
Наташа Столић 4/5

4.1. Списак ученика носиоца дипломе „Вук Караџић“
Нема ученика који су стекли услов да буду носиоци дипломе „Вук Караџић“.

4.2. Ученици генерације
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Алехандрина Искијердо Пинедо
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4.3. Списак одличних ученика по разредима
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Име и презиме
Сашка Живковић
Моника Станојевић
Тамара Павић
Катарина Трајковић
Катарина Миленковић
Милош Поповић
Анастасија Ранковић
Николина Ристић
Јелена Радојевић
Јована Гачић
Драгана Јовановић
Тамара Јовановић
Марија Ракић
Милица Младеновић
Марија Мијаиловић
Богдана Грковић
Анђела Спасић
Лидија Савић
Кристина Пантић
Милена Пантић
Милица Бошковић
Андријана Мијаиловић
Анђела Живанчевић
Александар Симић
Димитрије Михајловић

одељ.
1/3
1/3
2/3
2/3
2/3
2/4
2/4
2/4
2/4
2/5
2/5
2/5
2/5
2/7
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/4
3/4
3/4
3/4
3/5

успех
5,00
5,00
5,00
4,76
4,53
4,73
4,55
4,55
4,55
4,75
4,54
4,54
4,54
4,50
5,00
4,89
4,78
4,67
4,67
4,56
5,00
5,00
4,54
4,55
4,58

РБ
26
27
28
29
30
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Име и презиме
Катарина Крстић
Анђела Филић
Јелена Николић
Нина Филиповић
Анастасија Савић
Михајло Стојадиновић
Данијела Николић
Емина Ивковић
Алехандрина Искијердо Пинедо
Ана Станојевић
Марта Савић
Симић Јована
Милица Глигоријевић
Наташа Столић
Милица Стојковић
Анита Стојадиновић
Кристина Сарић
Теодора Петровић
Дејана Павловић
Ивана Миловановић
Нина Лукић
Марио Костић
Марија Живковић
Анђела Живановић
Анђела Дејановић

одељ.
3/5
3/5
3/6
3/6
3/7
4/2
4/2
4/2
4/3
4/3
4/3
4/4
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

успех
4,50
4,50
4,79
4,79
4,50
4,64
4,50
4,50
5,00
5,00
4,50
4,80
4.75
5,00
4,92
5,00
4,75
4,67
4,75
4,83
4,75
4,83
4,67
4,92
5,00

5. Извештаји о раду стручних органа
5.1. Наставничко веће
На седницама наставничког и одељењских већа реализовани су садржаји планирани
Годишњим планом рада школе.
Питања која су најчешће разматрана на наведеним седницама:










Припремљеност школе за рад у школској 2020/21. години,
Анализа резултата рада ученика,
Владање ученика и проблеми изостајања са наставе,
Актуелни проблеми у образовању и васпитању младих,
Реализација допунске и додатне наставе и постигнути ефекти,
Упознава запослених са новим законским и подзаконским актима,
Разматрање плана уписа за школску 2021/22. г.
Разматрање реализације екскурзије матураната,
Културна и јавна делатност школе,

Припремљено и одржано 9 седница Наставничког већа:
РБ

Датум

РБ

Датум

1.

14.9.2020.

6.

15.6.2021.
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2.

21.10.2020.

7.

25.6.2021.

3.

18.11.2020.

8.

16.8.2021.

4.

15.1.2021.

9.

31.8.2021.

5.

5.5.2021.

5.2. Одељењска већа
Припремљено и одржано 11 редовних седница Oдељењских већа, док су ванредна
одељењска већа одржавана по потреби.
1.

31.8.2020.

7.

26.4.2021.

2.

9.11.2020.

8.

1.6.2021.

3.

10.11.2020.

9.

24.6.2021.

4.

24.12.2020.

10.

16.8.2021

5.

25.12.2020.

11.

26.8.2021.

6.

13.4.2021.

5.3. Стручна већа
5.3.1.

Извештај о раду стручног већа наставника српског језика и
књижевности у шк. 2020/21. г.

Састав Стручног већа наставника српског језика и књижевности у школској 2020/21.
години чинили су: Љиљана Лазић (наставник српског језика и књижевности), Оливера
Ђерић (наставник српског језика и књижевности), Александра Љубисављевић (наставник
српског језика и књижевности), Милена Лазић (наставник музичке уметности), Боривоје
Кеџић (библиотекар) и Јелена Булајић (наставник српског језика и књижевности), која је
обављала функцију председника овог стручног већа.
1. ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА

У току школске 2020/21. године чланови Стручног већа наставника српског језика и
књижевности одржали су једанаест састанака, на којима су разматрали питања предвиђена
Годишњим планом рада Већа. На тим састанцима донети су одређени закључци, који улазе у
састав овог извештаја. На почетку школске 2020/21. године чланови Стручног већа договарали
су се око израде годишњих и оперативних планова рада наставника, који су усклађени са
важећим плановима и програмима наставе и учења. Током године оперативни планови
наставника прилагођивани су онлајн и комбинованом моделу наставе, који су се смењивали у
овој школској години. Такође, на почетку школске 2020/21. године Стручно веће наставника
српског језика и књижевности утврдило је термине за израду писмених задатака, мада су они
током школске године кориговани и прилагођавани изменама у календару образовноваспитног рада. У складу са упутством Министарства просвете, које је стигло у априлу
месецу, Стручно веће је донело одлуку о свођењу броја писмених задатака у току школске
године на три писмена задатка у оним одељењима који су наставу у школи завршили 1. јуна
2021. године, а према чијем је програму наставе и учења требало да буду реализована четири
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писмена задатка. На састанцима Стручног већа његови чланови анализирали су различите
аспекте наставног процеса. Најпре су се позабавили питањем снабдевености ученика
уџбеницима и закључили да ученици немају у довољној мери уџбенике, већ да доста користе
интернет у те сврхе. Чланови Стручног већа анализирали су примењиване методе и технике
оцењивања, при чему су закључили да су у свом раду користили разноврсне методе
оцењивања: усмена провера знања, писана провера знања, континуирано вођење евиденције о
раду ученика. Што се тиче наставе на даљину, закључено је да нису сви ученици у довољној
мери били активни у гугл учионицама. Стручно веће наставника српског језика и
књижевности бавило се посебно анализом рада у одељењима првог разреда. Закључено је да
ученици првог разреда поседују слабо предзнање и да су немотивисани за рад. Чланови
Стручног већа дискутовали су и о усаглашавању критеријума оцењивања. Заузет је став да
сваки наставник прилагоди критеријум оцењивања актуелној епидемиолошкој ситуацији и
могућностима онлајн наставе. У току школске 2020/21. године индивудуалне образовне
планове изводили су Љиљана Лазић, Оливера Ђерић и Александра Љубисављевић. Чланови
Стручног већа анализирали су и успех ученика на својим састанцима. На крају првог
полугодишта јавио се мањи број неоцењених ученика који нису редовно похађали наставу и
нису били укључени у рад гугл учионица, док је на крају другог полугодишта било пет
ученика са недовољном оценом из српског језика и књижевности, а двоје ученика је упућено
на полагање разредног испита. Приликом анализе реализације свих облика образовноваспитног рада закључено је да су планови реализације редовне наставе остварени у складу са
измењеним календаром образовно-васпитног рада. Реализован је и одређени број часова
допунске наставе, будући да није било услова да се тај број у потпуности испуни (Оливера
Ђерић – 24, Јелена Булајић – 10). Током школске 2020/21. године није било услова да се
изведу угледни часови, као ни различити облици амбијенталне наставе. Стручно веће
наставника српског језика и књижевности разматрало је и план уписа за наредну школску
годину и донело закључак да подржава план уписа који су дала стручна већа наставника
стручних предмета. Тај план би подразумевао исту комбинацију образовних профила као и
претходне школске године, при чему би профил модни кројач био замењен профилом
моделар техничар одеће. На састанку одржаном 25. јуна 2021. године чланови Стручног већа
изабрали су Оливеру Ђерић за председника овог већа у школској 2021/22. години.
2. ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

На првом састанку чланови Већа изабрали су следеће уџбенике за школску 2020/21.
годину:






Миодраг Павловић, Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, Klett,
Београд 2012.
Весна Ломпар, Граматика за први разред гимназија и средњих стручних школа, Klett,
Београд 2012.
Миодраг Павловић, Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Klett,
Београд 2014.
Весна Ломпар, Александра Антић, Граматика за други разред гимназија и средњих
стручних школа, Klett, Београд 2014.
Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Читанка за трећи разред гимназија и
средњих стручних школа, Klett, Београд 2015.
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Весна Ломпар, Александра Антић, Граматика за трећи разред гимназија и средњих
стручних школа, Klett, Београд 2015.
Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Читанка за четврти разред гимназија и
средњих стручних школа, Klett, Београд 2016.
Весна Ломпар, Александра Антић, Граматика за четврти разред гимназија и средњих
стручних школа, Klett, Београд 2016.
Соња Маринковић, Музичка уметност за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд 2012.

Чланови Стручног већа су се договорили да ученицима остављају могућност набавке
уџбеника и других издавача, уколико нису у могућности да набаве тражени уџбеник.
3. ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Стручно веће наставника српског језика и књижевности усвојило је следеће теме за
израду писменог задатка из српског језика на матурском испиту у школској 2020/21. години:
1. Анализа лика из романа Корени; 2. Моралне дилеме моје генерације/Моји немири; 3.
„Човек није створен за поразе” - Хемингвеј; 4. У сећању чувам снагу за будућност; 5. Сваки
растанак је нови почетак; 6. Борећи се са собом постајем (бољи) човек; 7. Књижевни лик/дело
које ме је оплеменило; 8. Женски ликови у делу Боре Станковића; 9. Човек је најјачи кад
ствара и воли; 10. Људи постају уморни од живота кад пред собом немају циља. Непосредно
пред реализацију матурског испита чланови Стручног већа су са наведеног списка тема
одабрали четири теме које су ученицима понуђене на самом испиту: 1. Анализа лика из
романа Корени; 2. Женски ликови у делу Боре Станковића; 3. Сваки растанак је нови почетак;
4. Човек је најјачи кад ствара и воли.
4. ПОСЕТА КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

Посета Сајму књига није реализована због постојеће епидемиолошке ситуације. Из
истих разлога није било могуће организовати ни посету другим манифестацијама, међу
којима се издваја Смедеревска песничка јесен. Ове године та манифестација није била
отворена за публику. Иако се на тај начин није учествовало у њој, за Стручно веће наставника
српског језика и књижевности посебно је значајно то што је његов члан Александра
Љубисављевић добитник награде која се на тој манифестацији додељује – Смедеревски Орфеј
за песму „Кафа са Кафком”. Оливера Ђерић и Љиљана Лазић су пратиле манифестацију
Нушићеви дани, у оквиру које су одгледале представе Дивље месо и Ожалошћена породица.
Од посета установама културе реализована је једино посета Музеју у Смедереву на дан
обележавања Петојунске експлозије, коју је предводила Оливера Ђерић.
5. САРАДЊА СА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

Током школске 2020/21. године није реализовано колективно учлањење у Народну
библиотеку Смедерево зато што није било интересовања код ученика. Сарадња са овом
установом остварена је преко наставника Александре Љубисављевић, којој је Народна
библиотека организовала промоцију њене нове збирке приче под насловом Човек који није
волео кравате. У организацији промоције учествовао је и Центар за културу Смедерево.
Промоција је одржана 25. јуна 2021. године у Концертној дворани Центра за културу. Збирка
прича Александре Љубисављевић објављена је под покровитељством Града, као пројекат у
култури за 2020. годину.
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6. СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

Овогодишње обележавање Савиндана протекло је у складу са поштовањем
епидемиолошких мера. Ученици и наставници припремили су презентацију која је 27.
јануара приказана у школи и постављена на сајт школе. У изради презентације допринос су
дали ученици одељења 3/5 и 4/2, а од наставника Оливера Ђерић, која је осмислила садржај, и
Јадранка Живковић, која је дизајнирала презентацију. Упркос отежавајућим околностима,
Дан Светог Саве обележен је на прикладан начин.
7. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ

Ученици су у току првог полугодишта учествовали на литерарном конкурсу који је
организовао Савез слепих и постигли су следеће резултате: Нађа Максимовић (1/5) – друго
место и Ивана Миленковић (1/5) – треће место. Ментор је била Оливера Ђерић. У другом
полугодишту школске 2020/21. године ученица Марија Живковић (4/5) учествовала је на
Светосавском литерарном конкурсу и заузела друго место. Ментор поменутој ученици била је
Љиљана Лазић.
8. УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА

У школској 2020/21. години није било заинтересованих ученика за такмичење из
српског језика и језичке културе, као ни за такмичење из области књижевности. Ученица
Марија Мијаиловић (3/3) имала је право на директан пласман на Регионалном такмичењу из
српског језика и језичке културе, будући да се претходне школске године пласирала на
такмичење регионалног нивоа. Међутим, поменута ученица је одустала од учешћа на
такмичењу с обзиром на то да је Друштво за српски језик и књижевност касно донело одлуку
о реализацији такмичења.
9. РАД СЕКЦИЈА

Стручно веће наставника српског језика и књижевности у школској 2020/21. години
организовало је рад литерарне секције (Љиљана Лазић), рецитаторске секције (Оливера
Ђерић) и лингвистичке секције (Јелена Булајић). Одржан је мали број часова: литерарна
секција (10), рецитаторска секција (9) и лингвистичка секција (5). На ово је утицао слаб одзив
ученика, а посебно услови рада изазвани пандемијом. Чланови литерарне секције
учествовали су на Светосавском конкурсу, чланови рецитаторске секције су допринели
изради видео-презентације којом је уприличено обележавање школске славе (Свети Сава), док
је ученица која је била у лингвистичкој секцији решавала задатке из Дигиталне базе задатака
за припремање ученика за такмичење из српског језика и језичке културе.
10. САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА

Поред уобичајене сарадње са наставницима који припадају другим стручним већима,
издваја се сарадња Оливере Ђерић са Стручним већем наставника прехрамбене групе
предмета, при чему је она лекторисала презентације за ТВ часове које је припремила Јелена
Вукашиновић.
11. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Чланови Стручног већа похађали су следеће семинаре (обуке) у школској 2020/21.
години: Оливера Ђерић - „Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих
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резултата и у време пандемије ковида 19” (вебинар), „Наставник – креатор свог онлајн
окружења”, „Дигитално образовање 2021”; Јелена Булајић - „Наставник – креатор свог онлајн
окружења”, „Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за
развој кључних вештина ученика основних школа: критичко мишљење и решавање проблема,
дигитална писменост и програмирање микробит уређаја”; Милена Лазић - „Обука за
реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења”, „Електронски
портфолио”.
У оквиру стручног усавршавања у установи чланови Стручног већа су на састанцима
презентовали различите садржаје: Јелена Булајић – своју рецензију књиге Стопама лудака
завичајног писца Саше Гавриловића, своја три ТВ часа која је урадила у оквиру пројекта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, садржај семинара „Наставник – креатор
свог онлајн окружења”; Оливера Ђерић – садржај семинара које је похађала („Наставник –
креатор свог онлајн окружења”, „Дигитално образовање 2021”, „Од доброг плана, преко
ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19”), као и приказе
посета књижевним трибинама и Музеју у Смедереву.
12. ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ И ДОПУНА ФОНДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Чланови Стручног већа одустали су од претплате на стручне часописе и донели одлуку
да се тај новац преусмери на набавку литературе. Фонд школске библиотеке није допуњен,
мада је то питање разматрано. Утврђен је само списак потребних књига, чија се набавка
планира на почетку следеће школске године. Тај списак чине следећи наслови: На Дрини
ћуприја (10 примерака), Злочин и казна (5), Коштана (5), Мајстор и Маргарита (3), Благо цара
Радована (5). Закључено је да убудуће треба планирати набавку стручне литературе
(приручници, уџбеници, речници).
13. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАНРЕДНИХ, МАТУРСКИХ, ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА

Чланови Стручног већа наставника српског језика и књижевности током школске
2020/21. године учествовали су у реализацији матурског испита, као и у реализацији
ванредних, разредних и поправних испита.
Смедерево, 28.6.2021, Председник Стручног већа наставника српског језика и књижевности
Јелена Булајић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

У току ове школске године литерарна секција је радила у складу са
здравственом ситуацијом.

актуелном

На почетку школске 2020/2021.године анкетирани су ученици и било је пријављено 19
заинтересованих ученика. Када је секција почела са радом број ученика се осипао, само 5
ученика је активно учествовало у раду, док су се остали појављивали повремено.
Како се здравствена ситуација мењала , поједини ученици су били и у изолацији или су
и сами били заражени, тако је њихов елан опадао и није било лако, чак ни могуће
мотивисати их за рад.
Од укупно пријављених часовима уживо , а затим и онлајн уредно су присуствовале
ученице 4/5 и 3/6 одељења : Живковић Марија, Столић Наташа, Миловановић Милица,
маринковић Анђела и Сретеновић наталија.
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Одржано је укупно 9 часова.
Поменуте ученице су послале и радове поводом Светосавског конкурса који сваке
године објављује Народна библиотека у Смедереву. На том конкурсу рад Марије Живковић
освојио је другу награду. Због епидемије није било уобичајене доделе, па је ученица сама
подигла похвалницу.
После зимског распуста у условима онлајн наставе није било заинтересованих за рад.
Образложење ученика било је да су затрпани материјалима за редовну наставу и да не
постижу да одговоре на све захтеве. Како је већина ученика из четврте године, морали су да
припремају дипломске радове и да се припремају за полагање пријемних испита за факултете.
Може се закључити да је овако слаб рад у секцији још једна од бројних последица
новонастале ситуације изазване епидемијом.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

Током школске 2020/21. године реализовано је само пет часова лингвистичке секције
због слабог интересовања код ученика, као и због специфичних услова рада који су изазвани
пандемијом. У раду секције учествовала је ученица Марија Мијаиловић (3/3). Основни циљ
секције био је припремање ученика за такмичење из српског језика и језичке културе. Иако је
поменута ученица имала право на директан пласман на Регионалном такмичењу из српског
језика и језичке културе, будући да се претходне школске године пласирала на такмичење
регионалног нивоа, одустала је од учешћа на такмичењу зато што је Друштво за српски језик
и књижевност касно донело одлуку о реализацији такмичења. На одржаним онлајн часовима
ученици је постављан одабрани материјал из Дигиталне базе задатака за припремање ученика
за такмичење из српског језика и језичке културе. Задацима је обухваћена област творбе речи
и лексикологије.
Организатор секције
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

Рецитаторска секција ове године најпре није привукла већи број заинтересованих
ученика, разлог је измењен начин рада због пандемије.
Планирано је било да акценат буде на смотри рецитатора и креирању и реализацији
обележавања Дана Светог Саве у школи. Како реторика, рецитовање, сценски наступ захтевају
физички контакт, а ради безбедности ученика и наставника, рад је организован другачије.
Школа не располазе ИТ ресурсима па су се чланови секције довијали користећи своје
телефоне, рачунаре, интернет...
Одржано је 10 часова. Ученеци су анализирали видео-записе извођења родољубивих
песама од којих су потом креирали део мултимедијалне презентације коришћене за Дан
Светог Саве.
План није у потпуности реализован, али су ученици развили нове компетенције, пажњу
посветили неговању правописне културе, очувању ћириличног писма, примени за њих
теоријских знања у свакодневној комуникацији.
Како је велики део часова одржан путем гугл учионице и вајбер групе, ученици су
увидели и замке онлајн окружења.
Оливера Ђерић
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5.3.2.

Год. извештај о раду Стручног већа наставника страних језика

Актив чине: Стојковић Биљана, Луковић Александра, Тешић Дуња, Пирковић Милош и
Кулагић Данијела.
Одржано је укупно 10 састанака актива, углавном након педагошких колегијума, и када
су биле презентације два семинара.
Што се тиче стручног усавршавања:



Стојковић Биљана има 34 бода.
Луковић Александра има 17 бода.

Остали чланови нису имали стручно усавршавање.
Редовна настава је углавном реализована по годишњем плану и програму. Допунску
наставу су држале колегинице Стојковић Биљана 2-4 и Кулагић Данијела 2-4.
Чланови овог актива нису имали учешћа на такмичењима.
Актив даје предлог да и наредне школске године председник остане Александра
Луковић.
Председник стручног већа, Александра Луковић

5.3.3.

Извештај о раду Стучног већа друштвених наука за шк. 2020/21. г.

Чланови Већа у школској 2020/21. години су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рабреновић Гордана (Социологија, Грађанско васпитање),
Миленковић Мирослав (Ликовна култура),
Стојановић Паул (Историја, Грађанско васпитање),
Живанчевић Драган (Географија, Грађанско васпитање),
Трајков Мирјана (Историја, Грађанско васпитање),
Момчиловић Бојана (Грађанско васпитање), Прокић Миона (замена)

Усвојен је на првом састанку Годишњи план рада Већа. Истакнуто је да ће се радити у
отежаним условима с обзиром на епидемију Ковида 19, те да ће доћи до прилагођавањња
плана .У току школске 2020/21. године, одржано је 7 (седам) састанка стручног Већа
(септембар, октобар и новембар, јануар, март, април, јун).
УСАГЛАШАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ОЦЕЊИВАЊА:

Анализиране су потребе чланова Већа, те списак прослеђен директору. Наглашен
исправан начин слања оперативних планова и вођење педагошке евиденције. Разговарано је
континуиранао о критеријумима оцењивања, начинима рада, праћењу напредовања ученика,
формативном и сумативном оцењивању како би критеријум био усаглашен. Праћен је и
вреднован рад ученика који су радили по ИОП –у.
РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА:

Координатор Ученичког парламента, Рабреновић Гордана, известила је најпре о плану
рада истог, као и о проблемима ученика током године и начинима да се превазиђу (проблем
превоза, уређење ученичког простора, фотографисање на крају школске године, последњи
дан матураната, као и организација матурске вечери).
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ДОПУНСКИ, ДОДАТНИ РАД, СЕКЦИЈЕ:

Чланови су истакли да уколико буде потребе за допунском или додатном наставом,
може да се јави проблем у вези са терминима, а због подељености одељења, али да ће се
изнаћи решење ако до тога дође. Није било часова допунског или додатног рада, као ни
секција. Чланови Већа су обрађивали градиво без проблема на редовним часовима, ученици
су усвојили предвиђено, те нису тражили додатна појашњења. Није било ученика који су
изразили жељу за додатном наставом или секцијама.
УСАВРШАВАЊЕ:

Током школске године, планирани су угледни часови, али због отежаних услова рада,
нису одржани. Обуке или вебинаре прошли су (добили сертификате или уверења):
1) Д. Живанчевић, Увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних
материјала, ЗУОВ, 19,5 бодова,
2) Г. Рабреновић, Програм за самовредновање установа, Академија Филиповић, 4 бода,
3) П. Стојановић,
a) Српске краљице у 19. и 20. веку,
b) Примена карикатуре у настави историје (сертификат)
САРАДЊА У УСТАНОВИ И ВАН ЊЕ:

Због пандемије је била отежана сарадња са институцијама ван школе, али у школи са
тимовима и осталим стручним већима обављала се континуирано захваљујући друштвеним
мрежама (Вајбер) и апликацијама (Гугл мит). Редовно су размењиване информације из
осталих Већа, као и тимова, захваљујући присуству на Педагошком колегијуму председника и
координатора тимова.
ПРОБЛЕМ УПИСА:

Разматран је план уписа, чланови су забринути због смањења броја уписаних одељења и
сматрају да се школа налази пред гашењем. Истакнуто је да би требало руководство школе да
обави разговор са Градском управом и предочи проблем који се јавио како због премештања
школе из центра града на периферију тако и због несметаног увећања броја одељења приватне
Медицинске школе. Закључено је да како упис не зависи од саме установе тј. предлога
чланова колектива већ од плана Министарства, чланови Већа не треба да дају предлог.
ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ:

Редовно је разматрана здравствена безбедност у школи као и дописи Министарства,
закључено је да је добра, као и да се поштују све мере и препоруке Министарства.
ТАКМИЧЕЊА:

Нису организована такмичења ученика. Разлог је незаинтересованост самих ученика,
чему је допринело и одржавање наставе онлајн. У установи је одржано најпре општинско, а
затим и окружно такмичење из историје. На првом су учествовала два ученика, а на другом
само један ученик Гимназије из Смедерева који је успео да се квалификује на републичко
такмичење.
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ГОДИШЊИЦА НАСТАНКА ШКОЛЕ (30-A):

Разговарано је о покретању Летописа школе, наглашено да је планирано од септембра
да се крене са реализацијом поменутог, те да ће се од тада подаци од значаја прослеђивати
управи, а преко председника Већа.
НОВИ ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

Једногласно је изабрана Г. Рабреновић за председника Већа у школској 2021/22.
М. Трајков, председник Стручног већа

5.3.4.

Годишњи извештај рада Стручног већа текстилне струке

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА

Стручно веће наставника текстилне струке је школске 2020/2021. године одржало седам
састанaка, што је евидентирано у записницима који садрже дневни ред и ток сваког састанка.
Веће је конституисано на првом састанку одржаном 16.09.2020. године. Чланови веће
су: Софија Павловић, Слађана Миленковић, Гордана Филиповић, Весна Јовановић, Марина
Мрвић, Марица Кокерић Стокић, Вера Кацаревић, Марија Ђулућ и Ивка Станојевић.
Председник Већа је Гордана Филиповић, записнике са састанака води Слађана Миленковић.
На одржаним састанцима Веће је усвојило годишњи план рада, који јe саставни део
Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину и израдило годишњи план
реализације практичне инаставе у блоку за прво и друго полугодиште школске 2020/2021.
годинe. Одређене су секције и наставници за њихово извођење. Састављен је план за школско
такмичење и учешће на републичком такмичењу, набавку материјала и средстава за
практичну наставу, стручно усавршавање у установи и ван установе, извођење угледних
часова, допунски и припремни рад. На састанцима је размотрен и план уписа за школску
2021/2022. годину, те дат предлог да се упише једно одељење четвртог степена – моделар
одеће и једно одељење трећег степена – модни кројач.
Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају сваког класификационог
периода школске 2020/2021. године и усаглашавање критеријума оцењивања. Разматране су
здравствено – безбедносне мере заштите ученика и запослених у школи везане за COVID-19.
Сачињен је списак тема за завршни испит. Обављене су припреме и реализација завршног
испита. Израђен је материјал за промоцију струке, прославу Светог Саве и Дана школе.
Председник Већа је своје чланове обавештавао о току сваког састанка Педагошког колегијума,
а на састанку одржаном 19.10.2020. год. о току седнице Скупштине Удружења текстилних и
кожарских школа, којој је присуствовао.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Планирана стручна усавршавања ван установе нису реализована због ситуације везане
за COVID-19. Непланирана стручна усавршавања ван установе извођена су онлајн.
Годишњој конференцији наставника у школској 2020/2021. години која је одржана
онлајн у периоду од 6.11.2020. – 3.12.2021. године у организацији Достигнућа младих у
Србији, присуствовале су Софија Павловић и Гордана Филиповић. Током овог периода
одржана су четири скупа и три предавања. Свака од њих је у оквиру стручног усавршавања у
установи члановима Већа презентовала једно онлајн предавање. Гордана Филиповић је
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13.03.2021. године присуствовала онлајн конференцији „Пројектна настава у онлине
окружењу“, а Слађана Миленковић је 26.4.2021. присуствовала вебинару „Програм за
самовредновање установа“.
У оквиру стручног усавршавања у установи, на састанку Већа, одржаном 14.01.2021.
год. Софија Павловић је презентовала онлајн предавање „Како покренути промене из
учионице“, а Гордана Филиповић онлајн предавање „Наставник као ментор, тренер и коуч“.
На састанку Већа, одржаном 29.03.2021. год. Гордана Филиповић је презентовала онлајн
конференцију „Пројектна настава у онлајн окружењу“.
Слађана Миленковић је на састанку Већа, одржаном 17.06.2021.год. презентовала
вебинар „Програм за самовредновање установа“.
На састанцима Стручног већа приказивани су часописи из области образовања и
васпитања, садржај приручника „Технологија одеће 1“, аутора Љубице Петровић и Јасмине
Лакушић. Размењена су мишљења, искуства, савети и сугестије.
Од планираних активности због ситуације, везане за COVID-19 нису држани угледни
часови.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ У БЛОКУ

Планирана практична настава у одељењима 1-1, 2-1 и 3-1 образовног профила модни
кројач реализована је у потпуности, са планираним бројем часова. Наставу су реализовали
задужени наставници у текстилним радионицама, а у времуну од 30.11. – 18.12.2020. и 08.03.
– 16.04.2021. онлајн, путем Гугл учионице.
Планирана практична настава у блоку и конструкција одеће у блоку реализоване су са
предвиђеним бројем часова, углавном по планираном распореду извођења уз мања померања
термина извођења због преласка на онлајн наставу. Блок настава је извођена у текстилним
радионицама, а само је у одељењу 2-1 од 12.04. – 16.04.2021. год. онлајн, путем Гугл
учионице.
РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирана допунска и припремна настава је реализована.
Софија Павловић је одржала 19 часова допунске наставе предузетништва и 6 часова
припремне наставе за полагање поправног испита из предузетништва ученицима из одељења
3-1. Одржала је 35 часова припремне наставе за полагање завршног испита првој групи
одељења 3-1.
Слађана Миленковић је одржала 26 часова допунске практичне наставе ученицима из
одељења 2-1 и 21 час допунске практичне наставе ученицима из одељења 1-1.
Гордана Филиповић је одржала 8 часова допунске наставе текстилних материјала и 6
часова допунске наставе технологије одеће ученицима из одељења 1-1. Одржала је 6 часова
допунске наставе естетског обликовања и 6 часова допунске наставе технологије одеће
ученицима из одељења 2-1.
Марија Ђулић је одржала 15 часова допунске наставе конструкције одеће ученицима из
одељења 1-1 и 15 часова допунске наставе конструкције одеће ученицима из одељења 2-1.
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Марица Кокерић Стокић је одржала 29 часова допунске практичне наставе ученицима
из одељења 1-1 и 22 часа припремне наставе за разредни испит ученицима из одељења 1-1.
Одржала је и 35 часова припремне наставе за полагање завршног испита трећој групи
одељења 3-1.
Марина Мрвић је одржала 35 часова припремне наставе за полагање завршног испита
другој групи одељења 3-1.
Вера Кацаревић је одржала 11 часова допунске наставе конструкције одеће ученицима
из одељења 1-1.
Време, садржај и место реализације одржаних часова уписани су у књиге евиденције у
школи.
Планиране секције нису држане због ситуације везане за COVID-19.
РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА

Школско такмичење одржано је 24.4.2021. године. Првобитни термин такмичења
планиран је зa 10.3.2021. године, али је отказан због преласка на онлајн наставу од 8.3.2021.
године. Такмичење је одржано у просторијама текстилних кабинета, уз поштовање
прописаних мера заштите. Такмичили су се ученици одељења 3-1, образовног профила модни
кројач у Изради одевног предмета од текстилног материјала. Сви такмичари су завршили
радне задатке у оквиру предвиђеног времена од 120 минута. Прво место освојила је
Валентина Савић са 82,42 бода, од могућих 100 бодова. Ментор ученице која је победила на
школском такмичењу је Марина Мрвић.
У току припрема за Републичко такмичење, стигло је обавештење да је на Управном
одбору Удружења текстилних и кожарских школа одлучено да се и ове школаке године због
ситуације са COVID-19неће одржати планирано Републичко такмичење.
Председник Стручног већа, Гордана Филиповић

5.3.5.

Извештај о раду Стручног већа пољопривреде за шк. 2020/21. г.

Стручно веће пољопривредне струке ТТПШ „ДеспотЂурађ“ у Смедереву броји 6
чланова: Славица Аврамовић (председник стручног већа), Драгана Дракулић, Сенка Братић,
Љубиша Буховац, Нела Маричић и Марија Живић.
Стручно веће са оваквом структуром и у овом саставу је донело Програм рада за
школску 2020/2021. годину.
Одржано је 11 састанака стручног већа и више стручних консултација Колегијума о
текућим питањима важним за несметано одржавање наставе .
Чланови већа су успешно организовали теоријску, практичну и блок наставу планирану
Гантограмом за прво и друго полугодиште, а у складу са свим препорученим здравствено–
безбедносним мерама од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у вези
са пандемијом вирусом ковид -19. С тим у вези, настава се одвијала по комбинованом моделу,
настава у школи и за ученике који су се определили за наставу од куће путем платформе
Гугл-учионице. Допунска настава је организована за ученике са слабим оценама, такође
према плану и педагошком решењу сваког наставника, а опет по посебним условима,
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прилагођеним датој ситуацији за шта постоји уредна евиденција у за то одређеним
Дневницима рада.
Све наставне активности, планиране за ову школску годину успешно су реализоване.
ДОПУНСКА НАСТАВА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 3/4 И 4/4 И ТО:




Драгана Дракулић из биљне производње 2, воћарство и виноградарство 23 часа, из
предмета наводњавање 17 часова.
Нела Маричић из предмета сточарска производња у 4/4 37 часова.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА ЗА ОДЕЉЕЊЕ 4/4 ЗА МАТУРСКИ РАД И ТО:






Аврамовић Славица из предмета заштита биља 30 часова
Буховац Љубиша за предмет пољопривредне технике 27 часова
Дракулић Драгана за предмет биљне производње 2 30 часова
Маричић Нела за предмет сточарске производње 40 часова.

Секције, као и угледни часови нису реализовани у овој школској години, због ванредне
ситуације изазване пандемијом вируса ковид -19.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И САДРЖАЈИ РЕАЛИЗОВАНИ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ:







5. и 6. октобра 2020. год у школи је одржана једнодневна обука за почетнике у пословању,
у организацији Акредитоване регионалне развојне агенције „ Браничево-Подунавље“
Пожаревац, на којој су активно учествовали ученици 4/4 и 4/3 одељења.
7. и 8. јуна 2021. године у организацији исте регионалне развојне агенције одржана још
једна једнодневна обука за почетнике у пословању, на којој су активно учествовали, поред
осталих и ученици 3/4 одељења.
Ученици 2/4 и 3/4 су са наставницима Драганом Дракулић и Славицом Аврамовић
учествовали у уређењу једног дела школског дворишта (орезивање постојећег украсног
шибља и ружа, пресађивање саксијског цвећа у школи) што није забележено као секција, с
обзиром да су кратко трајале и спонтано се одвијале, а у складу са препорученим
здравствено-безбедносниим мерама.

Чланови већа активно су учествовали у раду појединих тимова у школи, учествовали у
реализацији Светосавске приредбе, која је ове године, због већ наведене епидемиолошке
ситуације, презентована онлајн. Такође, стручно веће пољопривреде је, у присуству 10
ученика 3. и 4. разреда обележило и Дан школе, Св.Трифун, 14. фебруара 2021. год., на
школској економији, када је, према православним обичајима, орезана и освештена винова
лоза, а коју су засадили ученици образовног профила пољоприврадни техничар.
План производње ратарских, повртарских, воћарских и виноградарских култура је
остварен, делом је реализован са ученицима (сетва поврћа, цвећа, подизање пластеника,
агротехничке мере у воћарству и виноградарству), а делом (због епидемиолошке ситуације) са
запосленима на школској економији.
Разматрано је питање набавке наставних средстава за обављање практичне наставе, као
и за извођење матурског рада.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА:

У првом полугодишту није било. У другом полугодишту реализовани су следећи
вебинари и стручне едукације:
-

-

14. априла 2021. „Имплементација метода за извођење огледа на кукурузу и стрним
житима
теренска едукација, у организацији Института за ратарство и повртарство-Нови Сад и
Подручне пољопривредне службе Смедерево. Наша школа је била домаћин и уступила је
део својих производних површина у Шешковцу за извођење огледа (учесник Марија
Живић, Славица Аврамовић).
19.-26. априла 2021.год. акредитован вебинар о самовредновању, у организацији
Академије Филиповић из Јагодине (учесник Славица Аврамовић)
29. маја 2021. Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу
самовредновања, у организацији ЗОУВ-а (учесник Славица Аврамовић)
31. мај 2021. „Дигитална учионица“ вебинар у току (учесници сви наставници) ЗОУВ.
4.маја2021.планиран вебинар „Формативно оцењивање“ Чачак који је одложен до даљњег.
8. мај 2021. Обука екстерних чланова комисије за матурски рад (обуку водили: Славица
Аврамовић, Драгана Дракулић, Љубиша Буховац, Нела Маричић ).
17., 18., 19. Јун 2021. вебинар Обука за супервизоре, Регионални сентар Смедерево
(учесници Нела Маричић и Љубиша Буховац )

ТАКМИЧЕЊА:

-

26. фебруара 2021. одржано је школско такмичење ученика 4/4 одељења, учествовало је 5
ученика, а најбољи резултат постигао је Михајло Петровић са освојених 44/46 поена.
Републичко такмичење, предвиђено да се одржи 28. и 29. марта 2021. у Тополи, није
одржано због епидемиолошке ситуације.

Припремљене су и извучене комбинације радних задатака из биљне и сточарске
производње и предложени су ментори из редова стручног већа 29.1. 2021. за матурски испит
за одељење 4/4.
Чланови актива су разматрали план уписа 2021-22. год и више пута се састајали у
присуству директора школе, како би што повољније решили питање уписа, обзиром да у овој
школској години нисмо успели да оформимо одељење образовног профила пољопривредни
техничар.
После више размишљања и дилема око предлога уписа за шк. 2020/21. год, директор
школе је предложио образовни профил 4. степена, Виноградар-винар, за чију верификацију је
требало направити елаборат о потребним материјалним средствима, опреме, лозних калемова,
прпоришта, матичњака, Норматив површина и сл. (Драгана Дракулић).
Стручно веће пољопривреде је израдило промотивни материјал за образовни профил
пољопривредни техничар, (кратак једноминутни филм), као и промо-материјал за израду
флајера и постера за промоцију школе, која се такође због епидемиолошке ситуације није
реализовала.
На састанцима стручног већа анализиран је успех и владање ученика квартално, на
сваком класификационом периоду, предочене су мере за побољшање успеха и усаглашавање
критеријума оцењивања, као и предлози боље презентације школе и образовног профила

[30]

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ СМЕДЕРЕВО

пољопривредни техничар. Такође, разматрана су питања: вођења педагошке документације,
администрације, организације наставе, анализа недостатака уџбеника и Практикума из
стручних предмета за образовни профил пољопривредни техничар, дати су предлози за
извођење ђачких екскурзија, разматран је Годишњи план рада школе, дат је предлог да се
учионица Б-14 оспособи као кабинет за ученике пољопривредне струке, што није
реализовано као и сва друга актуелна питања за извођење наставе.
Стручно веће пољопривреде Славица Аврамовић

5.3.6.

Годишњи извештај о раду Стручног већа ветеринарске струке

На почетку школске године конституисано је Стручно веће ветеринарске струке ТТПШ
„ДеспотЂурађ“ у Смедереву. Чланови стручног већа ветеринарске струке су: Сузана
Ђорђевић, (председник стручног већа), Гордана Трајковић, Драган Стаменковић, Душан
Трајковић, Слободан Стојковић и Јелена Радисављевић.
Стручно веће је, у августу месецу, у овом саставу донело Годишњи програм рада за
школску 2020/21. годину.
Одржанo je 7 састанaка стручног већа, један ,,мит“ састанак и више стручних
консултација о текућим питањима важним за несметано одржавање наставе као и реализацију
матурског практичног испита.
Чланови већа су успешно организовали теоријску, практичну и блок наставу планирану
Гантограмом за школску 2020/21. год, а у складу са свим препорученим здравственобезбедносним мерама од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у вези
са пандемијом вирусом ковид-19. По препорукама Министарства, настава се одвијала по
комбинованом моделу, настава у школи и за ученике који су се определили за наставу од
куће путем платформе гугл-учионице и гугл мит као платформе за видео комуникацију.
Допунска настава је организована за ученике са недовољним оценама као и за ученике
који су исказали жељу за допунским радом.
Драган Стаменковић је одржао 10 часова допунске наставе из предмета Болести
животиња. Сузана Ђорђевић је одржала 18 часова допунске наставе у одељењу 4/3 из
предмета Основи хирургије.
Гордана Трајкоић је одржала 37 часова допунске наставе у одељењи 1/3 из предмета
Анатомија и физиологија, и у 2/3 из предмета Фармакологија – 6 часова.
Блок настава је реализована у првом полугодипту по Гантограму до 26.11.2020. год.
Преласком наставе са комбинованог на онлајн метод, часови практичне наставе у блоку који
нису организовани, пролонгирани су за друго полугодиште, што је и реализовано у
потпуности.
Настава из предмета Професионална пракса је мањим делом реализована током
школске године – суботом, када је то епидемиолошка ситуација дозвољавала, а већим делом
као што је планирано, током летњег расуста.
У првом полугодишту планирана је стручна посета специјалистичком ветеринарском
институту у Пожаревцу, али због епидемиолошке ситуације није остварена. У другом
полугодишту планиране су следеће стручне посете: Премил – Ковин; ВСЦ Велика Плана;
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Анатомски музеј и катедре за сточарство и исхрану дом животиња ФВМ у Београду;
Пољопривреднисајам у Новом Саду, Зоолошки врт у Београду и огледно добро ,,Радмиловац“
Пољопривредног факултета. Ни једна од наведених стручних посета није реализована због
неповољне епидемиолошке ситуације.
Секције, као и угледни часови нису реализовани, због ванредне ситуације изазване
пандемијом вируса ковид -19.
Припремна настава је организована за поправни испит из предмета Болести животиња и
изводио ју је Дрган Стаменковић – 15 часова.
Припремна настава је организована за одељење 4/3 за матурски испит и изводили су је
ментори:






Драган Стаменковић – 48 часова
Гордана Трајковић – 30 часова
Душан Трајковић – 30 часова
Слободан Стојковић – 30 часова
Сузана Ђорђевић – 30 часова

У првом полугодишту 28.9.2020. наставник Драган Стаменковић припремио је и одржао
тематски дан – Светски дан борбе против беснила. Наставник Сузана Ђорђевић је 4.10.2020.
припремила и одржала тематски дан- Светски дан заштите животиња.
Након реализованог програма за наставника приправника, Слободан Стојковић је одржао и одбранио час за проверу савладаности програма. Ментор је био Драган Стаменковић.
Чланови већа активно су учествовали у раду појединих тимова у школи.
Чланови актива су разматрали план уписа за шк. 2021-22. год. и предожили за упис
образовни профил – Ветеринарски техничар.
Школско такмичење одржано је 26.3.2021. год. Учествовала су два ученика одељења 4/3
у изради теста знања из предмета Болести животиња и показаа су следећи успех:



Алејандрина Изкуиердо Пинедо
Марта Савић

80/114 поена
76/114 поена

Републичко такмичење ветеринарских техничара које је требало у априлу да се
реализује отказано је због епидемиолошке ситуације.
На састанцима стручног већа анализиран је успех и владање на крају сваког
класификационог периода и предочене су мере за побољшање успеха и усаглашавање
критеријума оцењивања, као и предлози за бољу презентације школе и образовног профила
ветеринарски техничар.
У првом полугодишту шк.2020./21. Чланови стручног већа нису посетили ниједан
стручни скуп, вебинар, акредитован семинар и сл. У другом полугодишту реализовани су
следећи вебинари и стручни скупови:




8.2.-4.3.2021. вебинар Мапе ума у функцији наставног процеса, ОКЦ, неакредитован
семинар, учесник Сузана Ђорђевић.
31.5.2021. вебинар ,,Дигитална учионица“ још увек траје и учествују сви чланови актива.
17- 19.6.2021. вебинар Обука за супервизоре, регионални центар Смедерево, учесник
Душан Трајковић.
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Чланови Стручног веће ветеринарске струке су предложили да у шк. 2021/22. год.
председник стручног актива буде Слободан Стојковић.
Председник Стручног већа ветеринарске струке

5.3.7.

Извештај о раду Стручног већа прехрамбене струке за шк. 2020/21.

На почетку школске године конституисано је Стручно веће које има 11 чланова.
Председник Стручног већа је Б. Милетић, а записничар Ј. Вукашиновић.
Чланови већа су припремили и усвојили Годишњи програм рада стручног већа и
договорили се о начину рада. Стручно веће је усвојило План наставе и учења за 2. и 3. разред
за предмет Производња прехрамбених производа за обр. профил Оператер у прехрамбеној
индустрији који је припремила М. Поповић. Стручно веће је усвојило и Предлог изборних
технологија за 3. и 4. разред обр. профила прехрамбени техничар. Стручно веће усвојило је и
списак уџбеника за ову школску годину.
Стручно веће наставника прехрамбене струке реализовало је наставу по комбинованом
моделу и измењеном календару за шк. 2020/21. годину. Реализован је мањи број часова
допунског рада, додатног рада и секција због епидемиолошке ситуације и измењене
организације свих облика наставе.
На крају сваког класификационог периода анализиран је успех одељења прехрамбене
струке. Анализирајући успех по одељењима, закључили смо да је критеријум оцењивања код
стручних предмета уједначен, уз мала одступања.
Практична настава и настава у блоку организоване су уз одређене потешкоће због
епидемиолошке ситуације. Када је настава реализована само на даљину нису реализовани
предвиђени часови наставе у блоку и то је одложено за друго полугодиште, јер је врло битно
да се ти часови реализују као редовна настава да би ученици имали прилике да стекну што
више потребних вештина.
Ове школске године организовано је и реализовано само школско такмичење за ученике
завршних разреда прехрамбене струке, а републичко такмичење је отказано због
епидемиолошке ситуације.
Планирани угледни часови такође нису реализовани због епидемиолошке ситуације,
јер је ограничен број особа које могу да присуствују часу у једној учионици.
У оквиру стручног усавршавања у установи колеге су на састанцима стручног већа
презентовеле акредитоване семинаре, акредитоване стручне скупове, вебинаре, стручна
предавања, дискутовало се и анализирале су се могућности примене у пракси. У оквиру
припреме за реализацију завршних испита обуку за образовни профил оператер у
прехрамбеној индустрији организовала је и реализовала М. Поповић, а за обр. профил пекар
Н. Иванчевић.
Након реализованог програма увођења у посао, две колегинице су извеле и одбраниле
час за проверу савладаности програма, М. Маторчевић (ментор је била Ј. Вукашиновић, а Б.
Милетић је била у комисији као члан стручног већа за област предмета) и М. Андријевић
(ментор је била М. Поповић, а К. Маринковић је била у комисији као члан стручног већа за
област предмета).
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Ј. Вукашиновић је на основу програма наставе и учења за образовни профил пекар
изабрала наставне јединице, урадила припреме, припремила презентације и снимила четири
часа за предемет Производња хлеба и пет часова за предмет Производња пецива, колача и
тестенина за портал Министарства просвете за наставу на даљину и за платформу РТС
Планета.
Ј. Вукашиновић је припремила елаборат за верификацију обр. профила Прерађивач
млека и Анекс школског програма за обр. профил виноградар – винар.
У оквиру секције Достигнућа младих коју воде Б. Милетић и Ј. Вукашиновић, група
ученика прехрамбене струке прошла је обуку из области предузетништва у организацији
Регионалне развојне агенције Браничево – Подунавље. Група ученика 4-2 је положила тестове
за Пасош предузетничких вештина. Обе активности су важне за напредовање ученика у
струци и презентовање школе.
Чланови Стручног већа су активно учествовали у раду свих тимова у школи и
информисали остале чланове о раду. Б. Милетић и Ј. Вукашиновић су припремиле
презентације за све образовне профиле у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада
хране.
Б. Милетић и Ј. Вукашиновић су реализовале потребне активности у вези са одобреним
Еразмус пројектом ,,Стручне вештине – сигурна будућност“ колико је ситуација дозвољавала.
На иницијативу М. Поповић у школи је опремљена радионица за реализацију дела
практичне наставе и завршног испита обр. профила оператер у прехрамбеној индустрији.
Набављена су потребна потрошна средства за прехрамбени кабинет и пекарску радионицу.
Организован је и реализован санитарни преглед за све ученике који реализују практичну
наставу у производним погонима.
Стручно веће наставника прехрамбене струке у току шк. 2020/21. године одржавало је
једанаест састанака и велики број консултација.
Председник Стручног већа наставника прехрамбене струке Братислава Милетић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШК. 2020/21. ГОД.

Теме:




Израда пекарских производа на задату тему
Израда украсних пекарских производа по слободном избору
Израда славског колача

Реализацијом ових тема кроз рад у пекарској радионици, ученици 2-8 и 3-8 по
занимању пекар са задуженим наставником Н. Иванчевић и М. Андријевић, припремали су
славске колаче, украсне хлебове и друге украсне пекарске производе, као и мини пециво.
Остварен је циљ да ученици увежбавају вештине, развијају такмичарски и креативни дух и
презентују школу. У рад је било укључено по 6 ученика 2-8 и 3-8 одељења и укупно је
одржано 24 часa Секције за израду пекарских производа.
Задужени наставник: Наташа Иванчевић и Маја Андријевић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ ЗА ШК. 2020/21. ГОД.

Део ваннаставних активности реализован је у оквиру секције Достигнућа младих. У
раду секције учествовали су ученици 4-2 и 3-8 са наставницима Братиславом Милетић и
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Јеленом Вукашиновић. Ученици су учествовали у радионицама и припремали се за
такмичења из области предузетништва.
На часовима секције реализоване су предвиђене теме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Израда пословне идеје
Израда маркетинг плана
Израда финансијског плана
Израда бизнис плана
Презентација бизнис плана
Избор сировина и рецептуре
Израда калкулација сировина
Израда производа
Презентација производа

Обрадом ових тема чланови секције су се са задуженим наставницима припремали за
учешће на такмичењима које реализује oрганизација ,,Достигнућа младих” и друге
организације из области предузетништва.
У септембру осам ученика одељења 4-2 положило је испит за међународно признати
сертификат Пасош предузетничких вештина.
У октобру осам ученика 4-2 и 4 ученика 3-8 похађало је Обуку за почетнике у
пословању по програму Развојне агенције Србије и акредитоване Регионалне развојне
агенције „Браничево – Подунавље“ из Пожаревца.
Ове школске године нисмо учествовали на Регионалном такмичењу Пословни изазов и
такмичењу Ученичке компаније због епидемиолошке ситуације у држави.
Иако за ову годину нису били планирани часови секције, реализовано је 36 часова на
којима су ученици развијали предузетничке компетенције.
Братислава Милетић и Јелена Вукашиновић
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ ШК. 2020/21. ГОДИНУ

Школско такмичењe ученика завршних разреда из области прехрамбене технологије по
образовним профилима одржано је 26.2. до 5.3.2021. године.
Ученици завршних разреда образовних профила прехрамбени техничар, пекар, месар и
оператер у прехрамбеној индустрији су у оквиру такмичења радили тест знања и тест
практичних вештина.
Најбоље резултате постигли су и пласирали се на Републичко такмичење ученика
средњих стручних школа из области производње и прераде хране следећи ученици:





Данијела Николић – обр.профил прехрамбени техничар,
ментор К. Маринковић
Богдан Ђорђевић – обр. профил пекар,
ментор Н. Иванчевић
Данило Миловановић – обр. профил месар,
ментор Р. Петровић Карапанџа
Николина Филиповић – обр. профил оператер у прехрамбеној индустрији
ментор М. Поповић
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Ове школске године није реализовано Републичко такмичење у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, због епидемиолошке ситуације у
држави.
Такође, ученици наше школе нису учествовали на Регионалном такмичењу Пословни
изазов и такмичењу Ученичке компаније због епидемиолошке ситуације у држави.
Стручно веће наставника прехрамбене струке
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
НАСТАВНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

Чланови Стручног већа наставника прехрамбене струке реализовали су све облике
образовно-васпитног рада према измењеном календару за шк. 2020/21. годину и у складу са
прописаним мерама и епидемиолошком ситуацијом. Иако по годишњем решењу о радном
ангажовању наставника у школској 2020/21. г. немају задужења за ваннаставне активности,
наставници су реализовали одређени број часова.
Име и презиме
Братислава Милетић
Цаја Јовановић
Радмила Петровић Карапанџа
Јелена Вукашиновић
Катарина Маринковић
Миодраг Живковић
Мирјана Поповић
Наташа Иванчевић
Снежана Филиповић
Маја Андријевић
Светлана Радојевић

Практична настава (п/о)

Настава у блоку (п/о)

2-7 396/396
3-8 420/420

3-6 18/18, 4-2 60/60
2-7 30/30, 1-7 90/90
3-8 90/90

1-6 210/210, 2-8 476/476
3-7 348/348
3-8 420/420
1-8 210/210, 2-7 396/396
476/476
1-6 210/210

4-2 60/60, 2-7 120/120
2-8 90/90
3-7 150/150, 1/7 30/30
3-6 30/30, 3-8 30/30
60/60
3-8 90/90, 2-7 18/18, 2-8 90/90
1-6 120/120, 1-7 60/60, 1-8 60/60

Допунски Додатни Припремни
Секција
рад
рад
рад
37
45
36
1
38
6
74
35

36
48

5

30
57

12

5
11

Стручно веће наставника прехрамбене струке
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ ЗА ШК 2020/21. Г.

Стручно усавршавање реализовано је у складу са Правилником о сталном стручном
усавршавању наставника. Ове школске године организован је и реализован мали број
акредитованих семинара. Ј. Вукашиновић присуствовала је акредитованим семинарима
Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником, кат. бр. 646 и Дуално
образовање–учење кроз рад, кат. бр. 905 и акредитованим стручни скуповима Euroguidance
конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“, код 510, Дани
интелигенције – Решавање проблема – стимулација интелектуалног развоја, код 512 и
Дигитално образовање 2021, код 564.
У оквиру стручног усавршавања ван установе Ј. Вукашиновић, Б. Милетић и М.
Поповић пратиле су већи број вебинара из области предузетништва организације Достигнућа
младих, пројеката Еразмус и дигиталних алата и реализације наставе у новонасталој
ситуацији и презентовале на састанцима стручног већа.
М. Поповић и Ц. Јовановић присуствовале су обуци за реализацију завршног испита за
обр. профил оператер у прехрамбеној индустрији у Пољопривредној школи ,,Соња
Маринковић“ у Пожеревцу.
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Због епидемиолошке ситуације нису реализовани стручни скупови у организацији
школа подручја рада ПППХ, стручне посете школама и манифестацијама које организују
школе из подручја рада ПППХ и посете фабрикама за производњу прехрамбених производа.
У оквиру стручног усавршавања у установи колеге су на састанцима стручног већа
презентовеле акредитоване семинаре, акредитоване стручне скупове, вебинаре, стручна
предавања, дискутовало се и анализирале су се могућности примене у пракси. Обуке за
реализацију завршног испита за образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији
организовала је и реализовала М. Поповић, а за обр. профил пекар Н. Иванчевић. Због
епидемиолошке ситуације нису реализовани угледни часови.
Председник Стручног већа наставника прехрамбене струке Братислава Милетић

5.3.8.

Извештај о раду Стручног већа наставника математике, физике и
информатике

Редовна настава је скоро у потпуности одржана. У неким одељењима је одржано мање
од плана за један до два часа. Допунску наставу су одржавали наставници математике и
физике. Додатна настава није одржавана због проблема са учењем, поготово даљинским.
Одржана је и припремна настава.
Ученици су учествовали на математичком такмичењу „Мислиша 2021“ 29.4.2021.
Учествовало је 27 ученика. Организатор, математичко друштво „Архимедес“, поклонио нам је
неколико књига. Планирани квизови, општински и школски, су отказани.
Угледне часове одржали су наставници информатике С. Илић и Р. Гинић.
Ред. бр. Име и презиме
1.
Радмила Гинић
2.
Слободан Илић

Врста активности
Огледни час: Развој информационих технологија, структура и принцип рада рачунара
Огледни час: Развој информационих технологија,структура и принцип рада рачунара

Одељ. Време
1/1 1.9.2020.
1/1 1.9.2020.

Часове за лиценцу је наставила да одржава и посећује Јелена Тасић (по 8 часова). Она и
Јадранка Живковић су одржале завршне часове за лиценцу.
На семинарима (вебинарима) учествовали су Радмила Гинић и Радосав Пантић.
Презиме и
Назив семинара
име
Гинић
Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за
Радмила
развој кључних вештина ученика основних школа: критичко мишљење и
решавање проблема, дигитална писменост и програмирање микробит уређаја
Гинић
Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално
Радмила
компетентан наставник - увођење елекронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала
Пантић
Државни семинар Друштва математичара Србије
Радосав

Бод Време
. издав.
К2 40 29.3.
П1,
2021.
П3
К2 19,5 17.11.
П1,
2020.
П3
К1 16 21.2.
П3
2021.

Време Организатор К, П
феб,
мар
2020.
31.8.
2020.

British
council

20-21.
2.2021.

ДМС

ЗУОВ

План израде писмених задатакса није испуњен у целини јер су у неким одељењима
одржана по три писмена задатка.
На састанку од 25.6. смо за председника Актива изабрали Јелену Тасић.
Радосав Пантић
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5.3.9.

Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања за
шк. 2020/21. г.

У школској 2020/21. години наставни план и програм је у потпуности реализован.
Одржано је седам састанака актива, на којима је дискутовано о начину реализације
наставе, на који је, у овој години, битно утицала епидемиолошка ситуација у земљи и у свету.
Придржавали смо се упутства Српског савеза професора физичког васпитања и спорта у
планирању и спровођењу наставе. Анализиран је успех ученика на крају класификационих
периода и усклађиван критеријум оцењивања.
Стручно веће физичког васпитања, у школској 2021/22. години, водиће Марић Чедо.
СЕКЦИЈЕ

Ради спречавања ширења вируса COVID-19, секције нису реализоване.
ТАКМИЧЕЊА

У овој школској години, ученици наше школе нису учествовали на општинским
такмичењима. У мају је одржано школско такмичење у стоном тенису. Прво место је освојио
ученик Нешић Василије IV/4.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Диздар Сања је похађала семинар „Реализација наставе орјентисане ка исходима учења
средње стручне школе“ у трајању од 16 и 8 (онлајн) сати.

5.3.10. Извештај Стручног већа хемије и биологије за шк. 2020/21.
Чланови Стручног већа наставника биологије и хемије су:
 Љиљана Тасић
 Слободан Трајков
 Зорица Вишекруна
 Данијела Петровић
 Вања Ђапан
 Олгица Спасић
 Светлана Манџуковић
 Бојана Матић
 Марија Ђурђевић
1. У току ове шк. године одржано је укупно седам састанака. Разматрали смо следеће теме:
Време и реализација блок наставе, договор о реализацији матурског испита, критеријуми
оцењивања ученика, материјал за вежбе и блок наставу, израда Годишњег плана рада већа,
израда извештаја (полугодишњи и годишњи), учешће у промоцији образовних профила –
припрема материјала за Фејсбук страницу, Инстаграм, Јутјуб – канал школе. Доказ –
постављени видео материјали, израђени промотивни материјали (флајери), записници са
Стручног већа. Прикупљање података за израду монографије школе.
2. Реализација наставних и ваннаставних активности:
3. Допунска настава, додатна настава, секције, редовна настава, вежбе, блок настава,
припремна настава , угледни часови, стручна усавршавања, такмичења.
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ДОПУНСКА НАСТАВА:

Допуску наставу изводили су сви чланови Већа за ученике који не показују
задовољавајући успех (договор наставника са ученицима по потреби).
Љиљана Тасић није држала часове допунске наставе .
Слободан Трајков није држао часове допунске наставе.
Зорица Вишекруна је одржала један час допунске наставе из предмета Одлагање и прерада
чврстог отпада у одељењу 3/5 и четири часа допунске наставе у одељењу 3/6 физичка
хемија.
Данијела Петровић је одржала шест часова допунске наставе у одељењу 1/5 из предмета
Техничко цртање и машински елементи.
Вања Ђапан није држала часове допунске наставе.
Олгица Спасић није држала часове допунске наставе.
Светлана Манџуковић одржала часове допунске наставе из предмета Хемија у следећим
одељењима: 2/4, 2/3 (11 часова), 1/3, 1/1 (17 часова).
Бојана Матић је одржала 14 часoва допунске наставе из предмета Општа и неорганска
хемија у одељењу 1/5 и 8 часова из Аналитичке хемије у 2/5.
Марија Ђурђевић је одржала часове допунске наставе у одељењима 1/3 и 1/5 из предмета
Биологија по 2 часа у сваком одељењу.
Часови додатне наставе који су планирана из предмета Општа и неорганска хемија нису
одржани због епидемиолошке ситуације.
Секције нису реализоване из горе наведених разлога.
Редовна настава је реализована по плану и програму, а у складу са школским
календаром.
Вежбе су реализоване по плану и програму, а у складу са школским календаром.
БЛОК НАСТАВЕ:

Блок наставе су реализоване у свим одељењима. Због епидемиолошке ситуације нисмо
били у могућности да их реализујемо у предузећима у којима смо планирали,
Реализоване су у предузећима следеће блок наставе:




Љ. Тасић и З. Вишекруна 23.9.2020. са одељењм 4/5 су реализовале блок у М. Благојевић у
Смедереву на тему, Узорковање отпадних вода, и О. Спасић и Љ. Тасић са одељењм 2/5,
3.11.2020. наставна јединица Упознавање загађивача животне средине.
Д.Петровић и Љ.Тасић су 15.10.2020. са одељењм 3/5 реализовале блок наставу у Заводу за
пољопривреду у Коларима, наставна јединица Посета агрозаводу. О одржаним блоковима
информисале су чланове актива.
Остале блок наставе су реализиване онлајн или у школи.

4.6.2021. у сарадњи са PKC WIRING SYSTEMS D.O.O Смедерево реализована акција
сађења садница тује у школском дворишту поводом Светског дана заштите животне средине –
у оквиру блок наставе 3/5 коју су реализовале З. Вишекруна и О. Спасић.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАТУРАНТЕ:



З. Вишекруна, Прерада и одлагање чврстог отпада и Прерада отпадних вода (по 19 часова
из сваког предмета).
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В. Ђапан, загађивање и заштита ваздуха (17 часова матурски рад и 20 часова изборни
предмет) .
Д. Петровић, Загађивање и заштита тла и Загађивање и заштита воде (по 19 часова из
сваког предмета).
Б. Матић, Општа и неорганска хемија (15 часова).
О. Спасић, Органска хемија (7 часова).
С. Трајков, Машине апарати и операције (7 часова).

Припрема ученика првог и другог разреда за ПИСА тестирање одржана је онлајн преко
Гугл учионице јер је у току била настава на даљину.
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ:

Наставници који нису реализовали угледне часове по плану због епидемиолошке
ситуације су:
Трајков Слободан - Техничар за заштиту животне средине (одељење 3/5) , наставни предмет:
Машине, апарати и операције, наставна јединица: Транспортери, новембар.
Петровић Данијела – Прехрамбени техничар (одељење 3/6), наставни предмет: Технолошке
операције, наставна јединица: Типови суница и принцип рада, децембар.
Вишекруна Зорица- Техничар за заштиту животне средине (одељење 4/5), наставни предмет
Прерада и одлагање отпадних вода, наставна јединица Коагулација и флокулација, април.
Спасић Олгица – Техничар за заштиту животне средине (одељење 4/5) Блок настава, наставна
јединица Дисеминација пројекта Еразмус+ „Не баци, сачувај, рециклирај и креирај“, мај.
Матић Бојана – Техничар за заштиту животне средине (2/5), наставни предмет Аналитичка
хемија, наставна јединица Одређивање садржаја сирћетне киселине (вежбе), март
Ђурђевић Марија - Техничар за заштиту животне средине (одељење 1/5), наставни предмет
Биологија, наствна јединица Ефекат стаклене баште, месец април .
Тасић Љиљана – Техничар за заштиту животне средине (одељење 4/5), наставни предмет
Инструменталне методе анализе, наставна јединица Одређивање количине хлороводоничне
киселине кондуктометријском титрацијом, месец април.
Ђапан Вања - Техничар за заштиту животне средине (одељење 4/5), наставни предмет
Загађивање и заштита ваздуха, наставна јединица Побољшање процеса производње, април
С. Манџуковић 23.10.2020. (петак) одржала је угледни час из Хемије у одељењу 1/1 наст. јед.
„Хемијски симболи“. Доказ: уписивање у напомени у дневнику, листић самоевалуације.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:








Светлана Манџуковић је пратила семинар онлајн у периоду од 8.6. до 20.6. 2020. године
на тему: Обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, у
реализацији ЗУОВ-а и добила сертификат (о овом семинару је информисала и чланове
Већа).
С. Манџуковић нас је информисала о семинару који је слушала – Дигитална учионица –
дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала К1, К2, 19.5 бодова, октобар 2020. - доказ сертификат.
С. Манџуковић нас је обавестила о вебинарима које је слушала G.Suite-Google classroom,
пречица до успеха у настави на даљину, БИГЗ школство, 9.11.2020. - доказ потврда.
e-Twining национална конференција 24.11.20
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С. Манџуковић – Електронски портфолио, организатор академија Филиповић и
Дигитално образовање – конференција, ЗУОВ,
Спасић Олгица је са ученицима 9.10.2020. године прошла обуку и добила сертификат
„Живот за младе возаче“, НАВАК ( Национална Возачка Академија ). Доказ сертификат и
путни налог.
13. и 14.10.2020. године. О. Спасић је онлајн пратила и о томе нас обавестила:
Виртуална конференција сарадња Србије и ЕУ – Стварање могућности за унапређивање
образовања кроз ЕРАЗМУС+ програм.
О.Спасић , З. Вишекруна, В. Ђапан и Б. Матић – Формативно оцењивање у комбинованој
методи наставе, БИГЗ школство ( доказ сертификат ).
Вишекруна Зорица – вебинар Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16.4.2021.
године у организацији Клет и Нови Логос (доказ сертификат).
Дигитални алати и занати, одржан 30.1.2021. у организацији Клет друштво за развој
образовања, Београд. Доказ је уверење .
М.Ђурђевић – о савладаној обуци програма сталног стручног усавршавања програм обуке
наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења. ЗУОВ, број бодова 24,
датум издавања Уверења 7.10.2020., бр. Решења 153-02-00027/2017-07 од 25.12.2017.
Уверење о савладаној обуци програма сталног стручног усавршавања-програм обуке за
запослене у образованју/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење
електронских уџбеника и дигиталних образованих матерјала, ЗУОВ бр. Бодова 19,5 датум
издавања уверења 27.11.2020. бр. Решења 610-00-0024/1/2018-07 од 23.2.2018.
Сертификат Академије Филиповић . Обуке за коришћење Програма за самовредновање
установа, бр. Бодова 4, датум издавања 26.4.2021.
Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу самовредновања,
ЗУОВ датум реализације 29.5.2021. Уверење у процесу израде.
На конкурс за ученике средњих школа за учешће у програмима Петнице, није било
заинтересованих ученика.
Ученици 3/5 (11 ученика) је похађало Обуку за почетнике у пословању 1.6.2021. године.
Ментор С. Павловић. Обука је извршена од стране Акредитивне Регионалне развојне
агенције „Браничево – Подунавље„ из Пожаревца. Доказ је потврда о обуци коју су сви
ученици добили.

ТАКМИЧЕЊА:

Школско такмичење из предмета Опште и неорганске хемије је било планирано да се
одржи 19.3.2021, за ученике првог разреда образовног профила техничар за заштиту животне
средине, ментор Бојана Матић, због епидемиолошке ситуације и преласка на онлајн наставу
такмичење није одржано. У складу са упуствима услед епидемиолошке ситуације са Ковид 19
вирусом, безбедности и заштите здравља свих учесника, републичко такмичење средње
стручних школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство које је требало да се одржи
у Лесковцу 9., 10. и 11. априла 2021. није одржано.
СБД је донело одлуку да се такмичења из Биологије неће одржати.
4. Организација рада у хемијском, прехрамбеном и биолошком кабинету се одвијала по датом
распореду за рад у кабинетима.
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5. Материјал за вежбе и блок наставу није набављан јер имамо залихе на стању. Опрема коју
смо добили као донацију ПКЦ-а (навела сам у извештају за 1. полугодиште). Купљен је и
пехаметар и аутоматска пипета.
6. Због недостатака финансијслих средстава ове године неће бити набавке стручне
литературе и уџбеника.
7. Критеријуми оцењивања ученика су усаглашени. Наставници воде личну педагошку
документацију (свеску). У свесци се налазе формативне оцене из којих произилази
сумативна оцена уписана у дневник.
8. Матурски испит су полагали у складу са Правилником о полагању матурског испита за
образовни профил Техничар за заштиту животне средине. Матурски испит се састоји из
писменог и усменог дела. Писмени део подразумева израду матурског практичног рада са
усменом одбраном. Усмени део подразумева усмени испит из предефинисаних предмета за
дати образовни профил. Ученик сам бира један од предефинисаних предмета за усмено
одговарање. Предметни наставници који предају матурантима направили су списак тема за
израду матурског рада који је био прослеђен Наставничком већу на усвајање. На активу је
договорено да ученици извлаче теме за маурски испит 25.1.2021. године. (понедељак), и
тако је и урађено. Испит пријавило 27 ученика. Сви пријављени су полагали испит и сви су
положили. Успех на испиту: 12 одличних, 8 врло добрих, 7 добрих. Средња оцена 4,19.
9. Светосавска приредба била је организована онлајн 27.1.2021. године. А координатори су
Оливера Ђерић и Љиљана Лазић. Из нашег Већа учестовала је Петровић Данијела са
ученицима у извођењу неких интересантних огледа. Бојана Матић која је првобитно била
планирана да учествује са ученицима била је спречена из одређених разлога .
10. Предлог Стручног већа хемије и биологије за упис у школску 2021/2022. годину је
Техничар за заштиту животне средине.
11. Изабрани председник Стручног већа наставника хемије и биологије за шк. 2021/22. годину
је Светлана Манџуковић.
Д. Петровић

6. Стручни активи и тимови
6.1. Стручни актив за школско развојно планирање
6.1.1.

Извештај Стручног актива за школско развојно планирање за шк.
2020/21.

На првом састанку је конституисан Стручни актив за развојно планирање и чине га:
Марија Милошевић Несторовић, педагог,
координатор актива
Бојана Момчиловић, психолог
Славица Аврамовић, наставник
Јадранка Живковић, наставник
Јелена Булајић, наставник
Цаја Јовановић, наставник

Маријана Спасенић, наставник, замена
Бојана Матић
Марина Мрвић, наставник
Милица Стојановић, представник локалне
самоуправе
Маврић Ивана, из Савета родитеља

Дијана Шумоња, Уч. парламент
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Током школске године Актив се састајао 4 пута.
На састанцима је реализовано следеће:





Актив је конституисан још крајем школске 2018/19. године, када су се чланови Актива
упознали са начином радом Актива. Тада су се упознали и са: Правилником о
вредновању квалитета рада установе и Правилником о стандардима квалитета рада
установе на којима почива развојно планирање. Стручни актив је проучавао и Закон о
основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и извукао је све
елементе које Школски развојни план треба да садржи.
На првом састанку у шк. 2019/20. години усвојен је и Годишњи план рада Актива.
Израђен је Акциони план школског развојног плана за школску 2020/21. годину и усвојен
је као саставни део Годишњег плана рада школе. Током првог и другог полугодишта је
праћена његова реализација На крају школске године је сачињен извештај о реализацији
Акционог плана.
Стручни актив за развојно планирање

6.1.2.

Извештај о реализацији акционог плана школског развојног плана
за шк. 2020/21. г.

У току школске године било је на снази ванредно стање услед пандемије корона вируса,
тако да се настава организовала по комбинованом моделу и у два наврата смо имали и онлајн
наставу, што је све укупно било око три месеца. Из ових разлога известан број активности
који је био планиран Акционим планом, није могао да се реализује.
1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
- НИСУ ИЗРАЂЕНИ ОБРАСЦИ ЗА ГЛОБАЛНО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ КОЈИ
САДРЖЕ СВЕ ПРОПИСАНЕ ЕЛЕМЕНТЕ - почело се са њиховом израдом, али због
ванредног стања нису у потпуности израђени
2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
- НАЧИН ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА
ЈЕ УНАПРЕЂЕН у смислу израде педагошке свеске. Израђене су на нивоу стручних већа
и почело се са њиховом применом током школске године. Стручно усавршавање
наставника на тему формативно и сумативно оцењивање је било планирано, али није
реализовано због епидемиолошке ситуације.
3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
- НИЈЕ У ДОВОЉНОЈ МЕРИ УНАПРЕЂЕН И ИНТЕЗИВИРАН СИСТЕМ ПРУЖАЊА
ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА пошто није
реализована планирана едукација наставника у вези са значајним питањима везаним за
инклузивно образовање која је била планирана за друго полугодиште.
4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС
- ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ПУТЕМ МЕДИЈА је
остварена. Редовно се о ученичким постигнућима, посетама, занимљивим активностима
са наставе и ваннаставних активностима извештавало путем школских и локалних медија
(Facebook, Instagram, Youtube канал, ТВ, радио станице, сајтови за информисање и сл.).
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5. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
- УНАПРЕЂИВАЊЕ И КОНТИНУИРАНО КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ је реализовано. Школа и школска економија су
опремљене великим бројем наставних средстава, уређаја, машина и сл. највећим делом из
донација. Сви они се користе у настави.
- Ентеријер школе је оплемењен. Зборница је опремљена са већим бројем столова и
столица, постављена су три нова рачунара повезана на интернет. Учионице су уређене
ученичким радовима, постерима и сл., мада има простора за даље унапређивање.
Ходници су уређени постерима, цвећем и сл. Простор за ученике је уређен постављањем
столова и клупа за седење, апарата за топле напитке и хладна пића и слане и слатке
грицкалице. Осликани су прозори од стране наставника ликовног и ученика.

Све планиране активности, које услед пандемије нису реализиване, на предлог
Актива, пребацују се у акциони план Школског развојног плана за школску 2021/22.
годину.
Стручни актив за развојно планирање

6.2. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
У септембру месецу конституисан је Тим за инклузивно образовање у саставу:
1. Миладин Виторовић (директор)
2. Бојана Момчиловић (психолог координатор тима)
3. Марија Милошевић Несторовић (педагог)
4. Гордана Филиповић (наставник)
5. Драган Живанчевић (наставник)
6. Јелена Вукашиновић (наставник)
7. Снежана Филиповић (наставник)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Љиљана Лазић (наставник)
Марина Мрвић (наставник)
Братислава Милетић (наставник)
Јадранка Живковић (наставник)
Александра Љубисављевић (наставник)
Александра Луковић (наставник)
Маја Андријевић (наставник)
Марија Ђулић (наставник)

У току школске године Тим се састао осам пута. У септембру месецу након конституисања Тима и усвајања годишњег плана рада, идентификовани су ученици са којима ће се ове
школске године радити по ИОП-у. Одељењске старешине су упознате са Правилником о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник
РС, број 80 од 24. октобра 2018). Бојану Момчиловић је у новембру 2020, до повратка
запослене са трудничког и породиљског одсуства, заменила Миона Прокић (психолог).
Укупно 21 ученик похађа наставу по индивидуализованом образовном плану,
рапоређени у укупно 11 одељења. Од овог броја само један ученик по ИОП-3, напредном
плану. Осталих 20 ученика наставу похађа комбиновано, односно по ИОП-1 и ИОП-2
плановима. На почетку школске године укупан број ученика који раде по индивидуалном
обрзовном плану износио је 24, међутим, три ученика која су радила по ИОП-у су у
међувремену прекинула школовање. Већина ученика је на крају школске године делимично
или у потпуности одговорила на прилагођене захтеве. Два ученика су остала неоцењена, због
изостанака са наставе и неукључивања у наставу на даљину, упркос позивима родитељима и
упућивању апела Центру за социјални рад Смедерево.
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На почетку сваког класификационог периода израђивани су планови за ученике првог
разреда који наставу похађају по ИОП-у, а на почетку првог и другог полугодишта
израђивани су планови за ученике старијих разреда. Вредновање ИОП-а је извршено на крају
другог, трећег и четвртог класификационог периода за ученике првог разреда. Извршено је и
вредновање ИОП-а на крају првог и другог полугодишта за ученике старијих разреда.
Сви индивидуални образовни планови као и вредновање ИОП-а представљени су на
састанцима Педагошког колегијума који су од стране истог и усвојени.
Покренуто је више иницијатива од стране предметних наставника за прелазак са модела
ИОП-2 на ИОП-1, односно са плана ИОП-1 на мере индивидуализације, и сви предлози су
усвојени. Тим је у сарадњи са родитељима покренуо иницијативу за израду ИОП-3, за
ученицу за коју је процењено да поседује капацитете за рад по напредном, измењеном
образовном индивидуалном плану (ИОП3).
Усвојени су нови, прегледнији начини прикупљања документације и евидентирања
релевантних информација о ученику. Предметним наставницима и одељењским старешинама
пружана је подршка у савладавању метода процене ученика, осмишљавању и примени плана
измењеног начина рада. Одељењским старешинама и предметним наставницима пружена је и
подршка у спровођењу специфичних процедура везаних за ученике који раде по ИОП-у и
њиховом сличностима и разликама у односу на рад са ученицима који наставу похађају по
редовном наставном програму.
Координатор Тима: Миона Прокић/ Бојана Момчиловић

6.3. Извештај Тима за професионални развој за шк. 2020/21. г.
Чланови Тима:






Оливера Ђерић
Миладин Виторовић
Марија Милошевић Несаторовић
Марија Ђулић
Вања Ђапан

Током првог полугдишта одржана су три састанка.
На самом почетку шк. г. сачињен је план рада за ову шк. г. Договорена је динамика
рада.
На основу упутства МПНТР планиране су активности као да је ситуација редовна, али
због корона вируса договорено је да се поједине активности (нпр. угледни часови) реализују
када се за то стекну безбедни услови.
Припремни час пред полагање за лиценцу одржали су : Слободан Стојковић, Јелена
Тасић, Милена Маторчевић и Јадранка Живковић. Документација се налази у ПП служби,
аментори су сачинили извештаје.
Што се стручног усавршавања тиче, директор је саопштио да је школа од ГУ добила
10000 дин. Запослени у школи похађаће онлајн семинаре због епидемиолошке ситуације.
Наставницима је на имејл послата потврда о стручном усавршавању у установи коју
треба да попуне и доставе директору на потпис. За обавештавање задужена су стручна већа.
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Током ове школске године одржано је 6 састанака у августу, септембру, децембру,
марту и јуну два састанка, током другог полугодишта три.
Многи планирани облици стручног усавршавања нису реализовани због специфичних
услова рада изазваних пандемијом, односно због поштовања епидемиолошких мера.
На почетку шк. г. наставници су појединачно и на нивоу стручних већа сачинили
панове стручног усавршавања.усавршавање у установи реализовано је редовно, упркос
отежавајућим околностима, а докази се налазе у записницима стручних већа.
Угледни часови нису реализовани због пандемије, али су наставници током Програмa
обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала урадили припреме за
час у који имају увид све колеге.
Јелена Вукашиновић, наставник прехрамбене групе предмета, ауторизовала је 4 часа
производње хлеба и 5часова производње пецива, колача и тестенина за ученике првог и
другог разреда средњих стручних школа. Часови су постављени на порталу МП за наставу на
даљину и платформу РТС Планета.
Наставници су израдили 2 пројекта, документација је прдата, а резултате очекујемо.
Документација у записницима Тима за израду пројеката.
Анализирање резултата самовредновања није реализовано.
Редовно је вођена евиденција о стручном усавршавању и сачињена су два извештаја, на
крају полугодишта.
Урађен је план стручног усавршавања за наредну школску годину.
Током периода онлајн наставе већина наставника унапредила је своје компетенције.
Наставници запажају да овакав начин рада не даје довољно добре резултате, али о томе ће се
поузданије знати следеће школске године. Наставници истичу да су користили своје
комјутере, таблете и телефоне, као и свој интернет током онлајн наставе.
Извештаји о усавршавању у установи и ван установе налазе се у прилогу, а детаљан
приказ усавршавања ван установе, односно похађање акредитованих семинара на крају овог
извештаја. За прикупљање података задужена је О. Ђерић.
ПРИКАЗ УЧЕШЋА НАСТАВНИКА НА АКРЕДИТОВАНИМ СЕМИНАРИМА ТОКОМ ШК. 2020/21. Г.
Програм обуке за запослене у
образовању/дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник – увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала
Програм стручног усавршавања наставника,
стручних сарадника и директора за развој
кључних вештина ученика основних школа:
критичко мишљење и решавање проблема,
дигитална писменост, и програмирање микробит
уређаја
Програм обуке за супервизоре и председнике
школских комисија на завршном испиту
Обука директора и наставника у школама за
пружање подршке школама у процесу
самовредновања
Обука запослених у основним и средњим

19,5
сати

Радмила Гинић 31. 8. 2020,
Паул Стојановић 2019,
Светлана Манџуковић 2020. 31. 5. 2021.

40
бодова

март 2020. Радмила Гинић

8 бодова Јун 2021. Душан Трајковић
8 сати

Марија Милошевић Несторовић

8 сати

Марија Милошевић Несторовић,
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школама за примену инструмената за
самовредновање и процену дигиталних
компетенција школе – селфи 2019.
Мапе ума у функцији образовног процеса
25 сати
Програм обуке наставника за реализацију наставе 16
оријентисане ка исходима учења
бодова +
8 онлајн
Електронски портфолио наставника и ученика
8 бодова
Наставник креатор свог онлајн окружења
8 сати
Дуално образовање – учење
8 сати
Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 8 сати
2021 пробног истраживања
Програм обуке за запослене у
19,5
образовању/дигитална учионица/дигитално
бодова
компетентаннаставник - увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала

Фебруар и март 2021. Сузана Ђорђевић
Јун 2020. Светлана Манџуковић,
Паул Стојановић – 2019, Милена
Лазић Благојевић 2020.
Март 2021. Милена Лазић Благојевић, Светлана Манџуковић
Мај 2021. Оливера Ђерић и Јелена Булајић
Јелена Вукашиновић
Марија Милошевић Несторовић
Мај 2021. Гордана Филиповић, Марија Ђулић, Вера Кацаревић, Марица
Кокерић Стокић, Весна Јовановић, Софија Павловић, Слађана
Миленковић, Марина Мрвић, Светлана Радојевић, Цаја Јовановић,
Катарина Маринковић, Јелена Вукашиновић, Мирјана Поповић, Милена
Маторчевић, Братислава Милетић, Снежана Филиповић, Јелена Булајић,
Оливера Ђерић, Биљана Стојковић, Александра Луковић, Миона Прокић,
Данијела Кулагић, Гордана Рабреновић, Данија Петровић, Олгица
Спасић, Мирослав Стојковић, Марија Ђурђевић, Бојана Матић, Зорица
Вишекруна, Нела Маричић, Сузана Ђурђевић, Љубиша Буховац, Славица
Аврамовић, Радмила Гинић, Марија Милошевић Несторовић

6.4. Извештај Тима за проф. оријентацију, каријерно вођење и
саветовање ученика у 2020/21.
Стручни тим за професионалну оријентацију, каријерно вођење и саветовање ученика
конституисан је у септембру 2020. године и броји 6 чланова: Зорица Вишекруна – наставник
хемијске групе предмета- координатор, Бојана Момчиловић –психолог, Љубиша Буховацнаставник пољопривредне групе предмета, Братислава Милетић – наставник прехрамбене
групе предмета, Душан Трајковић-наставник ветеринарске групе предмета и Марина Мрвић
- наставник текстилне групе предмета. Од половине октобра 2020. године члан тима уместо
Бојане Момчиловић постала је психолог Миона Прокић.
Тим се до 25.06.2021. године састао шест пута. Вршене су и онлајн консултације у вези
са пружањем подршке ученицима и родитељима.
Разматран је и усвојен годишњи план рада Стручног тима.
Израђен је и усвојен Програм професионалне оријентације и каријерног вођења и
саветовања ученика за школску 2020/2021. годину. Усвојене су теме и динамика њихове
реализације, сви подаци о утврђеним активностима налазе се у годишњем плану рада школе.
Праћење реализације активности вршено је према утврђеној динамици.
Периодична анализа рада Стручног тима вршена је за период септембар 2020- јануар
2021. и јануар-јул 2021. године
Учешће на 6.Сајму школских тимова за каријерно вођење и саветовање у октобру 2020.
године у организацији БОШ-а није реализовано због раније планираних обавеза чланова
Стручног тима.
Одељењске старешине 1. разреда су, у сарадњи са педагогом школе, упознали ученике и
родитеље са циљем каријерног вођења и саветовања, прикупљени су подаци о породичним
приликама, интересовањима и способностима ученика. Прикупљање података вршено је и
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електронским путем у складу са тренутним епидемиолошким мерама и начином реализације
наставе.
Одељењске старешине 1. разреда су, у сарадњи са наставницима практичне наставе,
упознали ученике и родитеље са карактеристикама и перспективама образовних профила.
У складу са индивидуалним склоностима и интересовањима, током школске године
ученици су укључивани у ваннаставне активности. Евиденција ваннаставних активности које
се релизују садржана је у посебним књигама евиденције осталих облика образовно-васпитног
рада.
Извршено је идентификовање ученика који нису у могућности да прате и усвајају
програмске садржаје изабраног профила и предузете су мере –укључивање у допунску
наставу, преусмеравање на други образовни профил или укључивање у инклузивно
образовање.
Више ученика је по решењу директора, а на основу молбе, премештено у жељене
образовне профиле.
Планиране радионице нису реализоване, али су пружене информације везане за
професионалну оријентацију, обављено је индивидуално саветовање и разговори ученика са
педагошко-психолошком службом.
Посета предузећима и установама одговарајућег образовног профила реализована је у
оквиру блок наставе, а евиденција се налази код координатора практичне наставе и стручних
актива. Од планираног обима реализације одступило се због тренутне епидемиолошке
ситуације и промена у календару образовно-васпитног рада у погледу временског трајања
полугодишта.У оквиру сарадње са предузећима на блок настави реализована је акција
пошумљавања школског дворишта у склопу обележавања Дана заштите животне средине.
Информисање ученика о наставку школовања после завршног и матурског испита су
реализоване у одељењима завршних разреда трећег и четвртог степена, у сарадњи са
одељењским старешинама, у оквиру часова одељењске заједнице.
Упутства о начину полагања завршног и матурског испита су реализована кроз стручне
активе, наставничко веће, теме су истакнуте на огласним таблама школе, а на сајту школе
истакнута су упутства за израду матурских радова.
Анкетирање ученика о њиховим професионалним намерама и жељама после завршног
и матурског испита реализовано је у одељењима завршних разреда четвртог и трећег степена.
Анкета је реализована у оквиру часова одељењске заједнице у школи и онлајн за време
трајања наставе на даљину. Анкету је спровео и статистички обрадио психолог школе.
Мотивисање ученика на самостално прикупљање конкурсног материјала за наставак
школовања и запослење реализовано је упућивањем од стране тима на доступне платформе и
сајтове (сајт факултета, виртуелни сајам образовања, сајам запошљавања, актуелни конкурси)
јер су се због постојеће епидемиолошке ситуације активности одвијале онлајн.
Због пандемије вируса Ковид 19 у школи нису реализоване презентације високих школа
и факултета за ученике завршних разреда.
Посета Сајму образовања и Сајму запошљавања на нивоу школе за ученике завршних
разреда није организована због епидемиолошке ситуације.
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Припрема за завршни и матурски испит реализована је за ученике завршних одељења
као и припрема за пријемне испите која је организована у складу са жељама и потребама
ученика. Евиденција о спроведеним активностима налази се у посебним књигама евиденције
осталих облика образовно-васпитног рада. Активности су спроведене у складу са
препорукама надлежног министарства о поштовању мера безбедности због пандемије вируса
Ковид 19.
Оспособљавање ученика за писање професионалног CV-а је реализовано на часовима
Српског језика и књижевности, Енглеског језика и Предузетништва, према плану наставника.
Сарадња са Националном службом за запошљавање је реализована прикупљањем
података о захтевима и потребама тржишта рада за профилима које ми школујемо.
Информације су прикупљане на нивоу школе у оквиру припреме предлога за упис за школску
2021/2022. годину.
Праћење професионалне каријере ученика после завршног/матурског испита
комплетирано је за ученике који су школовање завршили школске 2019/2020. године.
Информације о успешности уписа на факултете и високе школе по завршетку јунског и
августовског уписног рока, запослењу у струци и ван струке прикупиле су разредне
старешине и проследиле тиму.
Професионално саветовање је реализовано за ученике наше школе.У периоду кад се
настава одвијала онлајн, омогућено им је да се од стране психолога путем мејла, гугл
учионице и онлајн платформи информишу и преузму материјале. За заинтересоване ученике
8. разреда није организовано професионално саветовање у просторијама школе због мера
безбедности и пандемије. Информације о капацитету школе и образовним профилима
доступне су им на званичном сајту школе, Фејсбук страници и Инстаграму и редовно се
ажурирају. Тестирање ученика (примена тестова професионалне оријентације) вршено је за
заинтересоване ученике наше школе из завршних одељења.
За ученике заинтересоване за продубљивање сазнања кроз учешће на семинарима у
истраживачкој станици „Петница“ пружена је помоћ и додатне информације од стране Тима,
одељењских старешина и педагошко-психолошке службе.
Представљање и промовисање образовних профила школе за упис у први разред
школске 2021/2022. године реализовано је пружањем потребних информација и
презентовањем образовних профила ученицима 8. разреда у основним школама са подручја
општине. Презентације капацитета школе и образовних профила вршене су на званичном
сајту школе, путем званичне Фејсбук странице, Инстаграма и Јутјуб канала. Основним
школама са подручја општине достављене су презентације у електронском облику као и
флајери за све образовне профиле. За нови образовни профил који се уписује од наредне
школске године, вршено је анкетирање ученика 8. разреда о заинтересованости за упис у свим
школама на подручју општине. Промовисање образовних профила школе је вршено и путем
локалних аудио-визуелних и штампаних медија.
Акција „Дани отворених врата„ није реализована због епидемиолошке ситуације.
Планиране активности о посетама родитеља и ученика завршних разреда основних школа у
другом полугодишту нису остварене због поштовања мера безбедности.
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Пружена је додатна подршка ученицима из осетљивих група у погледу остваривања
стипендија и финансијске помоћи, на општинском и републичком нивоу.
Активности планиране годишњим планом и планом рада тима: Значај и утицај
производње хране на правилну исхрану и развој адолесцената, Стручно усавршавање из
области професионалне оријентације, каријерног вођења и саветовања за чланове тима нису
реализоване због епидемиолошке ситуације.
Урађен је извештај о реализацији Плана професионалне оријентације и каријерног
вођења и саветовања ученика и извештај о раду стручног тима за период септембар-јануар
школске 2020/2021. године и извештај за школску 2020/2021.годину.
Стручни тим за професионалну оријентацију, каријерно вођење и саветовање ученика

6.5. Извештај тима за подршку личног и социјалног развоја
ученика за шк. 2020/21.
У септембру 2020. године конституисан је Тим за подршку личног и социјалног развоја
ученика за школску 2020/21. годину у саставу꞉ Бојана Момчиловић − психолог школе и
наставници꞉ Драгана Дракулић, Марица Кокерић, Светлана Манџуковић и Катарина
Маринковић.
Израђен је и усвојен Годишњи план рада Тима за школску 2020/21. годину. Усвојене су
теме и динамика њихове реализације .
Током септембра и октобра месеца прикупљени су подаци о ученицима из етнички
осетљивих група . Установљено је да наставу похађа 17 ученика ромске националности и то꞉
прву годину 6 ученика, другу годину 4 ученика, трећу годину 6 ученика, четврту годину 1
ученик.
У септембру 2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у
оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“,
расписало Конкурс за доделу стипендија ученицима/ама ромске националности који редовно
похађају трогодишње и четворогодишње средње школе за школску 2020/2021. годину.
Разредне старешине су упознале ученике са условима конкурса.
На основу одлуке Локалног савета града Смедерева за побољшање положаја Рома,
додељене су стипендије за школску 2020/2021. годину ученицима средњих школа ромске
националности. Осам ученика школе је добило стипендије за школску 2020/2021. годину.
Током првог полугодишта школске 2020/2021. године исписале су се 4 ученице ромске
националности из прве године.
Психолог школе је током трајања онлајн наставе на Гугл учионици отворила налог са
циљем пружања подршке ученицима који су имали потребу за тим.
Разговоре са ученицима са циљем мотивисања, оснаживања у раду и учењу, као и
решавању личних проблема обавиле су психолог школе, педагог и разредне старешине.
На крају школске године су награђени ученици са одличним успехом и примерним
владањем, ученици који су се истакли на практичној настави, као и ђак генерације, књигом и
похвалницом.
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Током школске године је настављена сарадња са водитељима случаја и старатељима
наших ученика у Центру за социјални рад Смедерево као и са психологом Школског
диспанзера Смедерево
Координатор Тима Катарина Маринковић

6.6. Извештај Тима за самовредновање за школску 2020/21.
На првом састанку конституисан је Тим за самовредновање и чини га 13 чланова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Миладин Виторовић, директор
Марија Милошевић Несторовић, педагог, Координатор
Гордана Рабреновић, наставник
Игор Димитријевић, наставник
Слађана Миленковић, наставник
Мирјана Поповић, наставник
Славица Аврамовић, наставник
Мирослав Стојковић, наставник
Марија Ђурђевић, наставник
Вања Ђапан, наставник
Ђорђе Мемедовски, члан Ученичког парламента
Данијела Мандић, представник локалне самоуправе
Драган Живић, представник Савета родитеља

Током првог полугодишта Тим се састајао 2 пута и током другог полугодишта још 3
пута. Није у потпуности испоштована планирана динамика састанака услед ванредног стања
изазваног корона вирусом јер смо у два наврата прелазили на онлајн наставу. На састанцима је
разматрано следеће:






Поред тога што је Тим конституисан, усвојен је и Годишњи план рада Тима. Нови
чланови Тима су упознати са радом Тима, са начином самовредновања и планом
самовредновања. Разматран је Правилник о вредновању квалитета рада установе и
Правилник о стандардима квалитета рада установе на којима почива процес
самовредновања.
Дефинисан је предмет самовредновања, тј. област вредновања. Договорено је да се ове
школске године вреднује цела област квалитета Подршка ученицима, тј. сва 3 стандарда и
сви њихови показатељи.
Направљена је подела задужења и одговорности унутар Тима. Договорено је да се
испитају све интересне групе: ученици, родитељи и запослени. Такође је договорено да
анкета буде инструмент за испитивање свих интересних група. Анкета ће испитивати
колико сваки испитаник тврдње процењује као тачне на скали од 1 до 4. А као тврдње ће
се користити показатељи који описују стандарде. Запослени ће вредновати све
показатеље, док ће поједини бити изостављени за ученике и родитеље јер они немају
сазнања о њима.

Због преласка на онлајн наставу током децембра месеца, нису реализоване све предвиђене активности. Зато је израда анкета одложена за фебруар месец. Договорено је да се анкете
попуњавају онлајн у форми Гугл упитника. Одељењске старешине су прослеђивале линк ка
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анкети свим ученицима и родитељима у току фебруара месеца. Анкету је попунило 219
ученика и 228 родитеља. У том периоду су и запослени попуњавали онлајн анкете, њих 49.
На следећем састанку су се прецизирала задужења око анализирања и обраде
прикупљених података за сваку интересну групу (за ученике, за запослене и за родитеље) као
и за састављање извештаја и процену квалитета вредноване области.
Попуњене анкете су обрађене. Анализирани су добијени подаци за сваку интересну
групу појединачно, истакнуте су јаке и слабе стране. На основу резултата сваке појединачне
интересне групе (ученици, родитељи и наставници) сачињен је и целокупан Извештај о
самовредновању где је процењен квалитет вредноване области Подршка ученицима.
Координатор Тима, Марија Милошевић Несторовић
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Предмет вредновања школске 2020/21. године била је област квалитета: ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА.
Сва три стандарда квалитета у оквиру ове области су вреднована:
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са
изузетним способностима.
Тим је сачинио анкете које су попуњавали ученици, родитељи и наставници онлајн у
форми Гугл упитника. Анкете су се састојале од низа тврдњи преузетих из Стандарда
квалитета рада установе. Свака тврдња је процењивана колико је тачна, односно присутна у
школи, по мишљењу испитаника на скали од 1 до 4. Празне анкете су у прилогу.
Након спроведеног анкетирања, Тим је анализирао добијене податке и добијени су
следећи резултати:
I УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ

Анкету је попунило 49 запослених. Процењивали су 16 тврдњи. Анализа за сваку од
тврдњи је следећа:
1. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗНОВРСНЕ МЕРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У УЧЕЊУ.

На питање да ли школа предузима мере за пружање подршке ученицима у учењу,
запослени су великом већином сматрали да је ово веома важно и 59,2% је одговорило да је ово
у потпуности присутно у школи, док је 38,8% сматрало да је ово у већој мери присутно, што је
укупно 98% запослених.
2. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗНОВРСНЕ МЕРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ВАСПИТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА.

На питање да ли школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке
ученицима, запослени су у проценту од 53,1 одговорили да је ово присутно у школи у
потпуности и 42,9% да је ово присутно у већој мери. Из приложеног се види (96%
запослених) колико запослени придају пажњу предузимању разноврсних мера за пружање
васпитне подршке ученицима.
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3. НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА ПРЕДУЗИМАЈУ СЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА.

И ову тврдњу су јако високо по присутности (95,9%) проценили запослени и то тако
што 44,9% сматра да је ово у потпуности присутно и 51% да је у већој мери присутно у
школи.
4. У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ШКОЛА УКЉУЧУЈЕ ПОРОДИЦУ ОДНОСНО ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ.

Запослени су ову тврдњу оценили највишим оценама. Наиме, чак 87,8% запослених
сматра да школа у потпуности, и 12,2% у већој мери пружа подршку ученицима укључујући
породицу у ове активности.
5. У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗЛИЧИТЕ АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА
РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА.

И ову тврдњу су запослени јако високо оценили. Њих 59,2% сматра да је ово у школи у
потпуности присутно и 34,7% да је у већој мери присутно.
6. ШКОЛА ПРУЖА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ПРИ ПРЕЛАСКУ ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА.

Запослени су и ову тврдњу оценили високим оценама. Више од половине запослених,
тј. 55,1% сматра да ово у потпуности постоји у школи, док 38,8% њих сматра да је ово у већој
мери присутно.
7. У ШКОЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРОГРАМИ/АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА (КОНСТРУКТИВНО
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА…).

Ову тврдњу су запослени нешто слабије оценили. Наиме, њих 34,7% сматра да је ово у
школи присутно у потпуности, и 40,8% њих сматра да је присутно у већој мери. Али 24,5%
запослених сматра да је ово у школи присутно у мањој мери што нам отвара потребу за
развијање ових активности.
8. НА ОСНОВУ ПРАЋЕЊА УКЉУЧЕНОСТИ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА,
ШКОЛА УТВРЂУЈЕ ПОНУДУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.

И ова активност нам даје простора за даљи развој ваннаставних активности у школи. Јер
је 38,8% запослених изјавило да је ово у потпуности присутно у школи и 40,8% да је у већој
мери присутно. Али њих 20,4% сматра да је присутно у мањој мери.
9. У ШКОЛИ СЕ ПРОМОВИШУ ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА, ПРАВА ДЕТЕТА, ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ.

И ова тврдња је углавном оцењена високим оценама. Наиме, 42,9% запослених је
оценило да ово у потпуности постоји у школи и 44,9% да је присутно у већој мери. Али 10,2%
сматра да је присутно у мањој мери и 2% да не постоји у школи. Тако да и ове активности
треба унапредити у извесној мери.
10. КРОЗ НАСТАВНИ РАД И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ПОДСТИЧЕ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА,
ОДНОСНО КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ.

Одговори запослених иду у прилог томе да су ове активности углавном присутне у
школи. Јер 53,1% запослених сматра да ово у потпуности постоји у школи и 36,7% да постоји
у већој мери. Њих 10% се изјаснило да постоји у мањој мери.
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11. ШКОЛА СТВАРА УСЛОВЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

И ову тврдњу су запослени високим оценама оценили. Њих 66,7% сматра да је ово у
школи у потпуности присутно и 31,3% у већој мери присутно.
12. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА РЕДОВНО ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

Ова тврдња је такође оцењена високим оценама. Чак 70,8% наставника сматра да је ово
пракса у школи и оценило као потпуно присутно у школи и 22,9% њих да је у већој мери
присутно. Свега 6,3% запослених сматра да је ово у школи присутно у мањој мери.
13. У ШКОЛИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ ПРИСТУП/ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ ЗА
УЧЕНИКЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИКЕ СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

Запослени су и ову тврдњу доста високо оценили. Чак 71,4% запослених сматра да је
ово у школи у потпуности остварено и 24,5% да је у већој мери остварено.
14. У ШКОЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ КОМПЕНЗАТОРНИ ПРОГРАМИ/АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ УЧЕЊУ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА .

Ова тврдња је нешто слабије оцењена највишом оценом, јер 34,8% запослених сматра да
је ово у потпуности присутно у школи, али зато њих 56,5% сматра да постоји у већој мери.
Мали број запослених сматра да ова активност постоји у школи у мањој мери 6,5% и 2,2% да
не постоји у школи.
15. ШКОЛА ИМА УСПОСТАВЉЕНЕ МЕХАНИЗМЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ УЧЕНИКА СА
ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА И СТВАРА УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО НАПРЕДОВАЊЕ (АКЦЕЛЕРАЦИЈА ;
ОБОГАЋИВАЊЕ ПРОГРАМА).

Ова активност има простора за даље развијање јер 31,3% запослених сматра да је у
потпуности присутна у школи и 41,7% да је присутна у већој мери. С друге стране 25%
запослених сматра да је ово у мањој мери присутно у школи и 2,1% да не постоји у школи.
16. ШКОЛА САРАЂУЈЕ СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА У ПОДРШЦИ УЧЕНИЦИМА ИЗ
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

И ова активност је углавном високо оцењена од стране запослених. Њих 39,6% сматра
да постоји у потпуности у школи и 56,3% да постоји у већој мери. Свега 4,2% сматра да је ово
у мањој мери присутно у школи.
ЗАКЉУЧАК:

Запослени сматрају да школа у великој мери пружа подршку ученицима. Већина
тврдњи је оцењена највећим оценама (4 и 3), док по мишљењу запослених само одређене
области треба додатно унапредити.





У извесној мери треба унапредити сарадњу са релевантним институцијама и појединцима
у циљу пружања подршке ученицима
Школа би требало у већој мери да пружа подршку ученицима при преласку из једног у
други циклус образовања
Унапредити програме/активности за развијање социјалних вештина ученика
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…)
Школа би у већој мери приликом утврђивања понуде ваннаставних активности требало да
прати укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика,
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У школи би требало у већој мери промовисати здраве стилове живота, права детета,
заштиту човекове околине и одрживи развој.
Школа би требало да унапреди механизме за идентификацију ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање
програма).

II УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ /СТАРАТЕЉЕ

Анкета је рађена методом случајног узорка која је обухватила 228 родитеља/старатеља.
Процењивали су 16 тврдњи. Анализа за сваку од тврдњи је следећа:
1. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗНОВРСНЕ МЕРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У УЧЕЊУ.

На питање да ли школа предузима мере за пружање подршке ученицима у учењу,
родитељи су великом већином сматрали да је ово веома важно и 55,7% је одговорило да је ово
у потпуности присутно у школи, док је 34,2% сматрало да је ово у већој мери присутно, што је
укупно 89,9% родитеља. Мада 8,8% родитеља сматра да је ово у мањој мери присутно у школи
и 1,3% да не постоји.
2. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗНОВРСНЕ МЕРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ВАСПИТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА.

На питање да ли школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке
ученицима родитељи су у проценту од 53,3 одговорили да је ово присутно у школи у
потпуности и 36,4% да је ово присутно у већој мери. Мањи број њих, 7,9% сматра да је ово у
школи присутно у мањој мери и 2,2% да ово у школи не постоји.
3. НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА ПРЕДУЗИМАЈУ СЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА.

И ову тврдњу су високо по присутности проценили родитељи, и то тако што 54,8%
сматра да је ово у потпуности присутно и 33,8%% да је у већој мери присутно у школи. Мали
број, њих 8,8% сматра да је ово у школи присутно у мањој мери и 2,6% да ово у школи не
постоји.
4. У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ШКОЛА УКЉУЧУЈЕ ПОРОДИЦУ ОДНОСНО ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ.

Родитељи су ову тврдњу углавном оценили високим оценама. Наиме, 63,6% родитеља
сматра да школа у потпуности, и 27,6% у већој мери пружа подршку ученицима укључујући
породицу у ове активности. Само 5,3% сматра да је ово у мањој мери присутно и 3,5% да не
постоји у школи. Тако да овде има простора за унапређење.
5. У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗЛИЧИТЕ АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА
РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА.

Родитељи су ову тврдњу нешто слабије оценили. Њих 49,6% сматра да је ово у школи у
потпуности присутно и 36% да је у већој мери присутно. Али 11,8% њих сматра да је ово у
школи присутно у мањој мери и 2,6% да не постоји у школи.
6. ШКОЛА ПРУЖА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ПРИ ПРЕЛАСКУ ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА.

Родитељи су и ову тврдњу оценили високим оценама. Више од половине родитеља, тј.
57,5% сматра да ово у потпуности постоји у школи, док 32,9% њих сматра да је ово у већој
мери присутно. Само 6,6% њих сматра да је ово присутно у школи у мањој мери и 3,1% да не
постоји у школи.
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7. У ШКОЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРОГРАМИ/АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА (КОНСТРУКТИВНО
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА…).

Ову тврдњу су родитељи нешто слабије оценили. Наиме, њих 47,8% сматра да је ово у
школи присутно у потпуности, и 33,8% њих сматра да је присутно у већој мери. Али 13,2%
родитеља сматра да је ово у школи присутно у мањој мери и 5,3% да није заступљено у
школи, што нам отвара потребу за развијање ових активности.
8. НА ОСНОВУ ПРАЋЕЊА УКЉУЧЕНОСТИ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА,
ШКОЛА УТВРЂУЈЕ ПОНУДУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.

И ова активност нам даје простора за даљи развој ваннаставних активности у школи. Јер
је 40,4% родитеља изјавило да је ово у потпуности присутно ушколи и 36% да је у већој мери
присутно. Али њих 17,5% сматра да је присутно у мањој мери и 6,1% да није заступљено у
школи.
9. У ШКОЛИ СЕ ПРОМОВИШУ ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА , ПРАВА ДЕТЕТА, ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ.

И ова тврдња је углавном оцењена високим оценама. Наиме, 56,1% родитеља је оценило
да ово у потпуности постоји у школи и 29,8% да је присутно у већој мери. Али 10,% сматра да
је присутно у мањој мери и 3,5% да не постоји у школи. Тако да и ове активности треба
унапредити у извесној мери.
10. КРОЗ НАСТАВНИ РАД И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ПОДСТИЧЕ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА,
ОДНОСНО КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ.

Одговори родитеља иду у прилог томе да су ове активности углавном присутне у
школи. Јер 49,8% родитеља сматра да ово у потпуности постоји у школи и 37,8% да постоји у
већој мери. Њих 8,9% се изјаснило да постоји у мањој мери и 3,6% да не постоји у школи.
11. ШКОЛА СТВАРА УСЛОВЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

И ову тврдњу су родитељи високим оценама оценили. Њих 55% сматра да је ово у
школи у потпуности присутно и 35,9% у већој мери присутно. Мали број родитеља, 6,8%
сматра да је ово у мањој мери присутно и 2,3% да није присутно у школи.
12. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА РЕДОВНО ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

Ова тврдња је такође оцењена високим оценама. Наиме, 56,4% родитеља сматра да је
ово пракса у школи и оценило као потпуно присутно у школи и 34,1% њих да је у већој мери
присутно. Свега 7,7% родитеља сматра да је ово у школи присутно у мањој мери и 1,8% да
није присутно у школи.
13. У ШКОЛИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ ПРИСТУП/ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ ЗА
УЧЕНИКЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИКЕ СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

Родитељи су и ову тврдњу углавном високо оценили. Њих 52,3% сматра да је ово у
школи у потпуности остварено и 34,4% да је у већој мери остварено. Мада 10,6% родитељ
сматра да је ово у мањој мери присутно у школи и 2,8% да не постоји.
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14. У ШКОЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ КОМПЕНЗАТОРНИ ПРОГРАМИ/АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ УЧЕЊУ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

Ова тврдња је углавном високо оцењена. Највишом оценом је процењена од стране
47,9% родитеља, док 36,4% сматра да постоји у већој мери. Мали број родитеља сматра да ова
активност постоји у школи у мањој мери 10,6% и 5,1% да не постоји у школи.
15. ШКОЛА ИМА УСПОСТАВЉЕНЕ МЕХАНИЗМЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ УЧЕНИКА СА ИЗУЗЕТНИМ
СПОСОБНОСТИМА И СТВАРА УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО НАПРЕДОВАЊЕ (АКЦЕЛЕРАЦИЈА; ОБОГАЋИВАЊЕ ПРОГРАМА ).

Ова активност је такође углавном високо оцењена, јер 47,3% родитеља сматра да је у
потпуности присутна у школи и 35,5% да је присутна у већој мери. С друге стране 14,1%
родитеља сматра да је ово у мањој мери присутно у школи и 3,2% да не постоји у школи.
16. ШКОЛА САРАЂУЈЕ СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА У ПОДРШЦИ УЧЕНИЦИМА ИЗ
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

И ова активност је углавном високо оцењена од стране родитеља. Њих 48,8% сматра да
постоји у потпуности у школи и 39,6% да постоји у већој мери. Али 9,2% сматра да је ово у
мањој мери присутно у школи и 2,3% да не постоји у школи.
ЗАКЉУЧАК:

Родитељи сматрају да школа у великој мери пружа подршку ученицима. Већина тврдњи
је оцењена највећим оценама (4 и 3), док по мишљењу родитеља само одређене области треба
додатно унапредити:







У извесној мери треба унапредити сарадњу са релевантним институцијама и појединцима
у циљу пружања подршке ученицима
Унапредити програме/активности за развијање социјалних вештина ученика
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…)
Школа би у већој мери приликом утврђивања понуде ваннаставних активности требало да
прати укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика,
У школи би требало у већој мери промовисати здраве стилове живота, права детета,
заштиту човекове околине и одрживи развој.
У школи би требало унапредити компензаторне програме/активности за подршку учењу
за ученике из осетљивих група.
Школа би требало да унапреди механизме за идентификацију ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање
програма).

III УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ

Анкета је рађена методом случајног узорка. Број анкетираних ученика је 219.
Процењивали су 16 тврдњи. Анализа за сваку од тврдњи је следећа:
1. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗНОВРСНЕ МЕРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У УЧЕЊУ.

На питање да ли школа предузима мере за пружање подршке ученицима у учењу, 35,2%
ученика је проценило да је ово у потпуности присутно у школи, док је 42% сматрало да је ово
у већој мери присутно. С друге стране, 18,7% ученика сматра да је ово у мањој мери присутно
у школи и 4,1% да не постоји у школи.
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2. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗНОВРСНЕ МЕРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ВАСПИТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА.

На питање да ли школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке
ученицима ученици су у проценту од 42 одговорили да је ово присутно у школи у
потпуности и 36,1% да је ово присутно у већој мери. Известан број њих, 17,4% сматра да је
ово у школи присутно у мањој мери и 4,6% да ово у школи не постоји.
3. НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА ПРЕДУЗИМАЈУ СЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА.

Ову тврдњу су ученици проценили на следећи начин, 39,7% сматра да је ово у
потпуности присутно и 39,3% да је у већој мери присутно у школи. Али њих 14,2% сматра да
је ово у школи присутно у мањој мери и 6,8% да ово у школи не постоји.
4. У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ШКОЛА УКЉУЧУЈЕ ПОРОДИЦУ ОДНОСНО ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ .

Ученици су ову тврдњу углавном оценили високим оценама. Наиме, 47,5% ученика
сматра да школа у потпуности, и 34,7% у већој мери пружа подршку ученицима укључујући
породицу у ове активности. С друге стране, 11% сматра да је ово у мањој мери присутно и
6,8% да не постоји у школи. Тако да овде има простора за унапређење.
5. У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ШКОЛА ПРЕДУЗИМА РАЗЛИЧИТЕ АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА
РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА.

Ученици су ову тврдњу нешто слабије оценили. Само 27,4% сматра да је ово у школи у
потпуности присутно и 40,6% да је у већој мери присутно. С друге стране 20,1% њих сматра
да је ово у школи присутно у мањој мери и 11,9% да не постоји у школи.
6. ШКОЛА ПРУЖА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ПРИ ПРЕЛАСКУ ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА.

Ученици су ову тврдњу оценили солидним оценама. Наиме, 44,7% сматра да ово у
потпуности постоји у школи, док 37,4% њих сматра да је ово у већој мери присутно. Али
11,9% њих сматра да је ово присутно у школи у мањој мери и 5,9% да не постоји у школи.
7. У ШКОЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРОГРАМИ/АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА (КОНСТРУКТИВНО
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА…).

Ову тврдњу су ученици нешто слабије оценили. Наиме, њих 37,9% сматра да је ово у
школи присутно у потпуности, и 34,7% њих сматра да је присутно у већој мери. Али 14,2%
ученика сматра да је ово у школи присутно у мањој мери и 13,2% да није заступљено у школи,
што нам отвара потребу за развијање ових активности.
8. НА ОСНОВУ ПРАЋЕЊА УКЉУЧЕНОСТИ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА,
ШКОЛА УТВРЂУЈЕ ПОНУДУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.

И ова активност нам даје простора за даљи развој ваннаставних активности у школи. Јер
је само 27,4% ученика изјавило да је ово у потпуности присутно ушколи и 32,9% да је у већој
мери присутно. С друге стране, њих 23,3% сматра да је присутно у мањој мери и 16,4% да
није заступљено у школи.
9. У ШКОЛИ СЕ ПРОМОВИШУ ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА , ПРАВА ДЕТЕТА, ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ.

И ова тврдња је углавном оцењена високим оценама. Наиме, 42,9% ученика је оценило
да ово у потпуности постоји у школи и 31,5% да је присутно у већој мери. Али 15,1% сматра
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да је присутно у мањој мери и 10,5% да не постоји у школи. Тако да и ове активности треба
унапредити у извесној мери.
10. КРОЗ НАСТАВНИ РАД И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ПОДСТИЧЕ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА,
ОДНОСНО КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ.

Одговори ученика иду у прилог томе да су ове активности углавном присутне у школи.
Јер 35,8% ученика сматра да ово у потпуности постоји у школи и 38,1% да постоји у већој
мери. С друге стране, 17,4% се изјаснило да постоји у мањој мери и 8,7% да не постоји у
школи.
11. ШКОЛА СТВАРА УСЛОВЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

И ову тврдњу су ученици оценили солидним оценама. Њих 45,9% сматра да је ово у
школи у потпуности присутно и 30,4% у већој мери присутно. Али 15,9% сматра да је ово у
мањој мери присутно и 7,7% да није присутно у школи.
12. ШКОЛА ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА РЕДОВНО ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

Ова тврдња је такође оцењена солидним оценама. Наиме, 45,4% ученика сматра да је
ово пракса у школи и оценило као потпуно присутно у школи и 34,3% њих да је у већој мери
присутно. С друге стране, 15% ученика сматра да је ово у школи присутно у мањој мери и
5,3% да није присутно у школи.
13. У ШКОЛИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ ПРИСТУП/ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ ЗА
УЧЕНИКЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИКЕ СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

Ова тврдња је углавном у већој мери позитивно оцењена. Највишом оценом је
процењена од стране 36,9% ученика, док 40,8% сматра да постоји у већој мери. Известан број
ученика сматра да ова активност постоји у школи у мањој мери, односно 17,5% њих и 4,9% да
не постоји у школи.
14. У ШКОЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ КОМПЕНЗАТОРНИ ПРОГРАМИ/АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ УЧЕЊУ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА.

Ова тврдња је нешто слабије оцењена. Највишом оценом је процењена од стране 32,7%
ученика, док 37,6% сматра да постоји у већој мери. Известан број ученика сматра да ова
активност постоји у школи у мањој мери, односно 18% њих и 11,7% да не постоји у школи.
Ово је готово трећина ученика и стога ове активности треба у већој мери побољшати.
15. ШКОЛА ИМА УСПОСТАВЉЕНЕ МЕХАНИЗМЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ УЧЕНИКА СА ИЗУЗЕТНИМ
СПОСОБНОСТИМА И СТВАРА УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО НАПРЕДОВАЊЕ (АКЦЕЛЕРАЦИЈА; ОБОГАЋИВАЊЕ ПРОГРАМА ).

Ова активност је такође нижим оценама оцењена, јер 33,5% ученика сматра да је у
потпуности присутна у школи и 35,4% да је присутна у већој мери. С друге стране 18,4%
ученика сматра да је ово у мањој мери присутно у школи и 12,7% да не постоји у школи.
16. ШКОЛА САРАЂУЈЕ СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА У ПОДРШЦИ УЧЕНИЦИМА ИЗ
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

И ова активност је нешто ниже оцењена од стране ученика. Њих 34,4% сматра да
постоји у потпуности у школи и 40,2% да постоји у већој мери. Али 17,7% сматра да је ово у
мањој мери присутно у школи и 7,7% да не постоји у школи. То ствара потребу за даље
унапређење ових активности.
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ЗАКЉУЧАК:

Ученици сматрају да школа у извесној мери пружа подршку ученицима, али да има
простора за доста унапређења. Већина тврдњи јесте оцењена највећим оценама (4 и 3), док по
мишљењу трећине-четврине ученика све области треба додатно унапредити.
IV ЗАКЉУЧАК

Из свега наведеног, можемо да закључимо да следеће аспекте у школи треба
унапредити:








Школа би требало да предузме већи број мера за побољшање пружања васпитне подршке
и подршке у учењу
У извесној мери треба унапредити сарадњу са релевантним институцијама и појединцима
у циљу пружања подршке ученицима
Унапредити програме/активности за развијање социјалних вештина ученика
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…)
Школа би у већој мери приликом утврђивања понуде ваннаставних активности требало да
прати укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика,
У школи би требало у већој мери промовисати здраве стилове живота, права детета,
заштиту човекове околине и одрживи развој.
У школи би требало унапредити компензаторне програме/активности за подршку учењу
за ученике из осетљивих група.
Школа би требало да унапреди механизме за идентификацију ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање
програма).

Тим ће израдити акциони план са предлогом мера за унапређење рада школе, како би
се превазишли уочени недостаци.
Тим за самовредновање

6.7. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је конституисан у септембру месецу. По одлуци директора школе, Тим је прошле школске године
проширен како би биле покривене обе смене и обухваћена сва стручна већа, а у циљу да се
Тиму у сваком тренутку омогући одржавање хитног састанка, уколико то буде било
неопходно. Тим је конституисан у саставу:
1. Миладин Виторовић (директор)
2. БојанаМомчиловић (психолог,
координатор)
3. Марија Милошевић Несторовић (педагог)
4. Боривоје Кеџић (библиотекар)
5. Александра Љубисављевић (наст,
записничар)
6. Драган Ранковић (домар)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Драган Стаменковић (наставник)
Јадранка Живковић (наставник)
Марија Ђулић (наставник)
Весна Јовановић (наставник)
Биљана Живковић (наставник)
Љиљана Лазић (наставник)
Сања Диздар (наставник)
Зорица Вишекруна (наставник)
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7.
8.
9.
10.
11.

Зоран Богдановић (секретар)
20. Снежана Филиповић (наставник)
Горан Пантић (помоћни наставник)
21. Гордана Филиповић (наставник)
Радослав Дејановић (савет родитеља)
22. Сузана Ђорђевић (наставник)
Цаја Јовановић (наставник)
23. Душан Трајковић (наставник)
Радмила Петровић Карапанџа
24. Љубиша Буховац (наставник)
(наставник)
Након конституисања, Тим је израдио и усвојио годишњи план рада. У новембру
психолога Бојану Момчиловић је у Тиму заменила Миона Прокић, до повратка запослене са
трудничког и породиљског боловања.
У току школске године Тим се састао осам пута, због инцидентних ситуација које су се
дешавале у школи или током онлајн наставе на друштвеним мрежама, од чега је један
састанак одржан путем онлајн платформе. Тим се упознавао и дискутовао о инцидентним
ситуацијама, процењивао ниво насиља, сачињавао индивидуалне планове заштите као и
индивидуалне планове појачаног васпитног рада. Од почетка школске године, укупно је
покренуто и окончано двадесет и један План појачаног васпитног рада. Покренута су два
васпитно-дисциплинска поступка. Један је окончан мером укор директора, а други мером
укор наставничког већа
Од стране ПП службе и одељењских старешина обављено је више индивидуалних
разговора са ученицима са којима је организован појачан васпитни рад. Више пута су
позивани и родитељи који су током разговора били упознати са понашањем ученика.
Углавном је са свим родитељима успостављена адекватна сарадња. Психолог је одржао
радионицу у одељењу 1/6 на тему „Језик толеранције“.
У току школске године остварена је сарадња са ПУ Смедерево и Центром за социјални
рад. Сарадња са Центром за социјални рад успостављена је поводом седам ученика који су од
почетка школске године учестало изостајали са наставе.

6.8. Извештај Тима за безбедност за шк. 2020/21.
Током овог периода тим за безбедност састао се пет пута. Први састанак је одржан
14.09.2020. године и на том састанку је усвојен је годишњи план рада ТЗБ,
динамика рада ТЗБ, за време трајања епидемиолошке КОВИД-19 ситуације је минимум
једном месечно. ТЗБ је упознат са Критеријумима за поступање у случају појаве КОВИД-19 у
школама на основу дописа који је послат школи 11.09.2020.године. Именована су одговорна
лица за праћење мера за спречавање-сузбијање КОВИД-19, од 08.09.2020.године.
На другом састанку тима који је одржан 17.09.2020. године једногласно је усвојен
записник са претходне седнице.Чланови тима за безбедност, прихватили су предлог
одговорних лица, да ће мере које ће се спроводити бити следеће. За ученике који се не
придржавају ношења заштитних маски и одржавање безбедне удаљености, најпре бити
усмено опоменути да крше правило епидемиолошке препоруке за понашање у школама.
Уколико и након опомене крше правило, биће упућени на онлајн наставу.
На трећем састанку тима који је одржан 21.10.2020. године једногласно је усвојен
записник са претходне седнице. Разматране су активности тима и утврђено је да планиране
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активности теку неометано. Утврђено је непоштовања мера од стране два ученика, који су
упућени на онлајн наставу. Набавка средстава за одржавање хигијене је редовна и неометана.
На четвртом састанку тима који је одржан 27.11.2020. године записник са предходног
састанка једногласно је усвојен. Планиране активности теку неометано. Нови члан ТЗБ је
Миона Прокић, које је замена за Бојану Момчиловић.
У досадашњем периоду, укупно евидентираних КОВИД-19 позитивних је 7, од тога: 3
ученика, 1 помоћни радник, 3 наставника.
Набавка средстава за одржавање хигијене је редовна и неометана.
На петом састанку тима који је одржан 28.04.2021. године записник са предходног
састанка једногласно је усвојен. Разматраo се инцидент са плинском боцом у хемијском
кабинету у присуству одељенског старешине Бојане Матић и наложене су мере од стране ТЗБ
како би се спречили такви инциденти у наредном периоду. Разматрано је поштовање и
спровођење епидемиолошких мера у школи и на школској економији у предстојећем
периоду. Под разно, директор школе Миладин Виторовић, иницира да се да предлог о томе
ко ће убудуће бити координатор ТЗБ-а, обзиром да садашњи координатор Драган
Стаменковић има ново задужење у школском одбору.
Координатор ТЗБ Драган Стаменковић

6.9. Извештај Тима за развој међупредм. компетенција и
предузетништва за шк. 2020/21.
ЧЛАНОВИ ТИМА:

1.
2.
3.

4.

5.

1. Софија Павловић, наставник– координатор 6. Нела Маричић, наставник
2. Марија Милошевић Несторовић, педагог 7.ЂапанВања, наставник
3. Братислава Милетић- наставник 8.Марија Живић -наставник
4. Снежана Филиповић, записничар 9.Милена Маторчевић-наставник
5. Љубиша Буховац, наставник 10. Тамара Станковић, Савет rодитеља
У септембру Тим се конституисао, разматрaо и усвoјио годишњи план рада и договорио
динамику рада за ову школску годину.
У октобру наставници су упознали ученике са међупредметним компетенцијама које ће
да развију до краја школске године.
У току првог полугодишта, ученици су на часовима одељењске заједнице и на редовним
часовима предметне наставе, развијали компетенције одговорног односа према здрављу,
околини и развоју естетичке компетемције и одговорно учешће у демократском друштву,
компетенције сарадње и комуникације уз примену корелације између садржајно сродних
предмета.
У току првог полугодишта, на редовним часовима, ученици су укључени у пројектну
наставу с циљем развијања међупредметних компетенција (комуникација, рад са
подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња).
У посети фирмама у оквиру практичне наставе у блоку ученици су развијали
компетенције комуникације, одговоран однос према околини, сарадње са другим
ученицима и наставницима у решавању проблема
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6. У оквиру практичне наставе у блоку организована је посета фирмама са којима је Школа
потписала уговоре о сарадњи где је то било могуће због пандемије.
7. 30.09.2020. године 8 ученика матураната, одељења 4-2, је полагало и добило међународно
признат сертификат Пасош предузетничких вештина у организацији Достигнућа младих.
8. 02.10.2020. године је одржана обука за „Почетнике у пословању “ по програму Развојне
агенције Србије и акредитоване Регионалне развојне агенције „ Браничево-подунавље“ из
Пожаревца. Одржано је у нашој Школи за 29 ученика –матураната који су добили
сертификате.
9. 09.10.2020. године у Београду је одржана обука „Живот за младе возаче“, NAVAK
(национална возачка академија) за ученике наше Школе и задуженог наставника где су
развијане компетенције комуникације, решавања проблема, сарадње и одговорност према
околини.
10. У месецу новембру 2020. године на часовима предузетничке секције и Достигнућа
младих је почела припрема за такмичење средњошколаца у предузетничким вештинама
“Пословни изазов“ у организацији Достигнућа младих. Припремана су и пријављена 3
ученика 4-и 2 ученика 2-5. Такмичење није одржано због пандемије изазване вирусом
covid 19.
11. Од 3.-6.12.2020. у организацији Достигнућа младих у Србији је одржана online Годишња
конференција наставника у школској 2020/2021. години која је предвиђена за наставнике
који у својим средњим школама спроводе програме предузетничког образовања
Достигнућа младих, као и оне који су прошли њихову обуку.
12. Задужени наставници и ученици су учествовали у реализацији припреме Светосавске
приредбе која се ове године, због епидемиолошке ситуације реализовала online .
13. Ученици 4-2 учествују у пројекту Ерасмус+, који је одобрен за школску 2020/2021. годину
где су током припреме развијали компетенције комуникације, рад са подацима и
информацијама, дигиталне компетенције решавање проблема, одговоран однос према
околини, предузимљивост и предузетничке компетенције.
ТИМ ЈЕ КОНСТАТОВАО ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ:

1. Ученици подручја рада пољопривреде (четврти разред) и текстилство (трећи разред) су
учествовали у фебруару и априлу на одржаном школском такмичењу где су ученици
развијали компетенције комуникације, решавање проблема.
2. Ученици трећег и четвртог разреда пољопривредне струке су били укључени приликом
обележавања Дана школе, Свети Трифун, 14.2.2021. године на школској економији, када је
према православним обичајима орезана и освештана винова лоза, коју су засадили
ученици. Ученици су развијали компетенције за целоживотно учење, сарадњу,
предузимљивост.
3. У априлу (19.4.2021) у школи је одржано такмичење из математике „Мислиша 2021.“
(основни ниво). Учествовало је 27 ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда, где су
ученици развијали компетенције решавања проблема, рад са подацима и предузимљивост.
4. У периоду одвијања наставе на даљину ученици су развијали компетенције:
комуникације, рад са подацима и информацијама, дигиталне компетенције, решавање
проблема, предузимљивост и предузетничка компетенција.
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5. У оквиру промоције школе наставници и ученици су радили промотивни материјал за
образовне профиле (једноставни филм), као и промо-материјал за израду флајера и
постера. Развијана је комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална
компетенција, одговоран однос према околини, предузимљивост и предузетничка
компетенција.
6. Ученици 3/4, 3/5 и 3/6 (21 ученик) су завршили једнодневну Обуку за почетнике у
пословању (1.6.2021). Обука је извршена по програму Развојне агенције Србије од стране
акредитоване регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ из Пожаревца.
Ученици су развијали предузимљивост и предузетничку компетенцију.
7. У сарадњи са PKC WIRING SYSTEMS D.O.O. Смедерево је 4.6.2021. релизовало акцију
сађења садница тује у школском дворишту поводом Светског дана заштите животне
средине (ученици 3/5 у оквиру наставе у блоку). Развијане су компетенције одговорног
односа према околини, здрављу, демократском друштву, естетичка компетенција.
8. У оквиру обуке супервизора за полагање матуре у основним школама (јун, 2021),
наставници су развијали компетенције комуникације, рад са подацима и информацијама,
дигиталне компетенције, решавање проблема.
9. Ученици другог и трећег разреда пољопривредне струке са наставницима су учествовали
у уређењу дела школског дворишта (орезивање постојећег украсног цвећа) и развијали
компетенције одговорног односа према околини, здрављу и естетичке компетенције.
10. Ученици 4/5 који учествују у пројекту „Ерасмус плус“ су развијали компетенције
комуникације, рад са подацима и информацијма, решавање проблема, сарадња, одговоран
однос према здрављу и околини и демократском друштву. Овај пројекат је због ванредне
ситуације одложен за септембар 2021. године, али са новим ученицима.
11. Од планираних активности овог тима, због епидемиолошке ситуације и преласка на
наставу на даљину, у марту и априлу није реализовано: такмичење средњошколаца у
предузетничим вештинама „Пословни изазов и ученичке компаније“ у организацији
Достигнућа младих у Србији, као и Национално предузетничко такмичење
средњошколаца Србије – „NaPred“ у организацији Високе школе за пословну економију и
предузетништво и Развојне агенције Србије.
12. За наставнике прехрамбене струке и екстерне чланове реализована је обука за завршни
испит за образовне профиле: пекар и ОПИ (у јуну), где су развијане компетенције за
целоживотно учење, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња и
одговоран однос према раду.
13. Ученици трећег и четвртог разреда су полагали завршне и матурске испите где су
развијали дигиталне компетенције, решавање проблема и предузимљивост.
14. У оквиру активности предмета Предузетништво и организација пословања развијала се
предузимљивост и предузетничка компетенција током читаве године, колико је било
могуће, у тимском раду, израдом пословног плана за изабрану пословну идеју.

У току школске године је одржано 4 састанка.
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
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6.10. Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим чине представници запослених, родитеља , Локалне самоуправе, стручни
сарадници и директор установе.
1. М. Виторовић, директор
2. М. М. Несторовић, педагог
3. Б. Момчиловић (М. Прокић замењује),
психолог
4. М. Трајков, координатор
5. А. Љубисављевић, наставник
6. Б. Стојковић, наставник (записничар)

7.
8.
9.
10.
11.

М. К. Стокић, наставник
Д. Петровић, наставник
Ц. Јовановић, наставник
Б. Крстић, представник родитеља
Н. Живић, представник Ученичког
пареламента
12. М. Стојановић, испред лок. самоуправе

Одржана су три (3) састанка Тима у току школске 2020/21.године.
На првом је Тим конституисан.Разматран је, а затим усвојен Годишњи план рада Тима.
Договорена је динамика и начин рада Тима, уз закључак да ће се исти, од стране
чланова, прилагођавати ситуацији у вези са пандемијом Ковид 19.
Разматран је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20.
као и остваривање Школског програма установе за школску 2019/20.
Анализиран је и разматран нови акциони план Развојног плана као Годишњи план рада
школе за шк.2020/21. Чланови су анализирали и разматрали усклађеност рада стручних већа,
тимова и актива и сугерисали да има простора за побољшање.
На другом састанку анализирана је реализација наставе у току првог полугодишта шк.
2020/21. и наглашено да је реализована у складу са изменама календара због ситуације у вези
са пандемијом Ковид 19. Допунска настава је држана по потреби, а секције нису одржаване
како се не би окупљали ученици различитих одељења, а у складу са упутствима
Министарства.
Сагледан је рад Стручних већа, Тимова и Актива у протеклом периоду. Истакнуто да су
неке седнице одржаване онлајн, те да је захваљујући томе, планирано и реализовано. Чланови
стручних већа на својим састанцима су се договорила о изменама планова, с обзиром на
измену календара школског.
Наведено је да није било уобичајеног инспекцијског прегледа.
Уочено је када је у питању осипање ученика, да је незнатно мање ове школске године
(24 ученика се исписало, а претходне године 29).
Почетком школске године, установи је послат Правилник о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, са којим су чланови упознати
правовремено.
Педагог,М.М.Несторовић упознала је чланове са Извештајем о реализацији Школског
развојног плана (у прилогу).
Директор, М. Виторовић, изложио је најважније ставке Извештаја о раду директора у
првом полугодишту (у прилогу).
М. К. Стокић, исказала је потребу текстилне струке за набавком нових машина за
шивење.
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На трећем састанку, анализирана су постигнућа ученика на класификационим
периодима, матурском испиту и такмичењима у установи. Због пандемије узроковане
Ковидом 19, одржана су у установи, школска такмичења, и то у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране (1. место Петровић Михајло, 4-4), и Текстилство и кожарство
(1.место Савић Валентина, 3-1).
Установа је била домаћин окружном такмичењу из историје.
Закључено је, да су се ученици веома добро снашли на матурском и завршном испиту, и
у великом проценту положили наведене испите, упркос отежавајућим околностима.
У току године, установи су прослеђена имена представника Локалне самоуправе за овај,
али и остале тимове.
Анализирана је реализација васпитно-образовног процеса током године, истакнуто је да
се настава одвијала по комбинованом моделу (у два наврата онлајн), а да су наставници
испоштовали и реализовали предвиђени програм, прилагодивши га приликама, а према
упутствима из Министарства.Као ометајући фактор, издвојен је проблем неодазивања ученика
(опредељених за онлајн наставу) у заказане термине, што је отежало наставницима сумативно
оцењивање.
Током године су одржавани вебинари и обуке, што је омогућило наставницима процес
усавршавања. Угледни часови нису, у највећем броју, одржавани, управо због модела наставе
и прелазака на онлајн.
Сви чланови Тима за самовредновање прошли су обуку Академије Филиповић, додатно
и ЗУОВ-а: Ђурђевић Марија, Аврамовић Славица и М.Несторовић Марија.
Анализирана је ситуација са осипањем ученика, незнатно мањим у односу на претходну
годину. У вези са тим, похваљен је начин промовисања школе путем радија, телевизије,
установама образовања, друштвених мрежа (Фејсбук, Инстаграм, Јујтјуб канал школе).
Изражена је бојазан за опстанак школе, те сугерисан контакт и разговор са надлежнима у
Локалној самоуправи и Министарству.
Координатор Тима, Мирјана Трајков

6.11. Извештај Тима за израду пројеката за школску 2020/21. год.
Тим за израду пројеката је конституисан први пут ове школске године.
Тим је ове школске године радио у саставу Јелена Вукашиновић, координатор, Оливера
Ђерић, Александра Луковић, Олгиц аСпасић, Марина Мрвић, Братислава Милетић, Гордана
Трајковић, Марија Милошевић Несторовић и Видосава Балошевић.
Чланови тима су припремили, разматрали и усвојили План рада за шк. 2020/2021.
годину.
Чланови тима задужени за реализацију већ одобрених Еразмус пројеката М.Милошевић
Несторовић и О. Спасић за пројекат ,,Не баци, сачувај, рециклирај и креирај“ и Б.Милетић, A.
Луковић и Ј. Вукашиновић за пројекат ,,Стручне вештине – сигурна будућност“ реализовале
су активности у складу са променом динамике због епидемиолошке ситуације. Први пројекат
је продужен до 31. 8. 2022, а мобилност је предвиђена за септембар 2021. г, а други пројекат је
продужен до 31. 8. 2022., а мобилност је предвиђена за март 2022.
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Ове школске године конкурс за Еразмус пројекте објављен је почетком априла и школа
је конкурисала са два пројекта. За пројекат „Разноликост. Једнакост. Припадност.“ (КА122 –
SCH, краткорочни пројекат за мобилност наставника и особља у образовању) конкурсну
документацију припремила је Миона Прокић, а за „Мали изазови стварају велике
могућности“ (КА1 за обр. профил ветеринарски техничар) Јелена Радисављевић.
О. Ђерић, Б. Милетић, М. Мрвић и Ј. Вукашиновић су припремиле документацију
потребну за конкурс за средње школе Фондације Ана и Владе Дивац ,,Подршка СТЕАМ
образовању у Србији”. Резултати конкурса су објављени и нисмо међу изабраним школама
планираним за реализацију овог пројекта.
Предвиђени школски пројети:
Обележавање 30 година постојања школе због епидемиолошке ситуације померен је за
октобар 2021. г.
Формирање учионице у природи није реализованo због епидемиолошке ситуације и
недостатка новчаних средстава.
У току ове школске године одржана су четири састанка. Тим је конституисан,
разматран је и усвојен план рада и динамика рада и распоређене су дужности. Чланови тима
су прикупљали информације о раду тимова са сличним активностима, пратили конкурсе за
пројекте и прикупљали конкурсну документацију, писали и конкурисали за три пројекта,
пратили реализацију постојећих пројеката, обавештавали Наставничко веће о реализацији
одобрених пројеката, пратили остваривање плана рада и припремили извештај о раду за
школску 2020/2021. годину.
Члановима Тима је потребна додатна подршка за унапређења дигиталних вештина и
спосбности за писање и реализацију пројеката и обука за учешће у пројектима.
Кроз активности тима реализовани су предвиђени задаци, унапређен је образовноваспитни рад, реализују се предвиђени пројекти, повећана је видљивост школе у реалном и
онлајн окружењу покретањем Јутјуб канала, због промоције школе и мотивисани су
наставници, који нису до сада, да узму учешће у новим пројектима.
Координатор Тима Јелена Вукашиновић

6.12. Извештај Тима за маркетинг и промоцију школе за шк.
2020/21. г.
На почетку школске године конституисан је Тим за маркетинг и промоцију школе у
саставу: Братислава Милетић, координатор, Јелена Вукашиновић, записничар, Слободан
Стојковић, Љубиша Буховац, Марија Живић, Марина Мрвић и Александра Љубисављевић.
Чланови тима су припремили, разматрали и усвојили План рада за шк. 2020/2021.
годину.
Чланови Тима су припремали и Б. Милетић је поставила објаве на друштвеним
мрежама. С обзиром на епидемиолошку ситуацију, мање је било активности у школи, па и
мање објава на друштвеним мрежама у односу на претходне године. Посебна пажња је
посвећена промовисању свих образовних профила за упис у нову школску годину.
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У току ове школске године одржано је пет састанка. Тим је конституисан, разматран је и
усвојен план рада и динамика рада и распоређене су дужности. Чланови тима су прикупљали
информације и припремали прилоге за објаву на друштвеним мрежама, обавештавали чланове
Наставничког већа о предузетим активностима, пратили остваривање плана рада и
припремили извештај о раду за школску 2020/2021. годину. Због епидемиолошке ситуације
није било сарадње са Ученичким парламентом.
Члановима Тима је потребна додатна подршка за унапређења дигиталних вештина и
спосбности припреме презентација и бољи технички услови за рад у школи.
Кроз активности тима реализована је већина предвиђених задака, повећана је
видљивост школе у реалном и онлајн окружењу покретањем Јутјуб канала, унапређен је
образовно-васпитни рад, побољшан је квалитет страница на друшвеним мрежама, а сајт школе
би требало следеће школске године да се иновира, део наставника је мотивисан за
реализацију и промоцију савремених наставних метода рада, чланови тима су укључени у
припрему обележавања јубилеја школе, који је одложен за септембар, због епидемиолошке
ситуације, промоција свих образовних профила је реализована преко друштвених мрежа,
плаката, флајера и новинског чланка, ученици ове године нису укључени у осмишљавање и
прикупљање материјала за друштвене мреже због епидемиолошке ситуације и наставе на
даљину.
Координатор Тима Братислава Милетић

6.13. Годишњи извештај Стручног актива за развој школског
програма за шк. 2020/21. г.
Стручни актив је конституисан на првом састанку. Чини га 9 чланова, и то:











Марија Милошевић Несторовић – председник актива
Јелена Вукашиновић
Весна Јовановић
Сузана Ђорђевић
Данијела Петровић
Оливера Ђерић
Јелена Тасић
Бојана Матић
Александра Луковић
Бојана Момчиловић – Миона Прокић (замена)

До краја школске године је одржано 4 састанка.
Стручни актив је конституисан и на првом састанку је разматран и усвојен план рада
Актива. Разматран је и усвојен предлог Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21. годину,
као Годишњег извештаја о раду школе за шк. 2019/20. годину.
Актив је пратио активности планиране Школским програмом током школске године.
Већина активности је по плану реализована. Секције углавном нису реализоване јер је
препорука Министарства да се не окупљају деца различитих одељења. Допунска настава и
додатни рад су реализовани у мањој мери од планираног због епидемиолошке ситуације.
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Стручни актив је током целе године пратио измене и допуне Планова наставе и учења.
До краја школске године није дошло до промене ни за један образовни профил заступљен у
школи. Планиран је нов образовни профил, виноградар-винар, који је требало да упишемо од
школске 2021/22. године. Разматран је план наставе и учења за овај образовни профил.
Договорено је на састанку Актива да колегиница Јелена Вукашиновић направи Анекс
Школског програма са образовним профилом виноградар-винар. Колегиница Јелена је то и
урадила и јуну месецу је на Школском одбору усвојен овај Анекс.
Стручни актив за развој школског програма

6.14. Годишњи извештај Педагошког колегијума за шк. 2020/21.
Педагошки колегијум је конституисан у септембру месецу, на првом састанку. Броји 15
чланова и то:
Директор школе
Педагог школе, Председник стручног актива за развојно планирање, и председник стручног актива за
развој школског програма и координатор Тима за самовредновање
Психолог школе, Координатор Тима за инклузивно образовање и координатор Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој уставове
Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Координатор Тима за професионални развој
Стручно веће страних језика
Стручно веће српског језика
Стручно веће математике, информатике и физике
Стручно веће наставника друштвених наука
Стручно веће наставника хемије и биологије
Стручно веће наставника текстилне струке
Стручно веће наставника пољопривредне струке
Стручно веће наставника прехрамбене струке
Стручно веће наставника физичког васпитања
Стручно веће наставника ветеринарске струке

Миладин Виторовић
Марија Милошевић
Несторовић
Бојана Момчиловић,
замена Миона Прокић
Мирјана Трајков
Софија Павловић
Оливера Ђерић
Александра Луковић
Јелена Булајић
Радисав Пантић
Мирјана Трајков
Данијела Петровић
Гордана Филиповић
Славица Аврамовић
Братислава Милетић
Рајко Перовић
Сузана Ђорђевић

У току првог полугодишта одржано је 4 састанка, и то у септембру, октобру, новембру и
јануаруи 4 састанка у другом полугодишту: у марту, априлу, јуну и августу месецу. Током тих
састанака расправљало се о следећим темама:
Поред конституисања, усвојен је годишњи план рада Колегијума. Разматран је рад
секција, формирани су стручни активи и тимови на нивоу школе. Разматран је и усвојен
Годишњи план рада школе за шк. 2020/21. годину и Извештај о раду школе за шк. 2019/20.
годину. У више наврата разматран је план уписа за школску 2021/22. годину. Разматран је и
усвојен план стручног усавршавања школе. Председници стручних већа су изложили и
интерни план стручног усавршавања, са посебним нагласком на план угледних и огледних
часова. Разматрана је и организација практичне и блок наставе.
Педагошки колегијум је редовно усвајао ИОП-е, и исте вредновао. Чланови су се
договарали и око вођења педагошке документације, са посебним нагласком на дневнике и
педагошке свеске. Вршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају сваког
класификационог периода шк. 2020/21. године. Разматране су теме за завршни и матурски
испит. Вршено је усаглашавање критеријума оцењивања, као и праћење остваривања
школског програма. Разговарало се и начину организације писмених задатака током трајања
комбинованог модела наставе.
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Договорено је и писање полугодишњих извештаја о раду стручних већа, секција,
стручног усавршавања, такмичења, као и стручних актива и тимова, али и о раду стручне
службе, Педагошког колегијума и директора школе. Педагошки колегијум је упознат и са
календаром такмичења за школску 2020/21. годину. Постигнут је и договор око прославе
Светог Саве и Дана школе.
Чланови Колегијума су предлагали потребне материјале и опрему за вежбе и практичну
наставу, као и потребну стручну литературу. Планирали су по потреби и јавне набавке.
Вршена је и припрема буџета за школску 2020/21. годину.
На Колегијуму је разматрана и припрема за школска и републичка такмичења на која је
требало да иду ученици наше школе, али услед пандемије, сва такмичења су отказана.
Колегијум је пратио остваривање акционих планова Тима за самовредновање, као и
Стручног актива за развојно планирање.
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи, више пута су разматране
здравствено-безбедносне мере у школи. Усвојен је и Оперативни план рада школе и његове
допуне у складу са променама рада школе.
Чланови Колегијума су предано и одговорно обављали своје задатке и редовно извештавали своја Стручна већа о будућим неопходним активностима везаним за рад Школе.
Извештај израдила педагог, Марија Милошевић Несторовић

6.15. Стручни сарадници
6.15.1. Годишњи извештај рада педагога у шк. 2020/21. г.
На основу препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, које су
донете на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу о
Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 којом су
прописане нове мере за организацију рада средњих школа и измена школског календара за
школску 2020/21. годину. Према наведеној Уредби у периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020.
године образовно-васпитни рад остваривао се путем наставе на даљину.
Настава на даљину је реализована и у периоду од 8.3.2021. до 19.04.2021. године
Из тог разлога није било могуће спровести све планиране активности на начин који је
првобитно планирано.
ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА ПРЕМА ОБЛАСТИМА РАДА
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Педагог је учествовао у изради школског програма, плана самовредновања и развојног плана
школе, као и у изради годишњег плана рада школе и његових појединих делова.
Припремио је годишњи и месечне планова рада педагога.
Педагог је учествовао у изради годишњих планова Тима за инклузивно образовање заједно са
психологом школе, која је координатор Тима и Тимова за додатну образовно-васпитну
подршку ученицима.
Учествовао је у изради Плана унапређивања образовно-васпитног рада, Плана стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника, Плана социјалног и личног развоја ученика,
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Годишњег плана тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, Акционог плана реализације Плана стручног актива за школско развојно
планирање.
Учествовао је у планирању мера индивидуализације и изради ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3
за ученике којима је била неопходна додатна образовно-васпитна подршка.
Педагог је учествовао у планирању појединих облика сарадње са породицом, локалном
заједницом и другим институцијама.
Учествовао је у изради Плана рада са приправницима.
Иницирао је и учествовао у иновативним видовима планирања наставе и других облика
образовно-васпитног рада.
Пружао је помоћ наставницима у изради наставних планова редовне наставе, плана рада
одељењског старешине, родитељских састанака, одељењских већа, стручних већа и секција.
Учествовао је у писању пројеката, тј. био је координатор пројекта који је писан за миграцију
ученика на две недеље током шк. 2019/20. год. у Грчку где би обављали 2 недеље стручне
праксе и који је одобрен од стране Еразмус+. Пројекат је првенствено требало да се
реализује током шк. 2019/20., али је због пандемије корона вируса одложено. Из истохг
разлога је одложена миграција ученика и планирана за шк. 2020/21. годину. Померана је за
шк. 2021/22. годину.Током шк. 2020/21 године је био консултант колегиници психологу
која је писала Еразмус+ пројекат за обуку наставника из области инклузивног образовања.
Још увек нису објављени резултати конкурса. Очекују се током септембра или октобра 2021.
године.
Педагог је учествовао у планирању доласка ученика у школу како би били оцењени током
онлајн наставе и редовно правио спискове свих ученика који су боравили у школи сваког
дана.
2. ПРАЋЕЊЕ И И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Педагог је пратио реализацију образовно-васпитног рада, као и ефекте угледних активности.
Радио је на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих
области и активности рада школе.
Пратио је и вредновао примене мера индивидуализације и ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а3.
Учествовао је у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника.
Учествовао је у анализама васпитнo-образовне праксе у циљу унапређивања васпитнообразовног рада.
Учествовао је у изради појединих делова годишњег извештаја о раду школе.
Учествовао је у праћењу напредовања постигнућа ученика и табеларно и графички је
приказивао успех и дисциплину ученика на крају првог и трећег класификационог
периода, првог и другог полугодишта. На основу њих је израђивао анализе успеха и
дисциплине ученика на крају класификационих периода и предлагао мере за унапређивање
и побољшање успеха.
Учествовао је у изради инструмената за опредељење ученика за изборну наставу и секције.
Пратио је реализацију плана одељењских заједница ученика.
Учествово је у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика.
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Радио је на вредновању резултата успеха ученика обухваћених додатном образовноваспитном подршком.
Пратио је и евидентирао други и трећи ниво насиља у школи.
Учествовао је у вредновању оспособљености наставника – приправника за самосталан
образовно-васпитни рад.
Учествовао је у пробном ПИСА тестирању 2021 и то тако што је био школски координатор
тестирања.
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Пружао је помоћ наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака
образовно-васпитног рада.
Пружао је стручну помоћ наставницима на унапређивању квалитета наставе иницирањем
коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење стручне
литературе), као и приликом наставе на даљину.
Радио је на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења.
Посећивао је часове редовне наставе и других облика образовно-васпитног рада и давао
предлоге за њихово унапређење. Тај број је био мањи него иначе због пандемије.
Пратио је и унапређивао начин вођења педагошке документације наставника.
Иницирао је и пружао стручну помоћ наставницима у коришћењу различитих метода,
техника и инструмената оцењивања ученика.
Пружао је помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна
додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у учењу и
развоју).
Оснаживао је наставнике за рад са ученицима из осетљивих друштвених група и предлагао
поступке који доприносе њиховом развоју.
Пружао је помоћ наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и
каријерног вођења и саветовања учениика.
Пружао је помоћ наставницима у реализацији угледних активности, односно часова и
примера добре праксе.
Пружао је помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, секција и плана
рада одељењског старешине.
Тимски је радио на превенцији непожељних облика понашања ученика (ученик,
родитељ/старатељ, одељењски старешина).
Пружао је помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часова
одељењског старешине и одељењске заједнице.
Пружао је помоћ наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом.
Пружао је помоћ наставницима – приправницима за полагање испита за лиценцу.
Пружао је помоћ наставницима у примени различитих техника и поступака самоевалуације.
Пружао је помоћ и подршку наставницима за рад на даљину.
Редовно је слао обавештења о свим важним темама и новостима везаним за рад на даљину
путем мејла и Вибер групе свим наставнницима.
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА

Саветодавно је радио са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, радио је и са
ученицима око промене образовних профила, преласка ученика између школа, промене
статуса из редовног у ванредног ученика.
Помагао је наставницима за стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и
пружање помоћи и подршке.
Пружао је подршку и помоћ ученицима у раду ученичког парламента и других ученичких
организација.
Идентификовао је и радио на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању
код ученика.
Радио је на професионалној оријентацији и каријерном саветовању ученика.
Предлагао је мере за унапређивање опредељења ученика за изборне предмете.Радио је на
професионалној оријентацији и каријерном саветовању ученика.
Предлагао је мере за унапређивање опредељења ученика за изборне предмете.
Пружао је помоћ на осмишљавању активности за конструктивно коришћење слободног
времена.
Учествовао је у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата, популарисао је здраве стилове живота.
Организовао је радионице о дисциплини и самодисциплини, мирном решавању конфликата,
навикама учења, и недискриминацији.
Реализовао је интерактивна предавања о рационализацији процеса учења и методама и
техникама учења.
Учествовао је у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна
подршка и у изради индивидуалног образовног плана.
Тимски је радио на превенцији непожељних облика понашања ученика (ученик,
родитељ/старатељ, одељењски старешина).
Учествовао је у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у
школи и неоправдано изостају са наставе.
Заједно са психологом је током наставе на даљину пружао помоћ и подршку ученицима
којима је то било неопходно (путем Гугл учионице, телефоном, порукама и сл.)
5. РАД СА СА РОДИТЕЉИМА

Припремао је и дистрибуирао материјал за педагошко образовање родитеља ученика.
Тимски је педагошки радио са родитељима ученика са препорукама за појачан васпитни рад.
Пружао је подршку родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању и проблемима у развоју.
Пружао је подршку и помоћ родитељима у осмишљавању слободног времена ученика.
Радио је са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о ученицима.
Педагошки је радио са родитељима на професионалном и каријерном развоју њихове деце.
Заједно са психологом је током наставе на даљину пружао помоћ и подршку родитељима
којима је то било неопходно (путем Гугл учионице, телефоном, порукама и сл.)
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6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ

Сарађивао је са директором на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и
специфичних проблема и потреба школе и предлагао мера за унапређење.
Сарађивао је са директором, психологом и осталим сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовно су размењивали информације.
Сарађивао је са директором и другим сарадницима на заједничком планирању активности,
изради стратешких докумената школе, анализа и извештаја о раду школе.
Тимски је радио на проналажењу ефикаснијих начина за унапређење педагошке
документације.
Сарађивао је са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља,
односно старатеља на оцену из предмета и владања (по позиву директора).
Сарађивао је са директором по питању предлагања одељењских старешина за шк. 2020/21. год.
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Учествовао је у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког колегијума, Стручног
актива за школско развојно планирање, Стручног актива за развој школског програма,
Стручних већа наставника по позиву.
Радио је у Стручном тиму за инклузивно образовање.
Учествовао је у раду Тимова за додатну образовно-васпитну подршку ученицима.
Рад у Тиму за заштиту ученика, у Тиму за самовредновање, у Тиму за каријерно вођење и
саветовање ученика, у Тиму за социјални и лични развој ученика.
Учествовао је по потреби и у раду осталих школских тимова и комисија.
8. САРАДЊА

Сарађивао је са саветницима и просветним инспекторима ШУ Пожаревац, као и са
представницима Мреже подршке инклузивном образовању.
Осмишљавао је програмске активности за унапређивање партнерских односа породице,
школе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја младих.
Сарађивао је са педагошко-психолошким службама основних школа и осталих средњих школа
са територије града (подружница стручних сарадника града Смедерева, где је узео учешће у
раду), са представницима Полицијске управе Смедерево, са Националном службом за
запошљавање Смедерево, са психологом Школског диспанзера Смедерево, са водитељима
случаја и старатељима наших ученика у Центру за социјални рад Смедерево, са комисијом
за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику (ИРК), као и са
високошколским установама по питању професионалне оријентације ученика.
9. ЕВИДЕНЦИЈА

Водио је евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
Водио је евиденцију и о раду са ученицима, наставницима и родитељима ученика.
10. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Пратио је стручну литературу и периодике и информације од значаја за образовање и
васпитање на интернету.
Интерно се усвршавао у складу са Индивидуалним планом стручног усавршавања и
професионалног развоја,
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Екстерно усавршавање: Учешће на семинарима: Обука директора и наставника у школама за
пружање подршке школама у процесу самовредновања, Обука запослених у основним и
средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних
компетенција школе – селфи 2019., Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2021
пробног истраживања, Програм обуке за запослене у образовању/дигитална
учионица/дигитално компетентаннаставник - увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних материјала
11. ПРИПРЕМА ЗА ЗА РАД

Припремао се за послове предвиђене годишњим и оперативним плановима рада педагога.
Израђивао је, припремао и чувао посебне протоколе, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности на нивоу школе.
Педагог школе, Марија Милошевић Несторовић

6.15.2. Извештај о реализацији плана пед-инстр. и саветодавног рада
педагога за шк. 2020/21.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ:





Унапређивање дидактичко-методичке заснованости образовно-васпитног рада;
Додатна образовно-васпитна подршка ученицима са тешкоћама у учењу и понашању;
Унапређивање праћења и вредновања ученичких постигнућа.

1. РАД СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА





















Оријентациони програм рада одељењског старешине и одељењске заједнице ученика
Формулари за израду програма рада одељењског старешине/заједнице ученика
Годишњи програм каријерног вођења и саветовања
Извод из Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, занемаривања
и злостављања
Извод из Правилника о Додатној образовној, здравственој и социјалној подршци ученику
Писани материјал: Облици индивидуализације и диференцијације у образовноваспитном раду
Писана Упутства о образовној подршци ученицима са тешкоћама у учењу
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ндивидуални образовни план,
његову примену и вредновање
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Формулар за Израду Оперативног плана заштите/појачаног васпитног рада ученика
Формулар за вођење еведенције (картон) појачаног васпитног рада ученика
Улога породице на превенцији непожељних облика понашања код ученика
Анкетни материјал за педагошко-социјални статус ученика првог разреда
Анкетни материјал за опредељење ученика за учешће у секцијама.
Тимски рад на решавању васпитно-образовних проблема
Оспособљавање наставника- приправника за послове одељењског старешине
Посета/реализација часова одељењског старешине
Реализација садржаја образовно-васпитног карактера
Облици сарадње са родитељима ученика и локалном заједницом.

[75]

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ СМЕДЕРЕВО

2. ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦЕ – РАДИОНИЦЕ

Неке од спроведених радионица су:








Распоред учења и слободног времена
Поштовање школских правила – препоруке и упутства
Професионалне намере ученика после средњег образовања – Упутства и анкетирање
Навике учења
Дисциплина и самодисциплина
Другарство и недискриминација
Мирно решавање конфликата (сукоба).

3. ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ





















Посета часова наставника са анализом и препорукама за унапређење рада.
Формулари за планирање наставних и осталих активности
Упутства за организовање додатне образовне подршке ученицима
Организација угледних часова/активности
Праћење и вредновање напредовања ученика
Вођење педагошке документације
Унапређивање квалитета наставе увођењем интерактивних метода и облика рада
Вршњачка медијација
Каријерно вођење и саветовање ученика
Примена различитих техника и поступака самоевалуације
Израда плана професионалног развоја и напредовања у струци
Имплементација општих и посебних стандарда образовања
Конкретизовање и операционализовање циљева и задатака васпитно-образовног рада
Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих група и предлагање поступака
који доприносе њиховом напредовању и развоју
Помоћ у изради планова наставних и осталих активности
Увођење у посао наставника – приправника и припрема за полагање испита за лиценцу
Извод из Правилника о Додатној образовној, здравственој и социјалној подршци ученику
Писани материјал: Облици индивидуализације и диференцијације у образовноваспитном раду
Писана упутства о додатној подршци ученицима у образовно-васпитном раду.

4. УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ










Пружање подршке и помоћи за оптимални индивидуални развој ученика
Увођење ученика у методе и технике учења
Вршњачка медијација
Појачан васпитни рад са ученицима који чине повреде обавеза
Подстицање на здраве стилове живота
Отклањање педагошких узрока проблема у учењу и понашању
Подршка раду Ученичког парламента
Педагошко образовање родитеља: Улога породице на превенцији непожељних облика
понашања код ученика.
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5. ТИМСКИ РАД

















Предметни наставници
Одељењске старешине
Родитељи
Школски психолог
Руководство школе
Тим за заштиту ученика
Тим за подршку личног и социјалног развоја
Тим за самовредновање
Тим за изураду Годишњег плана школе
Стручни актив за раззвој школског програма
Стручни актив за школско развојно палнирање
Водитељи случаја наших ученика у ЦСР
Представници мреже подршке инклузивном образовању
Саветници Школске управе Пожаревац
Просветни инспектори.

6. ДОДАТНА ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА







Стручни тим за инклузивно образовање
Тимови за додатну образовну подршку
Предметни наставници
Ученици са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју
Чланови Интерресорне комисије.

7. КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА







Стручни тим за каријерно вођење и саветовање
Ученици, посебно завршних разреда, Одељењске старешине
Мини истраживање: Даље професионалне намере ученика завршних разреда
Ученици и родитељи основних школа
Кроз саветовање, истраживање и анализу, информисање, праћење, консултације.

8. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА ЛИЦЕНЦУ

Наставници без лиценце и ментори путем писане и усмене инструкције, посете и
анализе часова, препоруке за унапређивање образовно-васпитног рада.
Педагог школе: Марија Милошевић Несторовић

6.15.3. Извештај о раду психолога у току школске 2020/21. г.
У току школске 2020/21. године, психолог је обављала следеће делатности:





Израдила годишњи план рада психолoга за текућу школску годину;
Учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину;
Посетила часове предметних наставника и након часа разговарала са наставницима о часу
указивала на пропусте, саветовала и предлагала активности за унапређивање часа;
Пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног образовноваспитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовноваспитним потребама ученика;
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Пружала подршку јачању наставничких компетенција у областима: комуникације и
сарадње, конструктивног решавања сукоба и проблема, подучавања и учења;
Учествовала у саветовању наставника у индивидуализацији образовно-васпитног рада на
основу уочених потреба, интересовања и способности ученика;
Пружала подршку наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки
узрок неуспеха у достизању постављених захтева као и појава неадаптивних облика
понашања и предлагање мера за њихово превазилажење;
Пружала подршку наставницима у раду са родитељима, односно старатељима;
Помагао предметним наставницима у изради индивидуалних образовних планова за
ученике који имају потребу за додатном образовно-васпитном подршком.
Пружао подршку разредним старешинама у препознавању и дефинисању потреба
ученика који раде по програму додатне образовно-васпитне подршке;
Прикупљала податке од родитеља који су од значаја за упознавање ученика и праћење
његовог развоја;
Обављала саветодавни рад са родитељима ученика који имају тешкоће у развоју, учењу и
понашању;
Обављала саветодавни рад и усмеравање родитеља ученика који су извршили повреду
правила понашања у школи и којима је одређен појачан васпитни рад);
Пружала подршку ученицима који су обновили разред;
Пружала подршку ученицима првих разреда- упознавање ученика, праћење процеса
адаптације и подршка у превазилажењу тешкоћа адаптације;
Обављала саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања. Теме које су доминирале: злостављање, занемаривање, емоционално и физичко злостављање, вршњачки односи
(проблеми с пријатељима, партнерски односи), школски проблеми (проблеми с
наставницима, проблеми с учењем, анксиозност због одговарања), зависност и
психоактивне супстанце (зависност у породици, пријатељи зависници), породичниодноси
(однос родитељ-дете, сиблиншки односи, губитак у породици, родитељи зависници,
родитељи у сукобу), психосоцијалне теме и ментално здравље (досада, физички изглед,
усамљеност, недостатак самопоуздања, поремећај исхране, страх, анксиозност, депресија,
идентитет и смисао живота, самоповређивање);
Учествовала у реализацији појачаног васпитног рада за ученике који су извршили
повреду правила понашања у школи, васпитно дисциплинским поступцима;
Тимски помагала у решавању колективних конфликата (у одељењу и мањим вршњачким
групама);
Информисала ученике о раду педагошко-психолошке службе; разматрала постојање
предрасуда о обраћању психологу и тражењу помоћи;
Одржала радионицу у одељењу 1/6 на тему „Језик толеранције“;
Одржала радионице у одељењима 1/1, 1/3, 1/6 на тему „Репродуктивно здравље“
У сарадњи са педагогом писала пројекат „Разноликост, Једнакост, Припадност“ у оквиру
Еразмус + мобилности за запослене
Вршила преглед књиге евиденције о образовно-васпитном раду у средњој школи;
Учествовала у раду Педагошког колегијума, Наставничког већа, Стручног актива за
развојно планирање, Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту од
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дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за професионалну
оријентацију, каријерно вођење и саветовање ученика, Тима за подршку личног и
социјалног развоја ученика, Тима за израду Годишњег плана рада школе, Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе, Тима за безбедност;
Учествовала на обуци: „Јачање професионалне улоге психолога у школи“, у организацији
Друштва психолога Србије;
Похађала обуку „Дигитална учионица“ у оквиру Завода за унапређивање образовања и
васпитања Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Водила евиденцију о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога
и психолошки досије (картон) ученика, записик о посећеним часовима.
Миона Прокић/ Бојана Момчиловић, психолог

6.15.4. Извештај о раду школске библиотеке за школску 2020/21.
Рад школске библиотеке током школске 2020/21. године је организован по Плану рада
школе и одвија се свакодневно у две смене, водећи рачуна о потребама како ученика тако и
осталих чланова колектива.
Издавање библиотечке грађе је организовано на основу плана рада наставника, а остале
активности су организоване на основу плана рада школске библиотеке, и то:







Упознавање нових ученика са постојећим књижним фондом
Помоћ корисницима при избору литературе
Развијање читалачких навика
Коришђење различитих извора информација
Сугестије корисника о другим могућностима стицања знања
Формирање библиотечке секције у циљу омасовљења корисника

Евиденција о члановима и броју прочитаних књига је свакодневни посао што пружа увид
у посећеност библиотеке и коришћење различите литературе.
У односу на школску 2019/20. годину број чланова библиотеке је смањен и износи 244
члана, од тога 239 ученика и 5 осталих. Прочитано је 28 наслова, а корисника је било 520.
Што се тиче броја књига у 2019/20. години куповином је набављено 250 нових књига, а 6
књига је донација професора.
Од друштвено–политичких заједница ове године није добијено књига на поклон, а из
сопствених средстава су купљене књиге за одличне ученике.
Сарадња са Народном библиотеком Смедерва је остварена у мањој мери и то кроз посету
двема изложбама.
Стручног семинара за библиотекара није било, мањи број ученика је посетио Сајам књига,
али није набављено нових наслова.
Библиотечка секција коју су чинила два члана је делимично учествовала у припреми
програма за школску славу Свети Сава.
Интернет клуб и набавка програма за рад библиотеке је и даље у плану али је и овог пута
материјална ситуација тешка те нема могућности за њихову реализацију.
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Сарадња са стручним активима у погледу планирања и набавке нове литературе је мало
напредовала али је недовољно остварена.
Стручни сарадник, Боривоје Кеџић

7. Органи управљања
7.1. Извештај о раду Школског одбора
У школској 2020/21. год. у преиоду од 1. 09. 2020. до 31. 08. 2021. године одржано је
укупно шест (6) седница на којима је Школски одбор разматрао следеће из своје
надлежности: план стручног усавршавања, акциони развојни план школе, предлог
финансијског плана за 2021. годину, извештај о финансијском пословању за 2020. годну,
извештај о попису за 2020. годину, извештаја о реализацији матурских и завршних испита,
извештај о раду Школе, извештај о раду директора извештаје о резултатима успеха и
дисциплине ученика у сва четири класификациона периода, Годишњи план рада школе и
анекс Годишњег плана рада школе, анекс Школског програма за образовни профил
виноградар – винар, анекс Школског програма, акт о организацији и систематизацији
послова, решавање по жалби бивше запослене Марије Станојловић, доношење одлуке о
оснивању Ученичке задруге, доношење предлога Програма рада Школског одбора за наредну
школску годину као и остала питања, о чему се детаљнија образложења налазе у записницима
Школског одбора, а такође, Школски одбор је упознат са Записницима о ванредним и
редовним инспекцијским надзорима у ТТПШ „Деспот Ђурађ“ Смедерево.
На свим седницама Школског одбора постојао је кворум за рад и одлучивање.
Седницама су присуствовали директор Школе, представник синдиката и два представника
Ученичког парламента. Приликом гласања испоштована је процедура предвиђена
Пословником о раду Школског одбора.
Може се донети закључак да је Школски одбор у потпуности остварио надлежности из
члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања.
Председник Школског одбора Драган Стаменковић

7.2. Извештај о раду директора
Извештај о раду директора је садржан у посебном документу који усваја Школски
одбор.
Директор школе Миладин Виторовић

7.3. Извештај о раду организатора практичне наставе у
школској 2020/21. години
Годишњи извештај за школску 2020/21. годину у оквиру послова организатор практичне
наставе и управника економије била сам задужена за:



Организацију целокупног рада везану за практичну наставу
Израду распореда извођења часова практичне наставе и блок наставе
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Планирање и набавку материјала, опреме и машина и алата за реализацију практичне
наставе и производњу производа на школској економији
Склапање Уговора са предузећима за реализацију извођења практичне наставе за пекаре,
кланице, месаре, ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, регистрована
пољопривредна газдинства, преузећа за производњу безалкохолних пића, предузећа за
дистрибуцију и складиштење пољопривредних производа.
Успостављање пословно техничке сарадње са предузећима исте или сличне гране
производње – Пољопривредно стручна саветодавна служба Смедерево, предузеће
„Фрувита ДОО“-погон Луњевац, Економија окружног затвора Смедерево, Делта аграр
Удовице, Агроарм, Агроинс, Катарина комерц Смедерево, ЈКП „Водовод“ Смедерево,
Железара Смедерево, „Милан Благојевић“ Смедерево, „Меркатор С“ ДОО Нови Сад
објекат у Смедереву, DELHAIZE Србија ДОО Београд објекат у Смедереву, Завод за јавно
здравље Пожаревац, Алфавет Београд, Ветеринарска станица Смедерево, ПГ Милица
Баровић Смедерево, ЈЛТ Златиборац Михајловац, Ветеринарски специјалистички
институт Пожаревац,
Практична настава се изводи у школским лабараторијама, школским кабинетима и
школској економији.



Због епидемије Корона вируса 19 и поштовања прописаних мера заштите ученика
и наставника блок настава је одржавана у школским лабораторијама, школским
кабинетима и школској економији и онлајн.



Блок настава је реализована у фирмама: „Милан Благојевић“ Смедерево, Стручна
саветодавна пољопривредна служба Смедерево уз прописане мере заштите.
У току овог периода на школској економији је остварена следећа биљна производња:








У јесен 2020. год. припремљено је и посејано 8,5 ha пшенице и јечма 2,9 hа. Такође је
поорано за пролећну сетву кукуруза 15,9 ha, детелине 2 ha.
У октобру 2020. год. обављена је берба кукуруза и грожђа.
У јануару 2021. год. почела је сетва повртарских култура за пластеничку производњу.
У фебруару 2021. је обављена резидба воћа и винове лозе.
У марту је обављена прехрана озимих житарица минералним ђубривом.
У априлу је обављена сетва кукуруза 15,9 ха.

Извршене су све агротехничке и помотехничке мере неге вишегодишњих засада:
брескве, нектарине, шљиве, вишања, винограда, ратарских и повртарских култура.
ВОЋАРСКО-ВИНОГРАДАРСКА ПРОИЗВОДЊА

Обављена је берба и продаја воћа и поврћа
-

У јесен 2020. године извршено је основно ђубрење (зимско) свих вишегодишњих
засада
У оквиру воћарске производње заступљено је гајење: нектарина, брескве, шљиве,
трешње, вишње.
У јуну, јулу и августу обављена је берба сезонског воћа и поврћа.
У виноградарској производњи заступљене су водеће сорте винског и стоног
грожђа.
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У воћаско- виноградарској производњи обављене су све агротехничке и
помотехничке мере и неге засада.
СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА

Сточарска производња базирана је на узгоју крмача прасиља, тову прасића и
тову назимица, и узгоју оваца и јагњади.
Комплетна производња на школској економији базирана је на раду и стручном
ангажовању предметних наставника пољопривредне и ветеринсраке струке и
запослених радника школске економије.
Практична настава и блок настава у школској 2020/21. год. реализована је по
Годишњем плану рада школе.
За потребе практичне наставе и блок наставе извршила сам набавкау материјала
по требовањима предметних наставника као и средства за одржавање хигијене школе
и школске економије и други потребан материјал.
Oрганизатор практичне наставе, Јасмина Новаковић, с. р.

7.4. Извештај о раду секретара школе за шк 2020/21. год.
ПРЕМА ЧЛАНУ 133. Закона о основама система образовања и васпитања, секретар је
обављао следеће послове:
























Статусне промене школе (промена седишта)
Завођење аката, (деловодник)
Објава конкурса за пријем радника
Израда Уговора о радудо пријема радника по конкурсу;
Израда решења о зарадама запослених,
Пријава и одјава запослених,
Спровођење конкурса за ученичку стипендију,
Израда решења ученика о преласку, наставку школовања,
Израда Решења ученика о преквалификацији, доквалификацији,
Решења одсуству ученика,
Спровођења испитних рокова за ванредне ученике по Правилнику Школе,
Решења о престанку радног односа,
Припрема материјала за рад Наставничког већа ;
Пријем захтева за ослобађање ученика од физичког васпитања,
Израда решења о ослобађању ученика од физ.васп.,
Статистички извештаји за завршетак и почетак школске године,
Потврде за редовне и ванредне ученике,
Издавање дупликата јавних исправа,
Набавка јавних исправа,
Упис и вођење евиденције ванредних ученика,
Издавање јавних исправа заванредне ученике,
Спровођење тендера, (мала набавка, екскурзија и друго),
Захтеви запослених за остваривање права на јубиларну награду и солидарне помоћи;
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Решења запослених о плаћеном и неплаћеном одсуству,
Верификација нових образовних профила (прописи, захтеви, слање)
Пријем жалби ученика на оцене,
Израда решења по жалбама на оцене,
Пријем пријава за ванредне, поправне, завршне, матурске и друге испите,
ЗОИЛ, пријава повреда ученика, запослених, пријава штете на објекту идруго,
Учешће у раду Школског одбора, (припрема материјала, слање позива, израда свих
врста одлука, закључка и др)
Припрема предлога Општих аката школe, (статута, правилника и друго),
Припрема података за ТРЕЗОР,
Попис (учешће у припреми и реализацији пописа)
Заступање на суду, (тужбе, жалбе, извршни поступак и друго),
Земљишње књиге, катастар, привредни регистар,
Печатирање свих врста докумената,
Стручна мишљења и упутствазапосленим, органима школе, директору, осталим
стручним телима, и службама,
Сарадња са помоћно –техничкмособљем,
Инспекцијски надзор, контрола, поступање по мерама, одговори и друго,
Праћење прописа,
Телефонски разговори, обавештења, упутства,
Рад са странкама, ученицима, родитељима (упутства, објашњења, и друго),
Стручно усавршавање наставника, припрема, и пријава министарству за полагање,
Рад на рачунару,
Фотокопирање, куцање, штампање,
Стручно усавршавање секретара (без семинара и припрема за рад),
Секретар, ЗОРАН БОГДАНОВИЋ С.Р.

7.5. Савет родитеља
Одржане су 4 седнице Савета родитеља: 12.9. 2019., 24.10.2019., 23.1.2020. и 26.6.2020.
На првој седници Савета родитеља конституисан је савет родитеља. Чине га 24 родитеља, из сваког одељења по један. Биран је председник савета и представник у Општински савет
родитеља. Изабран је осигуравач ученика за додатно осигурање, разматрани су Извештај о раду школе, Извештај о раду директора, Годишњи план рада школе. Прочитан је ивештај о анализи успеха и дисциплине на крају шк. 2019/20. г, извештај са матурског и завршног испита у
јуну и августу.
На осталим седницама су решавана питања по плану рада Савета родитеља, разматрани
су извештаји о успеху и дисциплини на крајевима класификационих периода, поднесени су
извештаји о утрошку ученичког динара за школску 2018/19, покренута је инцијатива да се
ученицима школе обезбеди бесплатан превоз на релацији Центар града-Митинац, разматран
је прeдлог плана уписа за наредну школску годину.
Због појаве епидемије вирусом COVID–19. седнице савета родитеља се нису одржавале.
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7.6. Извештај о раду Ученичког парламента за шк. 2020/21. г.
У школској 2020/21 УП се састајао пет пута. Због епидемиолошке ситуације водило се
рачуна да сви чланови парламента буду упознати са тачкама дневног реда.
Реализоване теме којима су се ученици бавили у домену планираних активности:
1. Конституисање УП, као и проширеног састава, које подразумева учешће ученика у
стручним већима и тимовима са могућношћу предлога наставничком већу, савтеу
родитеља;
2. Упознавање ученика са активностима и прописима школе (годишњи план рада школе,
пословник о раду УП...);
3. Упознавње ученика са медиацијом, као обликом посредовања у сукобима;
4. Упознавање ученика са ИОП-ом, као програмом подршке ученицима са потешкоћама у
учењу и раду. Истицање важности, солидарности и подршке тим ученицима;
5. Упознавање са конвенцијом и људским правима. Развој поштовања људских права, као и
разумевања мира, толеранције, једнакости и солидарности;
6. Разматрање и анализа успеха и дисциплине на крају првог, другог и трећег
класификационог периода као и предлагање мера за побољшање мера и дисциплина
ученика. Ученици су закључили да је недоступност технологије (компјутер, интернет,
више корисника у кући, родитељи који раде од куће), то су све потешкоће са којима се
суочавају ученици. Ученици су више усмерени на телефоне. Приметан је и став и да се
неки ученици лакше сналазе кроз онлине наставу. Али мишљење о таквој наставу је
подељено међу ученицима, неки одобравају, неки не;
7. Хуманитарне акције, где су се ученици ангажовали да прикупе средства за децу која
болују од ретких и тешких болести.
У домену нереализованих актвности, спадају:
1. Уређивање простора у школи, које није било могуће реализовати због епидемиолошке
ситуације. Тако да се ти предлози поново планирају кроз план за наредну школску
годину, уколико епидемилошка ситуација буде стабилна;
2. Извођење матурске екскурзије; такође није реализована због епидемије. Ученици се
надају да ће епидемија до наредне школске године бити стабилизована и да ће се
реализовати. Ученици су дали предлог да уколико буде могућности извођење екскурије,
да то буде северна Грчка или северна Италија. Ако није могуће извести екскурзију ван
матичне земље, онда да се она изведе у Србији, у трајању од 4 дана, тј. 3 ноћења.
3. Извођење матурске вечери; одобрење од стране министрарства просвете о могућности
извођења матуре, стигло је тек када су ученици завршили разред и у сарадњи са саветом
родитеља.
Кординатор: Рабреновић Гордана
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8. Извештај о припремљености школе за почетак
наставне године
Школа је са радом у школској 2021/22. г. почела са 21 одељењем. У први разред није
уписан образовни профил виноградар – винар. Формирана су пет одељења првог разреда.
Укупно у први разред мање је уписано 82 ученика.
Школска година је започета на основу стручних упутстава министараства просвете,
науке и технолошког развоја, којима се ближе уређују питања организације и споровођења
образовно–васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних
мера у борби против вируса CОVID-19.
Школа је упутила Оперативни план рада по посебном програму, који је Школска управа
одобрила.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

1. Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе на се су
разматрали пет кључних мера стратегије ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у
школама. Закључено је да школа може све мере да оствари и да је припремљена за рад у
школској 2021/22. години.
1) Доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих лица
(запослених и ученика) – запослени су упознати са овом мером, а предвиђено је да првог
наставног дана, 1.9.2021. год, и сви ученици буду упознати са њом. У просторијама
школе ће се поставити постери који подсећају на поштовање ове мере.
2) Физичка дистанца - запослени су упознати са овом мером, а предвиђено је да првог
наставног дана, 1.9.2021. год, и сви ученици буду упознати са њом. У просторијама
школе ће се поставити постери који подсећају на поштовање ове мере.
3) Хигијена руку и респираторна хигијена - запослени су упознати са овом мером, а
предвиђено је да првог наставног дана, 1.9.2021. год, и сви ученици буду упознати са
њом. У просторијама школе ће се поставити постери који подсећају на поштовање ове
мере.
4) Чишћење и дезинфекција простора школе у целини – наставно и ненаставно особље је
едуковано о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења
инфекције.
5) Успостављена сарадња са надлежном здравственом службом, а нарочито са надлежним
ЗЈЗ Пожаревац.
2. Модел организације наставе који ће се примењивати у средњој школи од 1.9.2021. године:
ПРВИ МОДЕЛ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ШКОЛИ КРОЗ НЕПОСРЕДНИ РАД

3. За средње стручне школе - начин остваривања практичне наставе и (заокружити модел који
се примењује):
Део практичне наставе се реализује у школи
Део практичне наставе се реализује у компанијама
4. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо
за школе):
Google Classroom
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5. Распоред часова (ексел табела, линк...) по данима за сваки разред са временском
организацијом (сатница):
ШКОЛА ЋЕ РАДИТИ У ДВЕ СМЕНЕ. РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЋЕ БИТИ:
I СМЕНА

II СМЕНА

11.

7:10 – 7:55

1.

12:35 – 13:20

22.

8:00 – 8:45

2.

13:25 – 14:10

33.

9:15 – 10:00

3.

14:15 – 15:00

44.

10:05 – 10:50

4.

15:30 – 16:15

55.

10:55 – 11:40

5.

16:20 – 17:05

66.

11:45 – 12:30

6.

17:10 – 17:55

77.

12:35 – 13:20

7.

18:00 – 18:45

У једној смени ће бити ученици свих разреда образовних профила из подручја рада
прерада хране и хемија и неметали, а у другој пољопривреда, ветерина и текстилство и
кожарство.
У Смедереву, 1.9.2021. године, директор, Миладин Виторовић
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