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1. УСЛОВИ РАДА

У школској 2015/2016. услови рада су знатно побољшани реконструкцијом електро 
мреже. Безбедност зграде и њених корисника тако је многострукo увећана. Опремањем 
кабинета и фискултурне сале обезбеђени су услови за добро извођење наставе и 
бављење ваннаставним активностима. Појачаним видео надзором заштићена је зграда 
и опрема од крађе и штете. Сарадњом са културним и образовним институцијама 
омогућена је већа активност ученика и запослених. Сарадњом са културним и 
образовним институцијама омогућена је већа активност ученика и запослених. 
Координацијом рада са здравственим, безбедносним и осталим службама, обезбеђен је 
нормалан рад и евентуална помоћ при потреби интервенција. Може се закључити да су 
услови рада били оптимални за несметано одвијање наставе. 

2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Кадровска структура током године није претрпела велике промене. Професори 
који су положили испит за лиценцу су: Александар Филиповић, Сандра Миливојевић, 
Бошко Гргић, Емина Стојковић, Шошић Игор, Владан Димитријевић и Драган 
Стјепановић. 

2.1. Кадровски услови школе

2.1.1. Наставни кадар

Редни 
број

Презиме и име 
наставника

Школска 
спрема

Предмет Радни    
стаж

Лиценца

1. Радојковић Данило Филолошки 
факултет

српски језик
28 да

2. Јовић Иванка Филолошки 
факултет

српски језик
25 да

3. Милановић-Јанкуцић 
Ирина

Филолошки 
факултет

српски језик
17 да

4. Живковић Марина ПМФ математика 10 да

5. Димитријевић Владан ПМФ математика 5 да

6. Станкић Катица ПМФ математика 34 да

7. Милошевић Бранка ПМФ математика 37 да

8. Живковић Владан ПМФ математика 16 да

9. Јанковић Катица ПМФ биологија 28 да

10. Драгуљевић Будинка ПМФ биологија 25 да

11. Савић Олгица ПМФ хемија 33 да

12. Перић Борјанка ПМФ хемија 23 да

13. Симоновић  Предраг ПМФ физика 9 не

14. Владимир Лукић ЕТФ физика 6 не



15. Радановић Слађана ПМФ географија 9 да

16. Миладиновић Миле Филозофски 
факултет

историја
21 да

17. Миливојевић Душан Филозофски 
факултет

филозофија
36 да

18. Вујчић Радиша Филозофски 
факултет

филозофија
26 не

19. Трифуновић Бранка Фак. примењ.
уметности

ликовна 
култура

31 да

20. Миливојевић Љубиша Фак. примењ.
уметности

музичка 
култура

12 да

21. Шошић Игор Фак. за 
физичку 
култтуру

физичко 
васпитање 10 да

22. Ђурђевић Драган Фак. за 
физичку 
култтуру

физичко 
васпитање 34 да

23. Јовановић Тамара Филолошки 
факултет

француски 
језик

28 да

24. Милошевић Милунка Филолошки 
факултет

француски 
језик

34 да

25. Милетић Кристина Филолошки 
факултет

руски језик
16 да

26. Савић Мина Филолошки 
факултет

енглески језик
1 не

27. Петковић - Арсенков 
Сања 

Филолошки 
факултет

енглески језик
12 да

28. Богдановић Ивана Филолошки 
факултет

енглески језик
8 да

29. Пацикас Спиридон Економски 
факултет

стр. пред. у
трг. стр. и 
економ.

14 не

30. Миловановић 
Владица

Технолошки 
факултет

познавање 
робе

23 да

31. Плавшић Биљана Економски 
факултет

стр. пред. у
трг. стр. и 
економ.

9 не

32. Гласновић Бобан Економски 
факултет

стр. пред. у
трг. стр. и 
економ.

9 да

33. Граонић Јелена Правни 
факултет

устав и право 
грађ.; правни 
стручни 
предм.

15 не

34. Мићић Милан Богословски вероучитељ 13 не



факултет

35. Ивковић Барбара Филозофски 
факултет

историја
10 да

36. Животић Лидија Филозофски 
факултет

психологија/с
тручни сар.

11 да

37. Траиловић Ана Филозофски 
факултет

педагог/стр. 
сарадник

8 да

38. Лазаревић Ивана Филозофски 
факултет

педагог/стр. 
сарадник

1 не

39. Милановић Владан ПМФ географија 12 да

40. Плавшић Мирко Економски 
факултет

стручни екон.
предм.

9 не

41. Филиповић 
Александар

Факултет за 
интернац. 
менаџмент

рачунарство и 
информатика 16 да

42. Стојковић Емина Филозофски 
факултет 

историја
6 да

43. Ђорђевић Војкан Правни 
факултет

правна група 
предмета

15 да

44. Марковић Валентина Филолошки 
факултет

српски језик
5 не

45. Стефановић Миле Фак. за 
физичку 
културу

физичко 
васпитање 30 да

46. Стјепановић Драган Филолошки 
факултет

српски језик
5 да

47. Атанацковић Биљана Технички 
факултет

рачунарство и 
информатика

12 не

48. Гргић Бошко Фак. за 
физичку 
култтуру

физичко 
васпитање 6 да

49. Миливојевић Сандра Економски 
факултет

економска 
група 
предмета

4 да

50. Животић Милош Правни 
факултет

правна група 
предмета

4 не

51. Радојичић Аница Филолошки 
факултет

енглески језик
0 не

52. Милица Павловић Економски 
факултет

стручни 
предмети у 
трговини

2 не



2.1.2. Нестручно заступљена настава

Р. бр. Име и презиме наставника Предмет Број часова
1. Радиша Вујчић Социологија 12

2. Владимир Лукић
Физика у гимназијским 
одељењима

13

2.1.3. Послови руковођења школом

Посао и дужност директора школе обављала је Јадранка Цветковић, професор 
српског језика и књижевности са радним стажом од 28 година до 08.08.2016. год., а од 
09.08.2016. год. као вршилац дужности директора постављен је Александар 
Филиповић.

2.1.4. Стручни сарадници

Послове стручног сарадника обављају дипломирани психолог Лидија Животић, која 
такође предаје и психологију 50% радног времена и Ана Траиловић – дипломирани 
педагог, која је заполена на 50% радног времена до марта 2016. године (почетак 
трудничког боловања), а од тада је на замени Ивана Лазаревић - дипломирани педагог.

Послове библиотекара обављале су: Бранка Трифуновић – професор ликовне 
уметности са 65% радног времена и Милетић Кристина, професор руског језика са 35% 
радног времена. 

2.1.5. Остали послови

Редни 
број

Презиме и име Школска спрема Послови Радни стаж

1. Јовановић Снежана
ВСС
дипл. правник

секретар 29

2. Ивковић Сава Средња школа рачуновођа 26

3. Богић Невенка Средња школа благајник 6

4. Миљковић Предраг Средња школа пом. радник 21

5. Трифуновић Мирjана ОШ пом. радник 17

6. Ђорђевић Весна ОШ пом. радник 28

7. Лазаревић Снежана ОШ пом. радник 16

8. Јанковић Љиљана ОШ пом. радник 31

9. Миљковић Станче Средња школа пом. радник 28

10. Гласновић Звонко Средња школа домар 34

11. Шоп Бојана ОШ пом. радник 24

12. Владета Јевремовић СШ
домар на 
замени

34

13. Александар СШ радник на 26



Ракићевић одржавању 
рачунара

3. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА СМОТРАМА И 
ТАКМИЧЕЊИМА

Ученици који су остварили запажене резултате на такмичењима из српског језика:

На окружном такмичењу у Вел. Градишту у познавању Српског језика одржаног 
23.04.2016. Учествовали су запажено: Стајић Никола I1, Фатић Душан II2, Анђела 
Ђорђевић II2.

На окружном такмичењу  у рецитовању које је одржано 17.04.2016. у Жагубици 
учествовали су следећи ученици: Павловић Љубица IV3, Ана Кузмановић II3, 
Беловановић Наталија IV2.

Ученица Павловић Љубица IV3 освојила је прво место на окружном такмичењу у 
рецитовању и учествовала је на републичком такмичењу у Ваљеву.

На Књижевној олимпијади ученица Александра Николић II1 пласирала се за 
Окружно такмичење које је одржано у Пожаревцу.

Традиционално је спроведен конкурс „Крв живот значи“. Прво место заузео је 
Никола Вујчић  I2, друго место освојио је Никола Рапајић I2, треће место освојили су 
Игор Марковић I2 и Марина Зорић I4

На конкурсу који је расписала библиотека „Ђура Јакшић“ прво место освојили су:
Александра Николић II1, Георгије Грубић IV2. Друго мeсто освојиле су: Јамбрек 
Јована IV2, Jелена Радосављевић IV4. Треће место освојиле су: Јована Филиповић IV4, 
Јулија Секулић IV4.

Ученици који су остварили запажене резултате на такмичењима из физичког 
васпитања:

На Окружном такмичењу у рукомету за девојчице , у фудбалу за дечаке и у стоном 
тенису за девојчице освојили смо 1. место. У рукомету за дечаке на Окружном 
такмичењу освојили смо 3. место. На Међуокружном такмичењу у рукомету за 
девојчице и  у фудбалу за дечаке освојили смо 2. место. На школској Олимпијади у 
стоном тенису у Врању наша ученица Ђорђевић Анђела 2-7 освојила је 10. место. 
Одбојкашки савез Србије организовао је акцију “Дан одбојке” где је наша школа узела 
учешће у тој акцији И послали смо фотографије са те акције на основу тога ОСС нам је 
поклонио пет лопти за одбојку.У мају смо учествовали на кросу РТС-а са укупно 215 
ученика где су ученици добили дипломе, медаље и награде. Затим смо учествовали на 
трци “Драгутин Томашевић” са 75 ученика.Ученици су награђени са дипломама, 
медаљама и пехарима. 

Ученици који су остварили запажене резултате на такмичењима из енглеског језика:

Крајем новембра у Великом Градишту је одржан квиз под називом ‘‘Мy Еnglish
Quiz’’ у организацији издавачке куће "Тhе Еnglish Book". Захваљујући ангажовању 



професорке Сање Петковић Арсенков, у квизу су учетвовали: Талић Милош (11), 
Николић Александра (2-1), Миливојевић Аранђел (3-1), Филиповић Константин (3-3) и 
Лукић Никола (4-1) и освојили су друго место.

Ученици који су остварили запажене резултате на такмичењима из математике и 
физике:

У школи је организовано општинско такмичење из математике у оквиру 
Математичког друштва, такмичење из „Мислише“ и „Кенгур без граница“. Од 
резултата издвајамо II награду на Републичком такмичењу из математике, ученика 
Ђорђа Богдановића (наставник Марина Живковић).

На такмичењима ,,Кенгур'' и ,,Мислиша'' ученик Ђорђе Богдановић је освојио друго 
место (наставник Марина Живковић).
Војкан Митровић је освојио треће место на Окружном такмичењу (наставник Бранка 
Милошевић).

У школи је реализовано општинско такмичење из физике, где се у наредни ниво 
пласирао ученик Богдановић Ђорђе. Ученик Богдановић Ђорђе је освојио I награду из 
физике на Републичком такмичењу. Исти је учествовао на квалификационом 
такмичењу за Физичку олимпијаду и освојио признање за 7 место. (наставник Предраг 
Симеуновић).

4. ИЗВЕШТАЈ О ОПШТЕМ УСПЕХУ УЧЕНИКА ПО 
РАЗРЕДИМА И НА НИВОУ ШКОЛЕ НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

У први разред на почетку школске године уписано је 130 ученика од тога 60 м 
и 70 ж. Бројно стање на крају године је непромењено. Позитиван успех остварило је 
укупно 126 ученика, од чега одличан успех 55 ученика, врло добар 41, добар 29 и 
довољан је 1 ученик. 3 ученика нису завршила први разред, 1 ученик је неоцењен, 
стога пролазност износи 96,92%.

У други разред на почетку школске године уписано је укупно 112 ученика од 
тога 56 м и 56 ж. Бројно стање на крају године је непромењено. Позитиван успех 
остварило је укупно 110 ученика, од чега одличан успех 36 ученика, врло добар 38, 
добар 35 и довољан је 1 ученик. 2 ученика нису завршила други разред, стога 
пролазност износи 98,21%.

У трећи разред на почетку школске године уписано је 138 ученика, од тога 60 м 
и 78 ж. Бројно стање на крају године је 60 м и 76 ж, што је укупно 136 ученика. 
Позитиван успех остварило је укупно 133 ученика, од чега одличан успех 43 ученика, 
врло добар 33, добар 48 и довољан успех остварило је 9 ученика. 3 ученика нису 
завршила трећи разред, стога пролазност износи 97,79%.

У четврти разред на почетку школске године уписано је 134 ученика, од тога 
51 м и 83 ж. Бројно стање на крају године је 50 м и 82 ж, што је укупно 132 ученика. 
Позитиван успех остварило је укупно 132 ученика, од чега одличан успех 49 ученика, 
врло добар 36, добар 43 и довољан 4 ученика. Пролазност на нивоу четвртог разреда је 
100%.



На нивоу школе, на почетку школске године укупно је уписано 514 ученика 
(227м и 287 ж). На крају школске године бројно стање на нивоу школе износи 510 
ученика (226м и 284ж). Позитиван успех остварио је 501 ученик, од чега одличан успех 
183 ученика, врло добар 148, добар 155 и довољан 15 ученика. Укупно 9 ученика није 
завршило разред. Пролазност на нивоу школе износи 98,24%.



ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 201
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I-1
15 15 30 16 15 31 17 11 1 1 30 / /

I-2
16 15 31 17 15 32 19 8 4 / 31 / /

I-4
10 22 32 10 22 32 16 7 8 / 31 / /

I-5
8 6 14 6 6 12 1 4 7 / 12 / /

I-6
11 12 23 11 12 23 2 11 9 / 22 / 1

I РАЗРЕД 
УКУПНО 60 70 130 60 70 130 55 41 29 1 126 / 1



2

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 201

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ПОЗИТИВАН 
УСПЕХ

СВЕГА 
ПОЗИТ
ИВНИХ

НЕГАТИВАН 
УСПЕХ

уписано Крај године О
Д
Л
И
Ч
Н
И

ВР.
Д
О
Б
Р
И

Д
О
Б
Р
И

Д
О
В
О
Љ
Н
и

Са
1
слабом

Са 
2
слабем ж укупн

о
м ж укупно

II-1
11 9 20 11 9 20 11 8 1 / 20 /

II-2
14 7 21 14 7 21 4 10 7 / 21 /

II-3
6 9 15 6 9 15 10 5 / / 15 /

II-4
8 18 26 8 18 26 3 7 15 / 25 /

II-6
7 5 12 7 5 12 5 2 5 / 12 /

II-7
10 8 18 10 8 18 3 6 7 1 17 /

II РАЗРЕД 
УКУПНО 56 56 112 56 56 112 36 38 35 1 110 /



3

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 201

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ПОЗИТИВАН
УСПЕХ

СВЕГ
А 
ПОЗ
ИТИ
ВНИ
Х

НЕГАТИВАН 
УСПЕХ

уписано Крај године О
Д
Л
И
Ч
Н
И

ВР.
Д
О
Б
Р
И

Д
О
Б
Р
И

Д
О
В
О
Љ
Н
и

Са
1
слаб
ом

Са 
2
слабе

Са
3 и
вишем ж укупн

о
м ж укупн

о

III-1
5 10 15 5 10 15 6 5 3 1 15 / /

III-2
11 4 15 11 4 15 2 6 6 / 14 / /

III-3
10 12 22 10 12 22 13 6 2 1 22 / /

III-4
13 15 28 13 15 28 8 7 10 3 28 / /

III-5
6 7 13 6 7 13 2 4 6 1 13 / /

III-6
9 15 24 9 14 23 9 2 11 / 22 / /

III-7
6 15 21 6 14 20 3 3 10 3 19 / /

III РАЗРЕД 
УКУПНО 60 78 138 60 76 136 43 33 48 9 133 / /



4

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 201

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ПОЗИТИВАН 
УСПЕХ

СВЕГ
А 
ПОЗ
ИТИ
ВНИ
Х

НЕГАТИВАН 
УСПЕХ

уписано Крај године О
Д
Л
И
Ч
Н
И

ВР.
Д
О
Б
Р
И

Д
О
Б
Р
И

Д
О
В
О
Љ
Н
и

Са
1
слаб
ом

Са 
2
слабе

Са
3 и
вишем ж укупн

о
м ж укупн

о

IV-1 13 9 22 13 9 22 10 6 6 22

IV-2 14 8 22 13 8 21 6 5 9 1 21

IV-3 6 20 26 5 20 25 5 13 7 25

IV-4 9 24 33 9 24 33 12 4 13 2 31 1 1

IV-6 11 16 27 11 16 27 3 10 13 26 1

IV РАЗРЕД 
УКУПНО

53 77 130 51 77 128 36 38 48 3 125 2 1



5

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 201

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА ПОЗИТИВАН УСПЕХ СВЕГ
А 
ПОЗ
ИТИ
ВНИ
Х

НЕГАТИВА
Н УСПЕХ

уписано Крај године О
Д
Л
И
Ч
Н
И

ВР.
Д
О
Б
Р
И

Д
О
Б
Р
И

Д
О
В
О
Љ
Н
и

Са
1
слаб
ом

м ж укупн
о

м ж укупн
о

ПРВИ 
РАЗРЕД 60 70 130 60 70 130 55 41 29 1 126 /

ДРУГИ 
РАЗРЕД 56 56 112 56 56 112 36 38 35 1 110 /

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 60 78 138 60 76 136 43 33 48 9 133 /

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 51 83 134 50 82 132 49 36 43 4 132 /

УКУПНО
227 287 514 226 284 510 183 148 155 15 501 /



4.1. Дипломе, награде, 
Похвале и дисциплина ученика

На крају године има укупно 183 одлична ученика, а 6 ученика је добило Вукову 
диплому. Похваљени су сви ученици са 5,00 успехом, ученици без изостанака и ученици 
који су остварили запажене резултате на такмичењима. Сви похваљени ученици и 
носиоци „Вукових“ диплома су награђени књигама.

За Ђака генерације изабран је Ђорђе Богдановић. Најбољи ученик смера економски 
техничар је Станојевић Марија, најбољи ученик смера правни техничар је Жикић 
Александра, а трговине Траиловић Далида. Меморијалну награду "Небојша Златојев" 
добио је Војкан Митровић.

4.2. Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера

Ученици којима су изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере, а до краја 
школске године нису поправили понашање ни уз појачан васпитни рад одељенског 
старешине, стручних сарадника и у сарадњи са родитељима, смањене су оцене из 
владања. Васпитне мере највише су изрицане због великог броја неоправданих часова и 
ометања наставе. 

5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА, АКТИВА И 
ТИМОВА У УСТАНОВИ

5.1. Наставничко веће

У току школске године одржано је 18 седница Наставничког већа. Најважнија питања 
која су разматрана на седницама су: анализа извештаја о раду школе, успех и 
дисциплина ученика и реализација плана и програма, организација такмичења и 
матурских испита, екскурзије, текућа питања и сл. На дневном реду били су и успеси 
ученика на поправним, разредним и ванредним испитима, као и избор ученика и 
професора за различите награде. Наставничко веће је именовало чланове Стручног 
актива за развој школског програма и разматрало разна питања унапређивања наставе. 
На крају године се може закључити да је Наставничко веће остварило планирани 
програм рада.

5.2. Одељенска већа

У току школске године одржано је у просеку 6 седница Одељенског већа. Најважнија 
питања која су разматрана су: реализација наставног плана и програма, додатне и 
допунске наставе и ваннаставних активности, успех и дисциплина ученика, изостанци,
похвале, васпитно-дисциплинске мере, резултати полагања поправних и разредних 
испита, успеси на такмичењима, предлози ученика за награђивање, организација 
матурских свечаности.



5.3. Стручна већа

У нашој школи постоје осам Стручних већа за области предмета, која су у просеку 
одржавала састанке квартално и то: 
o Стручно веће за српски језик и књижевност, 
o Стручно веће за стране језике,
o Стручно веће за економско-трговинско подручје,
o Стручно веће за друштвене науке,
o Стручно веће за природно-научно подручје,
o Стручно веће наставника математике, физике и информатике,
o Стручно веће за правне предмете,
o Стручно веће за физичко васпитање.

5.3.1. Извештај Стручног већа за Српски језик и књижевност на крају 
школске 2015/2016. године

По изјавама предметних професора Данила Радојковића, Ирине Милановић 
Јанкуцић, Валентине Марковић, Драгана Стјепановића и Иванке Јовић план и програм је 
реализован, сви писмени задаци су урађени и сви ученици су оцењени осим Станковић 
Сање и Матић Александра из I6 који остају неоцењени због великог броја изостанака.

Одржана су такмичења из познавања Српског језика, Књижевна олимпијада и 
такмичење у рецитовању.

На окружном такмичењу у Вел. Градишту у познавању Српског језика одржаног 
23.04.2016. Учествовали су запажено:
o Стајић Никола I1
o Фатић Душан II2
o Анђела Ђорђевић II2

На окружном такмичењу  у рецитовању које је одржано 17.04.2016. у Жагубици 
учествовали су следећи ученици:

o Павловић Љубица IV3
o Ана Кузмановић II3
o Беловановић Наталија IV2

Ученица Павловић Љубица IV3 освојила је прво место на окружном такмичењу у 
рецитовању и учествовала је на републичком такмичењу у Ваљеву.

На Књижевној олимпијади ученица Александра Николић II1 пласирала се за Окружно 
такмичење које је одржано у Пожаревцу.



Традиционално је спроведен конкурс „Крв живот значи“. Прво место заузео је Никола 
Вујчић  I2, друго место освојио је Никола Рапајић I2, треће место освојили су Игор 
Марковић I2 и Марина Зорић I4

На конкурсу који је расписала библиотека „Ђура Јакшић“ прво место освојили су:
o Александра Николић II1
o Георгије Грубић IV2 

Друго мeсто освојиле су:
o Јамбрек Јована IV2
o Jелена Радосављевић IV4

Треће место освојиле су:
o Јована Филиповић IV4
o Јулија Секулић IV4

Стручно веће за Српски језик и књижевност је учествовао и у припреми прославе 
Дана школе и Светог Саве као и приликом припреме програма за свечану доделу 
диплома матурантима.

Одржана је припремна настава за ученике који полажу Српски језик и 
књижевност као један од предмета на пријемним испитима.

Професори Ирина Милановић Јанкуцић и Данило Радојковић похађали су зимски 
републички семинар за професоре Српског језика на Филолошком факултету у Београду 
и о најважнијим темама информисали су веећ на састанку сазваном тим поводом.

Пет ученица је бранило и успешно одбранило матурски рад из Српског језика и 
књижевности:
o Коцић Марина IV1
o Марјановић Сања IV1
o Миљана Аранђеловић IV2
o Костић Јована  IV3
o Невена Јеремић IV3

Професори Данило Радојковић, Ирина Милановић Јанкуцић и Валентина Марковић 
прегледали су пријемне тестове за средњу школу у Великом Градишту.

Председник већа:
Иванка Јовић

5.3.2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ 
ЈЕЗИКЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

Према изјавама предметних професора у оквиру Стручног већа за стране језике 
Милошевић Милунке, Јовановић Тамаре, Милетић Кристине, Сање Петковић Арсенков, 
Богдановић Иване, Савић Мине и Радојчић Анице часови предвиђени за ову школску 
годину су реализовани у складу са наставним планом и програмом. Број одржаних 
часова свих предмета је мањи за један или два часа у односу на предвиђени годишњи 



фонд часова. Планирани писмени задаци су урађени, а ученици су оцењени писменим и 
усменим путем. Допунска и додатна настава су се одвијале по потреби и када је за њих 
било заинтересованих ученика. 

Сви ученици одељења 2-7 и 3-7 који су упућени на полагање разредног испита из 
руског и француског језика због неорганизовања наставе услед недовољног броја 
ученика за формирање група су положили испит.

Крајем новембра у Великом Градишту је одржан квиз под називом ‘‘Мy Еnglish
Quiz’’ у организацији издавачке куће "Тhе Еnglish Book". Захваљујући ангажовању 
професорке Сање Петковић Арсенков, у квизу су учетвовали: Талић Милош (11), 
Николић Александра (2-1), Миливојевић Аранђел (3-1), Филиповић Константин (3-3) и 
Лукић Никола (4-1) и освојили су друго место.

Током школске 2015/2016. није било заинтересованих ученика за такмичења из 
страних језика која су била предвиђена календаром Министарства. 

Милетић Кристина, професорка руског језика, похађала је годишњи методички 
семинар за повишење академске квалификације предавача руског језика у школама и 
гимназијама Србије – „Зимска школа“ у Београду од 12. до 14. фебруара 2016. године. 
Семинар је организован у сарадњи са Славистичким друштвом Србије, катедром 
славистике Филолошког факултета Београдског универзитета, Државним институтом за 
руски језик “А.С.Пушкин“ и „Руским домом“ у Београду. Компетенција овог семинара је 
К1 и носи 24 бода. 

Руководилац већа:
Мина Савић

5.3.3. Извештај стручног већа за природно - научно подручје на крају
школске 2015/2016 год.

Стручно веће за природно-научно подручје чине наставници хемије и биологије
(Перић Борјанка и Савић Олгица - наставници хемије и Јанковић Катица и Драгуљевић 
Будинка - наставници биологије). Руководилац већа је Драгуљевић Будинка.

У школској 2015/16. години, Перић Борјанка је држала наставу у одељењима:
I/1, I/2, I/5, II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, IV/1, IV/2. Савић Олгица је држала наставу у 
одељењима: I/6, I/4, III/3, IV/3. Катица Јанковић је држала наставу у одељењима: I/1, I/2,
I/4, II/7, III/3. Будинка Драгуљевић је држала наставу у одељењима: I/6, II/1, II/2, II/3,
III/1, III/2, IV/1, IV/2, IV/3. Настава биологије и хемије је одржана по предвиђеном плану 
и програму са мањком часова у дозвољеном оквиру. Ученици су оцењени осим 
Станковић Сање I/1 из хемије и Матић Александра I/6 из биологије. Недовољних оцена 
из хемије има. То су ученици: Илић Александар I/1, Станојевић ЈованаI/1, Марјановић
Милена II/2 и Тителац Немања III/2. Наставници су у потпуности учествовали у 
задужењима предвиђеним годишњим планом рада школе за школску 2015/2016 годину.
Учествовали су у реализацији програма додатне, допунске и припремне наставе што је 
уредно забележено у књигама евиденције за додатни и допунски рад.

Ове године је матурске радове из биологије узело осамнаест кандидата.
Одбрана матурских
радова је одржана у два дана а по распореду које је донело и усвојило наставничко веће.



У току ове школске године издвајају се следеће активности у којима су 
учествовали чланови овог већа:
o Организација и учествовање на Сајму науке у оквиру наше школе .
o Организована посета Сајму науке у Београду
o Учествовање и посета изложбе гљива организована од стране гљиварског удружења 
Вилино коло.
o Учествовање у иницијативи Сат за нашу планету 2016. год. Школа је добила 
захвалницу за допринос у подизању свести о климатским променама и заштити 
природних ресурса.
o Одржано је предавање на тему "Гљиве нашег краја" у оквиру изложбе гљива. 
Предавање је држала Катица Јанковић и Марко Благојевић (наставник биологије и 
организатор изложбе)
o Организатори смо регионалног такмичења из биологије које је одржано 10.4.2016. 
год.

Такмичења из биологије

На општинском такмичењу следећи ученици су се пласирали за окружно такмичење.
o Прво место-Станојевић Стефан- I/1
o Друго место-Милићевић Ана-I/1
o Треће место-Вујчић Никола-I/2
o Прво место-Драгановић ДаницаII/3
o Друго место-Микшић Стефан-II/1
o Прво место-Ђорђевић Санела-III/3
o Друго место-Павићевић Катарина-III/3
o Треће место-Ранковић Даница-III/3, Милић Наташа-III/2, Софтић Николиja-III/1

На регионалном такмичењу из биологије следећи ученици су освојили довољан број 
поена и стекли услов за учествовање на републичко такмичење. То су:
o Станојевић Стефан I/1-треће место
o Дагановић Даница II/3-прво место
o Станојевић Алекандар IV/3-прво место

Стручна усавршавања

Савић Олгица је у овој школској години била учесник семинара под називом:
Мотивација и психолошки принципи учења (16 бодова).

Перић Борјанка је у овој школској години завршила обуку Прве помоћи у 
организацији Црвеног крста (12 бодова).

Драгуљевић Будинка је у овој школској години успешно завршила обуку Прве 
помоћи у организацији Црвеног крста (12 бодова).

Јанковић Катица je у овој школској години била учесник семинара: Кризе у
професионалном развоју наставника и могућност превазилажења (8 бодова), као и члан 
комисије за прегледавање и бодовање тестова (10 бодова).

Руководилац већа:
Будинка Драгуљевић 



5.3.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Чланови већа математике су: Марина Живковић, Владан Живковић, Бранка Милошевић, 
Катица  Станкић и Владан Димитријевић. 

Подела одељења за школску 2015/2016. годину 

Наставник Одељења у којима предаје
Марина Живковић II1, II2, II3, II7, IV3 

Владан Живковић I2, II5, III3, III4, 

Бранка Милошевић I4, I6, III1, IV1, IV2

Катица Станкић I1, III2

Владан Димитријевић I5, III4, II6, III5, III6

Листа уџбеника и помоћне литературе за школску 2015/2016. годину

Разред Назив уџбеника за шк. год.
2015/2016.

Аутори Издавач Година
издањa

I

Математика за 1. разред средње
школе

Павле Миличић, Владимир 
Стојановић, Зоран 
Каделбург, Бранислав 

Завод 2015.

Збирка за 1. разред средње школе Вене Т. Богославов Завод 2014.

II

Математика за 2.разред средње
школе

Градимир Војводић, 
Радивоје Деспотовић, 
Војислав Петровић, Ратко 

Завод 2014.

Збирка за 2. разред средње школе Вене Т. Богославов Завод 2015.

III

Математика за 3. разред средње
школе са збирком задатака

Градимир Војводић, Ђура 
Паунић, Ратко Тошић

Завод 2015.

Збирка за 3. разред средње школе Вене Т. Богославов Завод 2008.

IV

Математика за 4.разред средње
школе

Милутин Обрадовић, 
Душан Георгијевић

Завод 2014.

Збирка решених задатака из 
математике

Вене Т. Богославов Завод 2008.

Помоћна литература (за сва четири разреда):

∑ Математички лист (издавач Друштво математичара Србије),                            



∑ Збирка 1000 задатака од групе аутора за математичка такмичења

∑ Тангента, математички лист

∑ Збирка решених задатака „Круг“,

∑ Збирка задатака из математике „Мислиша“

Фонд часова редовне наставе за гимназијска одељења  је 148 (прва година), 140 (2 и 3 
година) и 128 (четврта година) у сваком одељењу по 4 часа недељно (црвена боја), док је 
у економским и правним одељењима фонд часова 108 (зелена боја) по 3 часа недељно. У 
трговини и пословни администратор фонд часова је 74 (бела боја), односно по 2 часа 
недељно. У одељењима правног техничара фонд часова је 3 недељно.

Такмичења: 
У школи је организовано општинско такмичење из математике у оквиру Математичког 
друштва, такмичење из „Мислише“ и „Кенгур без граница“. Од резултата издвајамо II
награду на Републичком такмичењу из математике, ученика Ђорђа Богдановића 
(наставник Марина Живковић).

На такмичењима ,,Кенгур'' и ,,Мислиша'' ученик Ђорђе Богдановић је освојио друго 
место (наставник Марина Живковић).
Војкан Митровић је освојио треће место на Окружном такмичењу (наставник Бранка 
Милошевић).

Матурски рад:
Писмени рад из математике су радили: Ђорђе Богдановић, Војкан Мировић, Марко 
Вићентијевић и М. Питић.



Табела 1. Табеларни преглед часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе из 
математике

Наста
вник

I1 I2 I4 I5 I6 II1 II2 II3 II4 II6 II7 III1 III2 III3 III4 III5 III6 III7 IV1 IV2 IV3 IV4 IV6
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Ж
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74 12
5
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Чланови већа физике су Лукић Владимир - председник већа и Симеуновић Предраг.

Подела одељења за школску 2015/2016 годину 

Наставник Одељења у којима предаје

Владимир Лукић
I1, I2, I6, II1, II2, II3, III1, III2, 

III3

Предраг Симеуновић II6, IV1 , IV2, IV3, 

Листа уџбеника и помоћне литературе за школску 2015/2016.

Разред
Назив уџбеника за
шк.год.2015/2016. Аутори Издавач

Година
издања

I

Физика 1
Уџбеник физике за 1. 

Милена Богдановић, Горан 
Попарић

Логос 2015.

Збирка задатака и тестова 
за 1. разред гимназије

Наташа Чалуковић Круг 2014.

II

Физика за други разред 
гимназије-општи и 
друштвено језички смер

Милан О. Распоповић, Јован 
Шетрајчић, Зоран М. Распоповић Завод 2014.

Збирка задатака и тестова 
за други разред гимназије

Наташа Чалуковић, Наташа 
Каделбург

Круг
2015.

III

Физика за трећи разред 
гимназије општег и 
природно математичког 
смера

Милан О. Распоповић
Завод

2015.

Збирка задатака и тестова 
за трећи разред гимназије

Наташа Каделбург, Коста Панић Круг 2015.

IV

Физика за четврти 
гимназије општи и 
друштвено језички смер

Милан О. Распоповић
Завод

2014.

Збирка задатака и тестова 
за четрти разред гимназије

Наташа Чалуковић Круг 2015.

Помоћна литература (за сва четири разреда):
o Млади физичар, издавачка кућа „Kllet“, под покровитељством Друштва 
физичара Србије.



Фонд часова редовне наставе за гимназијска одељења  је 74 (прва година), 70 (2 
година), 108 (трећа година) у сваком одељењу по 2 часа недељно (црвена боја), док је у 
3. години број недељних часова 3. У одељењима правног техничара (зелена боја) број 
часова је 74 (прва година) и 70 часова (друга година), са 2 часа недељно.
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Табела 2. Табеларни преглед часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе из 
физике

Такмичења:
У школи је реализовано општинско такмичење из физике, где се у наредни ниво 
пласирао ученик Богдановић Ђорђе. Ученик Богдановић Ђорђе је освојио I награду из 
физике на Републичком такмичењу. Исти је учествовао на квалификационом 
такмичењу за Физичку олимпијаду и освојио признање за 7 место. (наставник Предраг 
Симеуновић). 

Матурски рад:
Ученици завршне године гимназијских одељења су изабрали матурски испит из физике 
и то:
Ђорђе Богдановић: „Еволуција Звезда“,
Никола Лукић: „Нуклеарна фисија“,
Ђорђе Питић: „Хидраулични системи у ауто индустрији“,
Марко Вићентијевић: „Ласери“
Ментор:Предраг Симеуновић



Чланови већа из рачунарства и информатике су Александар Филиповић, Катица 
Станкић, Владан Живковић, Биљана Атанацковић и Владан Димитријевић.

Настава из рачунарства и информатике се реализује у виду блок наставе за 
одељења 2, 3 и 4 године. У одељењима 1. године настава се реализује у виду једног часа 
недељно.

Подела одељења за школску 2015/2016 годину 

Наставник Одељења у којима предаје

Александар Филиповић
I1, I2, I4, I5, II1, II2, II3, II7

Владан Живковић I2, II5, III3, III4, IV2, IV1, IV3

Биљана Атанацковић
I4, I6, III1, III4, 

Катица Станкић
I1, I2, I4, I5 (једна група)

Владан Димитријевић I5, I6, III4, II6, III5, III6

У настави информатике се користе системи за комуникацију-Office 365 и учење на 
даљину Moodle, као подршка учењу у циљу повећања мотивисаности и интересовања 
ученика за овај предмет. Пракса је показала да је овај наставни метод одличан за 
ученике који су због одсуства на неки начин пропустили део градива.

Матурски рад:
Немања Сарић: „Рачунарски Hardwer“,
Ментор: Александар Филиповић.



Реализоване активности:

Август

Подела одељења за школску 2015/16.
Утврђивање листе уџбеника за редовну наставу и помоћне
литературе.
Корекција и израда глобалних и оперативних планова рада Израда 
оријентационих планова за редовну додатну, допунску наставу,
припрему за такмичење и припрему ученика .завршних разреда за 
полагање пријемних испита.
Утврђивање календара писмених и контролних задатака и
договор о реализацији мини вежби.
Уједначавање система провере и оцењивања, усклађивање 
програма.
Сређивање кабинета из физике.
Промоција физике у виду блог 
сајта:kamenovomatematika.wordpress.com

Сви чланови Већа

Владимир Лукић

Се        Септембар

Израда контролних вежби.
Анализа усвојености градива на реализованим контролним 
вежбама.
Препорука талентованим ученицима за укључивање у 
дописну математичку олимпијаду коју организује КММ. 
Претплата на „Тангенту“ и „Млади физичар“.
Разматрање проблема у вези рада сајта школе и Facebook
стране као и рада на администрацији система „учења на 
даљину“ и предлог да за следећу годину уђе као један час у 
40. радну недељу . 

Сви чланови Већа 

Октобар

Информисање ученика о такмичењу „Мислиша“ 
Уједначавање критеријума за први писмени задатак и 
усаглашавање бодовања и оцењивања
Писмени задаци и анализа усвојености градива на 
реализованим писменим задацима
Организовање додатне и допунске наставе
Идентификовање ученика који постижу слабе и недовољне 
резултате на тестовима за часове допунске наставе.

Сви чланови Већа

https://kamenovomatematika.wordpress.com/


Но       Новембар

Уједначавање критеријума и усаглашавање бодовања и 
оцењивања  контролних вежби.
Анализа усвојености градива на реализованим контролним 
вежбама.
Анализа успеха ученика у првом класификационом периоду 
Седница Одељенских већа на којој су верификоване 
недовољне оцене ученика.

Сви чланови Већа

Децембар

Уједначавање критеријума за други писмени задатак и
усаглашавање бодовања и оцењивања.
Писмени задаци и анализа усвојености градива на
реализованим писменим задацима.
Анализа реализације допунске и додатне наставе у току првог
полугодишта.
Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2015/2016.
године,а на седници Наставничког већа,одржаној 29.12.
верификован је успех ученика као и ученици са недовољним 
оценама
Пријава ученика за математичко такмичење „Мислиша”(укупно
пријављено 10. ученика): Марина Живковић и Катица Станкић
Договор о реализацији припремне наставе у 4. разреду за
полагање пријемног испита

Чланови већа
математике и физике

Јануар

Уједначавање критеријума и усаглашавање бодовања и оцењивања
за планиране контролне вежбе.
Анализа усвојености градива на реализованим контролним
вежбама.
Припрема за школско такмичење из математике и физике и
одржавање такмичења (наручивање тестова од ДМС и ДФС 
организовање такмичења, анализа задатака и постигнутих 
резултата на такмичењу).
Достављање и израда полугодишњег извештаја 30.01.2016.

Марина Живковић, 
Бранка Милошевић
Владимир Лукић

Сви чланови Већа
Представник актива



Фебруар

Уједначавање критеријума и усаглашавање бодовања и оцењивања
за планиране контролне вежбе.
Анализа усвојености градива на реализованим контролним
вежбама.
„Мислиша”(укупан број пријављених ученика је 10)
Присуство часу педагога школе.
Општинско такмичење из математике
Анализа задатака и постигнутих резултата на такмичењу (4 
ученика се пласирало на окружно такмичење)
У периоду од 13-14.02.2016 наставници математике су 
присуствовали на Државном семинару Друштва математичара 
Србије у трајању од 15 сати (каталошки број 445)
23.02.2016. одржан је огледни час из физике, поводом дана науке у 
новоформираном кабинету. Огледном часу присуствовали су 
ученици II1, II2 психолог школе Лидија Животић, професор 
информатике Александар Филиповић и директорка школе 
Јадаранка Цветковић (ментор вежбе Владимир Лукић)

Сви чланови Већа

Владимир Лукић

Март

Припрема и организација математичког такмичења „Мислиша” за 
ученике од 1 до 4. разреда
Уједначавање критеријума за писмени и контролне задатке и 
усаглашавање бодовања и оцењивања
Писмени задаци и анализа усвојености градива на реализованим 
писменим задацима
Окружно такмичење
Анализа задатака и постигнутих резултата на такмичењу(1 ученик се 
пласирао на Државно такмичење)
Колега Александар Филиповић је положила испит за ЛИЦЕНЦУ

Катица Станкић, 
Марина Живковић

Сви чланови Већа 
Марина Ж.

Сви чланови Већа Сви 
чланови Већа 

Април

Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду и 
анализа присуства ученика часовима допунске наставе(на седници 
Наставничког већа верификован успех ученика на 
3.класификационом периоду
Републичко такмичење (Ђорђе Богдановић је освојио 2. Награду из 
математике и 1. Награду из физике)
Уједначавање критеријума и усаглашавање бодовања и оцењивања 
за планиране контролне вежбе
Анализа усвојености градива на реализованим контролним вежбама.
Прикупљање детектора радонског зрачења у оквиру Националне 
кампање (кабинет физике).

Сви чланови Већа

Предраг Симеуновић, 
Владимир Лукић



Мај

Уједначавање критеријума за писмени задатак и усаглашавање 
бодовања и оцењивања
Писмени задаци и анализа усвојености градива на реализованим 
писменим задацима

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа

Јун

Анализа успешности реализације фонда часова из математике, 
физике и информатике у школској 2015/2016.год, допунских и 
додатних часова као и часова припреме за завршни испит.

Прегледање тестова из математике и комбинованог теста за ученике 
који полажу малу матуру.

Анализа успеха ученика из математике, физике, информатике на 
крају школске 2015/2016. Године (у прилогу табеларни приказ)
Анализа рада у школској 2015/2016. години и израда годишњег 
плана 

Сви чланови Већа

Владан Живковић, 
Владан Димитријевић, 
Владимир Лукић

Психолог:Лидија 
Животић
Педагог: Ивана 
Лазаревић.
Сви чланови Већа

Директор  школе  је  присуствовао  часовима  математике  код свих предметних 
наставника, као и  педагог школе који је посетио више часова код сваког предметног 
наставника.

Препоруке и захтеви

Како се у реализацији плана и програма из предмета рачунарство и информатика 
јавља проблем непостојања одобрених уџбеника који покривају планиране тематске 
области, потребно је за наредну школску годину ревидирати листе одобрених уџбеника 
и усагласити ставове по питању њиховог избора за следећу школску годину. 

Размотрити могућност оснивања тест центра за ECDL сертификацију као 
међународно признатог система за потврду рачунарске писмености.

Уважити и назначити активност и рад професора који раде на администрацији 
система за учење на даљину, као и рад на администацији школског сајта у оквиру 
активности у 40. часовној радној недељи за школску годину. 

Ажурирати и јавно објавити извештаје свих стручних већа на школском сајту, 
односно Извештај о раду школе. 



Јавно достављати информације које су од значаја за рад школе (упис ученика, 
распоред контролних и писмених вежби, распоред часова итд.).

Ревидирати стање и набавити опрему за обављање наставе из информатике: 
рачунар, лаптоп, оперативни систем Win 8 или Win 10.

Размотрити набавку пројектора за извођење наставе из физике и математике.

Примећена је злоупотреба правилника од стране ученика по коме се писмене 
(контролне) вежбе понављају у случају 50% недовољних оцена (посебно из 
математике), односно исти демонстративно предају празне радове (вежбанке), како би 
одложили дату проверу. Овим актом доводи се у питање датум и време одржавање 
писмене провере, која је за математику обавезна. Предлог стручног већа је да се овакав 
вид понављања писмених провера не практикује-не доприноси значајно повећању 
просека, односно резултата остварених на датој писменој провери. Доћи ћемо у 
ситуацију бесумучног понављања писмених вежби, што никоме није у интересу.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Подршка 
школи након спољашњег вредновања припремио иницијалне тестове знања из 
математике за ученике другог разреда средње школе, који обухватају наставне 
садржаје претходног разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда. 
Школе могу ово тестирање уградити и у годишњи програм рада за школску 2016/2017. 
годину. Тестови ће бити достављени преко школских управа, као и  упутство.
Тестирање за све ученике трајаће 45 минута а обавиће се 23. септембра 2016. године.  

Председник стручног већа:
Владимир Лукић

5.3.5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2015/2016.

План и програм редовне наставе је реализован у свим одељењима. Ученици су сви 
оцењени осим ученика који су ослобођени од наставе физичког васпитања из 
оправданих здравствених разлога. Негативних оцена нема. Мањак по један час има у 
неколико одељења, а у неким одељењима има по један час вишак. Поред редовне 
наставе одржане су и секције у стоном тенису и у одбојци. Организовали смо и 
школске турнире у одбојци, фудбалу за дечаке и за девојчице и у баскету. На 
школским такмичењима остварили смо запажене резултате. На Окружном такмичењу у 
рукомету за девојчице, у фудбалу за дечаке и у стоном тенису за девојчице освојили 
смо 1. место. У рукомету за дечаке на Окружном такмичењу освојили смо 3. место. На 
Међуокружном такмичењу у рукомету за девојчице и у фудбалу за дечаке освојили смо 
2. место. На школској Олимпијади у стоном тенису у Врању наша ученица Ђорђевић 
Анђела 2-7 освојила је 10. место. Одбојкашки савез Србије организовао је акцију “Дан 
одбојке” где је наша школа узела учешће у тој акцији и послали смо фотографије са те 
акције на основу тога ОСС нам је поклонио пет лопти за одбојку.У мају смо 



учествовали на кросу РТС-а са укупно 215 ученика где су ученици добили дипломе, 
медаље и награде. Затим смо учествовали на трци “Драгутин Томашевић” са 75 
ученика. Ученици су награђени са дипломама, медаљама и пехарима. 

Председник већа:
Драган Ђурђевић 

5.3.6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРАВНУ
ГРУПУ ПРЕДМЕТА

Граонић Јелена
Наставни план и програм је реализован и ученици оцењени у свим разредима друге године 
из предмета Основи радног права, Пословна и службена коресподенција, Право и 
Канцеларијско пословање. У разредима четврте године из предмета Устав и право грађана, 
Уставно и привредно право, Пословна и службена коресподенција, Послови правног 
промета, Основи радног права. Број часова који су одржани  у односу на планиране је 1-2 
часа.
У овој школској години нисам похађала семинаре у смислу стручног усавршавања.
Припремала сам екипу за Републичко такмичење „Симулација судског процеса“ заједно са 
колегом Војканом Ђорђевићем.
Припремна и допунска настава је одржавана у складу са договором који је постигнут са 
ученицима. Евидентирана је у дневнику допунске и припремне наставе. 

Војкан Ђорђевић 
План и програм је реализован у свим одељењима. Сви ученици оцењени.  

Планирано Одржано Укупно
Државно уређење 74 68 -6
Пословна и 
службена
коресподенција 3-6

68 67 -1

Послови правног 
промета 3-6

68 61 -7

Основи правних 
поступака 3-6

166 139 -17

Основи правних 
поступака 4-6

158 142 -16

Устав и право 
грађана 3-5;4-1;4-2;

32 31 -1

Допунска настава је реализована у одељењима I-6 из предмета Државно 
уређење, 3-6 из предмета Основи правних поступака као и у одељењима 4-1;4-2;3-5; из 



предмета Устав и право грађана. Допунска настава реализована је после наставе или 
пре наставе у зависности од смене у којој су били ученици тог дана. На часове 
допунске наставе нису долазили сви ученици који су требали, што је евидентирано у 
књизи допунске наставе.

Припремна настава је реализована у одељењу IV-1 из предмета Устави право 
грађана. Наставу је похађала ученица Живковић Јована. Немам информацију да ли је 
положила пријемни испит на Правном факултету.
Током јула и августа 2016. пријавио сам се за похађање семинара електронским путем  
у Образовно-методичком центру „Катедра“ из Новог Сада, назив семинара „Пословно 
успешан и остварен наставник“ к. бр. 629; бодова 24; компентенција К1, за уже 
стручну област П1.

Припремао сам у улози ментора екипу из 4-6 у чему ми је помагала колегиница 
Граонић Јелена. Правни техничари су учествовали 12. марта 2016. године на 
републичком такмичењу „Симулација судског процеса“ у Београду и освојили екипно 
3. место а у појединачном пласману: Бранковић Ана у улози тужиоца 5. место, Гајић 
Даница у лози вештака 3. место, Жикић Александра у улози судије 3. место, Николић 
Сашка у улози браниоца 5.место, Спасић Александар у улози окривљеног 2. место и 
Станковић Јелена у улози сведока 1. место.

Животић Милош
Наставни план и програм је реализован у свим разредима прве, друге, треће и 

четврте године и ученици оцењени из предмета Основи права, Основи радног права,
Уставно и привредно право, Секретарско пословање. У 1-6 има недовољних оцена из 
предмета Основи права и то: Стојановић Верица, Слободановић Јована. За ученике који 
полажу поправни испит организована је допунска настава 23-ег и 24-ог  јуна на коју 
нису дошли ученици. Број часова који су одржани  у односу на планиране је 1-2 часа.

У овој школској години нисам похађао семинаре у смислу стручног 
усавршавања осим за јавне набавке.

Допунска настава је одржавана у складу са договором који је постигнут са 
ученицима. Евидентирана је у дневнику допунске и припремне наставе.

Председник већа:
Војкан Ђорђевић

5.3.7. Извештај стручног већа за друштвене науке
за друго полугодиште школске 2015/16. године, за l, ll и lll разред  

Из верске наставе (професор Милан Мићић) и грађанског васпитања 
(професор Радиша Вујичић) настава је реализована по плану и програму. Стручно 
усавршавање:
0 Унутрашњи свет образовања: истраживања, огледи и искуства за 21 век, K1, 
П1, 2, 8 сати, Viminacium, 7.5.2016.

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=0


861 Литургијска пракса у настави православног катихизиса за основне и средње 
школе, K1, П1, 16 сати, Пожаревац, 25-26.5.2016.

Из социологије, професор Радиша Вујичић, план и програм су реализовани и 
сви ученици су оцењени. Нема негативних оцена. Похваљује се одељење l1-6  за 
дисциплину и испољено интересовање, нарочито ученици Милојковић Никола и 
Станојевић Александар.

Из географије, професор Владан Милановић, план и програм су реализовани, уз 
1-2 часа мање у појединим одељењима. Сви ученици су оцењени, осимСање 
Станковић, а има и негативних оцена: Николић Марјан и Угриновић Стефан –l6 , 
Тителац Немања-lll2 , Димитријевић Јелена и Јанковић Божидар-lll7. Часови допунске 
и додатне наставе су одржавани према потреби. За учешће на такмичењу похваљују се 
следећи ученици: Николић МИхајло-ll1 , Кнежевић Милица, Драгомировић Даница и 
Обрадовић Тара-ll3, и Ђорђевић Санела –lll3 . Код професорке Слађане Радосављевић, 
постоји мањак часова у ll4 –2  часа због боловања наставника. Ученици су показали 
релативно добро интересовање и залагање за наставни предмет. Приликом 
закључивања оцена водило се рачуна о правилнику оцењивања, као ио залагању на 
часовима и целокупном односу према раду. Сви ученици су оцењени за писање и 
одбрану семинарских радова, као и на усменом одговарању, нема негативних оцена. 
Наставница је у току ове године похађала два семинара: МОТИВАЦИЈА И 
ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИ УЧЕЊА – 16 сати и ФИЛМ У НАСТАВИ 
ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА – 8 сати.

Из филозофије, у трећој години, професор Душан Миливојевић, план и програм 
су реализовани, а сви ученици су оцењени. Три ученика имају недовољне оцене, и то: 
Тителац Александар lll2 , Петронијевић Немања lll3 и Петровић Јелена lll6. Најбољи 
успех има одељење lll3.

Из психологије, професорка Лидија Животић,план и програм су реализовани( уз 
мањак од 1-2 часа у појединим одељењима), сви ученици су оцењени. Има неколико 
слабих оцена: Милојевић Филип из ll6 и Ракић Душан ll7 ( ти ученици нису долазили 
на допунску наставу). Похваљују се  ll1 и ll3 за одличан рад и сарадњу. Припремна 
настава се одвија са ученицама: Јамбрек Јованом, Катарином Марковић и Јеленом 
Миловановић. Стручно усавршавање: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТАНДАРДА У 
НАСТАВНИ ПРОЦЕС – 8 сати.

Из ликовне културе, професорка Бранка Трифуновић, план и програм су 
реалзовани (понегде са 1 часом мање), сви ученици су оцењени, осим Станковић Сање 
(l1) и Ракић Душана  ll-7  који су неоцењени због одсуства са часова. Нема негативних 
оцена.

Из историје, професорка Емина Стојковић, план и програм су реализовани, 
одржано је 1 час мање (у l-5). Сви ученици су оцењени – путем теста и усменим 
одговарањем, са најмање 3 оцене, нема негативних оцена.  ll3 показује изузетну 
заинтересованост и одговорност. Похваљује се цело одељењеза изузетан успех, а 
нарочито ученици Јанко Миловановић, Петар Стефановић и Ања Лазаревић за учешће 
на окружном такмичењу. Стручно усавршавање: КРИЗА У ПРОФЕСИОНАЛНОМ 
РАЗВОЈУ НАСТАВНИКА И МОГУЋНОСТИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА -8сати ; 
ВЕЛИКЕ ГОДИШЊИЦЕ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ – 8 сати ( и прегледач на 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=861
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=861


завршном испиту – 8 сати). Код професора Милета Миладиновића, план и програм су 
реализовани и сви су ученици оцењени. Неколико ученика је учествовало на 
општинском такмичењу, а један и на окружном. Стручно усавршавање: ВЕЛИКЕ 
ГОДИШЊИЦЕ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ – 8 сати.

Председник већа:
Радиша Вујичић

5.3.8. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕКОНОМСКО-
ТРГОВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Спиридон Пацикас

План и програм је реализован у свим одељењима. Сви ученици оцењени.  

Назив предмета/Разред и 
одељење

Планирано Одржано Укупно

Савремена пословна   
коресподенција  I-4

111 108 -3

Савремена пословна 
коресподенција  II-4

108 108 /

Пословна и службена 
кореспонденција  I-6 
(вежбе)

111 111 /

Пословна и службена 
кореспонденција  I-6 
(теорија)

37 37 /

Пословна информатика 
са електронским 
пословањем II-7

111 111 /

Економија  III-7 72 72 /
Пословна економија III-
4

72 72 /

Пословна информатика  
IV-4

66 64 -2

Пословна и службена 
кореспонденција  IV-6 

62 62 /

У периоду од 15.06. до 17.06. био сам ангажован као супервизор на полагању завршног 
испита у ОШ „Моше Пијаде“ у Лазници. Том приликом оставарио сам право на 16 
бодова стручног усавршавања.

Мирко Плавшић
План и програм је реализован у свим одељењима. Писмени задаци у одељењу II-7 из 
Књиговодства су урађени. Сви ученици оцењени.  

Планирано Одржано Укупно
Пословна економија  74 72 -2



I-4
Савремена 
пословна   
коресподенција  I-4

111 108 -3

Пословна економија  
II-4

74 74 /

Савремена 
пословна 
коресподенција  II-4

108 108 /

Књиговодство  II-7 74 76 +2
Пословна и 
административна 
обука  III-7

144 142 -2

Маркетинг  IV-4 66 66 /
Основи економије  
IV-4

66 66 /

Допунска настава је реализована у одељењима I-4 из предмета пословна 
економија и II-4 из предмета пословна економија. Допунска настава реализована је 
после наставе или пре наставе у зависности од смене у којој су били ученици тог дана. 
На часове допунске наставе нису долазили сви ученици који су требали, што је 
евидентирано у књизи допунске наставе.

Припремна настава је реализована у одељењу IV-4 из предмета пословна 
економија. Сви ученици који су долазили на припремну наставу су успешно уписали 
економске факултете, а то су: Пауновић Кристина, Михајловић Тамара, Угриновић 
Марина, Ивковић Милица, Станојевић Марија, Урошевић Александра, Батар 
Александра и Антић Игор.

У периоду од 15.06. до 17.06. био сам ангажован као супервизор на полагању 
завршног испита у ОШ „Моше Пијаде“ у Жагубици. Том приликом оставрио сам право 
на 16 бодова стручног усавршавања.

За такмичење из пословне економије за ученике четвртог разреда на припремну 
наставу су долазиле Пауновић Кристина и Михајловић Тамара, али после 30-ак дана су 
одустале од такмичења. 

Гласновић Бобан

План и програм је реализован у свим одељењима. Писмени задаци урађени су у свим 
одељењима из предмета рачуноводство и статистика. Сви ученици оцењени.

Планирано Одржано Укупно
Рачунововдство I-4 111 109 -2
Рачуноводство II-4 108 107 -1
Рачуноводство III-4 144 139 -5
Статистика III-4 72 70 -2
Рачунодство IV-4 132 128 -4
Статистика IV-4 66 63 -3

Допунска настава је реализована у одељењима I-4 из предмета  рачуноводство, у 
одељењу II-4 из предмета рачуноводство, у одељењу III-4 из предмета рачуноводств, и 
у одељењу IV-4 из предмета рачуноводство. Допунска настава реализована је после 



наставе или пре наставе у зависности од смене у којој су били ученици тог дана. На 
часове допунске наставе нису долазили сви ученици који су требали, што је 
евидентирано у књизи допунске наставе.

Припремна настава за полагање поправног испита је реализује се  у одељењима 
III-4 и I-4 из предмета рачуноводства . 

Настава у блоку из предмета рачуноводство одржана је у  другој, трећој и 
четвртој години економски техничар.

У периоду од 15.06. до 17.06. био сам ангажован као супервизор на полагању 
завршног испита у ОШ „Моше Пијаде“ у Крепољину. Том приликом оставрио сам 
право на 16 бодова стручног усавршавања.

За такмичење из рачуноводства  за ученике четвртог разреда на припремну 
наставу  долазила је Љубисављевић Јелена  али после 10-ак дана је одустала од 
такмичења. 

Биљана Плавшић

Предвиђен наставни план и програм су реализовани  у свим одељењима. Постоји 
мањак часова у оквиру дозвољеног. Сви ученици су оцењени. 

Предмет Одељење Планирано Одржано
Основи  економије  I-4 40 34

74
37 35
72

Oснови трговине I-5 60 50
110

58 49
107

Основи економије II-4 40 32
72

36 35
71

Економија II-7 40 34
74

36 36
72

Канцеларијско 
пословање

II-7 40 34
74

38 34
72

Монетарна 
економија и 
Банкарство

III-4 40 32
72

36 34
70

Трговинско 
пословање

III-5 76 52
128

74 54
126

Канцеларијско 
пословање

III-7 40 32
72

37 33
70

Пословна економија IV-4 40 26
66

38 28
66

Допунска настава је реализована у одељењу II-4 из предмета основи економије, 
после редовне наставе или пре наставе у зависности од смене у којој су били ученици 
тог дана. На часове допунске наставе долазили су сви ученици или само одређени што 
је зависило од тежине градива које је обрађивано.

Ученици III-5 разреда долазили су на консултације о изради завршног рада, на 
којима су добијали детаљна упутства на који начин треба урадити завршни рад и у 
току израде сугерисано им је о евентуалним изменама.

Организована је и вежба за практични део завршног испита.  



Планирани семинари за ову школску годину Дидактика и корелација економских 
предмета (3 дана-24 бода) и Пословно успешан и остварен наставник (3 дана–24 бода) 
нису реализовани у овој школској години и биће планирани у наредној.

Сандра Миливојевић

Предмети Планирани 
часови

Одржани 
часови

Допунска настава

Пословна и службена 
кореспонденција I/6

60  51
111

60  52
112

IV/6
23.02.-Аритметичка 
средина

Пословна и службена 
кореспонденција II/6 

40  32
72

40  30
70

IV/6
05.04.-Индекси 
зарада

Биротехника II/6 40  32
72

39  33
72

III/7
22.03.-Индекси 
продуктивности

Основи економије III/6 57  45
112

59  40
99

III/7
06.06.-Модус и 
медијана

Пословна и службена 
кореспонденција III/6

38  30
68

39  28
67

Статистика III/7 40  32
72

40  30
70

Основи економије III/4 40  32
72

40  30
70

Статистика IV/6 38  24
62

37  24
61

Монетарна економија и 
банкарство IV/4

40  26
66

39  27
66

Председник већа:
Спиридон Пацикас

5.4. Педагошки колегијум

Педагошки колегијум није заказиван ове школске године.

5.5. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање и 
остваривању Развојног плана за 2015/16. годину

Актив за развојно планирање  је током школске 2015/16 године одржао састанак 
12.05.2016. по захтеву а претходно извршеном редовном инспекцијском надзору који 
се тицао области Школски програм и годишњи план рада. Приликом вршења надзора 
констаатовано је да није донет развојни план школе, па је једна од наложених мера 
било и доношење развојног плана школе. Извештај тима за самовредновање као и 
анализе стања у школи на седницима већа прелазну оцену је добила област „Настава и 
учење“. Резултате рада у овој области делимично је умањио и штрајк запослених.



На састанку актива за развојно планирање је донет је закључак о изради Развојног 
плана за период 2016-2020 године којим ће бити обухваћене области Школски 
програм, годишњи план рада и настава и учење. На основу резултата самовредновања 
из претходних година, Извештаја о спољашњем вредновању  квалитета рада школе као 
и Извештаја о инспекцијском надзору који се тичу области Школски програм и 
годишњи план рада, закључено је да су остварена три стандарда али не на највишем 
нивоу квалитета, док један стандард није остварен везан за усклађивање елемената 
Школског програма и Годишњег плана рада. Констатовано је да је потребно  додатно 
усклађивање програмских докумената са прописама како би се остварили сви циљеви и 
стандарди образовања и васпитања. На основу анализе стања област “Настава и учење“
која је најслабије оцењена   констатовано је да активности који су предузете како би се 
ова област унапредила нису дала очекиване резултате. Педагошко-инструктивни рад у 
циљу побољшања „наставе и учења“ предвиђа организовање активности којима се 
усмерава интеракција између ученика у функцији даљег учења, наставне ситуације у 
којима ученици могу да постављају питања и дискутују, примена адекватних поступака 
за мотивисање ученика.У даљем раду треба наставити са активностима које воде ка 
унапређивању васпитно – образовног процеса.
Према Развојном плану  који је усвојен за период од 2016/2020. године, у школској 

2016/2017. години развојни  циљ је везан за  даље унапређивање квалитета образовања 
и васпитања заснованих на Образовним стандардима за средњу школу са посебним 
акцентом на усклађивању законске и подзаконске регулативе са захтевима школе као 
институције уз уважавање интересовања и потреба ученика и осталих релевантних 
субјеката везаних за рад школе.

Побољшању квалитета поменуте области допринеће побољшање квалитета области 
„Ресурси“ посебно када је реч о простору и опреми.Током  јуна  су окончани  завршни  
радови на школској згради које се односе на изолацију исте а претходно је замењена 
столарија што ће омогућити боље услове за област “наставу и учење“.

Обзиром да се планира у Србији увођење дуалног образовања по угледу на земље у 
окружењу Развојни план који је донет за период 2016/20.предвиђа увођење новог 
образовног профила којим би се у образовни процес у сарадњи са Министарсвом и 
партнерима увело дуално образовање.  

Наставничко веће је упозвнато  са садржином  Развојног плана који усвојио 
Школски одбор.Истим се предвиђају задаци, активности,време реализације и носиоце 
активности везаних за реализацију задатих циљева у наредној школској 
години.Развојним планом је предвиђено увођење новог образовног профила трећег 
степена стручности –занимање – пчелар. План предвиђа припрему наставног плана и 
програма за нови образовни профил, прилагођавање програма према критеријумима 
Пољопривредног факултета и Института за пољопривреду. Припрему наставника за 
извођење наставе стручних предмета и практичне наставе као и постизање споразума о 
одређивању ментора између школе и партнера. Развојним планом је предвиђена 
верификација профила код надлежног министарства,израђен програм, оспособљени 
наставници за  реализацију програма као и прибављање одобрења за стављање 
профила у уписни план.

Развојни циљ овог плана у наредном периоду  је везан за унапређивање квалитета 
наставе и учења, подизање техничке опремљености школе, примена нових наставних 
метода као и подизање нивоа компентенција наставника чиме би се постигла већа 
мотивисаност код ученика за наставу, учење и напредовање.

Кординатор актива за развојно планирање
Александар  Филиповић



5.5. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма

Чланови Стручног актива за развој школског програма именовани су на седници
Наставничког већа одржаној 20.04.2016. године.  

Чланови Стручног актива за развој школског програма прегледали су, 
исправљали и допуњавали постојећи Школски програм.

Координатор актива:
Валентина Марковић

5.6. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 
за школску 2015/16. годину

Тим за самовредновање именован решењем од стране директора од 20.04.2016. 
године чине:
1. Ивана Лазаревић - стручни сарадник-педагог на замени (координатор тима)
2. Лидија Животић - стручни сарадник-психолог 
3. Јадранка Цветковић - директор
4. Драган Стјепановић - наставник српског језика и књижевности
5. Владан Милановић - наставник географије
6. Емина Стојковић - наставник историје
7. Јелена Граонић - наставник правне групе предмета
8. Ивана Богдановић - наставник енглеског језика
9. Невенка Аранђеловић - представник Савета родитеља
10. Драгана Станојловић - представник Школског одбора
11. Никола Ђорђевић - представник Ученичког парламента

И ове школске године, као и претходне, наставило се на унапређивањем области 
,,Образовна постигнућа ученика''. Реализован је већи број активности предвиђених 
Акционим планом самовредновања. Тим је на једном од састанака извршио анализу 
реализованих активности, урадио евалуацију актуелног Акционог плана и израдио 
нови Акциони план који ће и у наредној школској години имати за циљ унапређивање 
образовних постигнућа ученика. 

Тим за самовредновање није био израдио Годишњи план самовредновања за 
школску 2015/16. годину, па самим тим није спроведено самовредновање одређене 
области већ се радило на реализацији активности предвиђених претходним Акционим 
планом.

Вредновање, односно процена нивоа остварености активности предвиђених 
Акционим планом извршена је на основу:



- анализе евиденције и педагошке документације установе (записника са састанака и 
седница, извештаја стручних већа, извештаја о успеху ученика итд., затим на основу 
различитих евиденција и др.), 
- свакодневних неформалних разговора међу запосленима, 
- стручних дискусија у оквиру састанака и седница.

Школа различитим поступцима прати успешност ученика. На првом 
класификационом периоду пролазност ученика је била 45,05%, на полугодишту 
71,02%, а на трећем класификационом периоду 54,59%. Пролазност ученика на нивоу 
прва три разреда на крају ове школске године после разредних испита била је 91,23%.
На крају године, након поправних испита пролазност је износила 97,62%. Од укупно 
145 ученика завршних разреда, матурске испите у јуну полагало је 123 ученика, а 
завршни испит 17 ученика. Свих 140 ученика, колико их је и изашло на полагање, 
завршило је своје школовање у јунском испитном року школске 2015/16. год. Школа 
такође располаже и подацима о даљем школовању ученика. 

На седницама одељењских већа, састанцима стручних већа из области предмета, 
као и на седницама Наставничког већа, врши се анализа успеха и постигнућа ученика, а 
стручни сарадници воде евиденцију о истом и располажу пратећом документацијом. 
Међутим, потребно је у већој мери разматрати и евидентирати у записницима са 
састанака предлоге конкретних закључака и мера за превазилажење школског 
неуспеха, односно за побољшање успешности ученика. 

Укључивање ученика у ваннаставне активности остало је на истом нивоу као и 
претходне године, што значи да га треба унапређивати и даље. Потребно је испитати 
ученичка интересовања из свих области на почетку школске године. Додатни рад у 
школи се реализује за успешне ученике који ће учествовати на такмичењима на 
различитим нивоима у циљу њиховог даљег развоја и задовољавања интересовања. 
Свакако, потребно је и даље наставити са мотивисањем ученика за похађање ових 
видова наставе.

Додатна и допунска настава се углавном реализују по потреби и када има 
заинтересованих ученика, што се може видети у евиденцијама и извептајима  стручних 
већа. Када је реч о допунској настави из математике, физике и информатике, мишљење 
стручног већа јесте да је заинтересованост ученика са слабијим оценама за овај вид 
наставе веома мала. Ученици похађају допунску наставу из ових предмета углавном 
услед понављања писмених провера или када се такав вид часа организује за 
поправљање оцена. Ипак, може се закључити да ученици који похађају допунску 
наставу показују одређен ниво напретка у учењу из разлога што ученици који су на 
крају школске године имали слабе оцене, углавном нису похађали допунску наставу из 
тих предмета.

Наставило се и са праксом самоевалуације месечних планова на дневном и 
месечном нивоу. Део наставника, тачније 20% од 60% наставника који редовно доносе 
стручној служби на увид своје оперативне планове и припреме испоштовао је ову 
препоруку и у својим месечним плановима и дневним припремама бележио запажања о 
остварености плана, корекцијама које су учињене и препорукама за даљи рад. 
Потребно је у наредном периоду у већој мери мотивисати наставнике на континуирано 



вредновање сопственог рада које ће бити у функцији подизања квалитета наставе и 
учења и унапређивања постигнућа ученика. 

И даље треба радити и на међусобном временском и међупредметном усклађивању 
садржаја заједничких за различите предмете у оквиру разреда. Прављењем распореда 
усаглашавање писмених провера знања подигнуто је на виши ниво него што је то био 
случај претходних година. Важно је наставити са том праксом.

Инклузивно образовање још увек није у потпуности заживело у нашој школи. Први 
кораци били су усмерени на пружање додатне подршке надареним ученицима кроз 
реализацију додатног рада са њима. У наредној школској години потребно је у већој 
мери посветити пажњу овом питању и активирати СТИО. Када је реч о стручном 
усавршавању запослених из области инклузивног образовања у току школске 2015/16. 
године запослени се нису професионално усавршавали ван установе похађањем 
акредитованих програма, али су се поједини запослени усавршавали у оквиру интерног 
стручног усавршавања и то праћем стручне литературе.

Осим извршене анализе реализованих активности предвиђених Акционим планом, 
тим је саставио и Годишњи план самовредновања за школску 2016/17. годину. Осим 
реализације активности предвиђених годишњим планом, у плану је и реализација 
различитих облика стручног усавршавања у оквиру установе који ће имати за циљ 
јачање свести код запослених о значају и сврси самовредновања.

Тим за самовредновање

5.6.1. АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА

Област
вредновања: Образовна постигнућа ученика

Циљ: 
Унапређивање квалитета образовних постигнућа 
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наставу

Предметни 
наставници, 
стручни 
сарадници

Током 
године

На нивоу одељења 
идентификовани су 
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организовати 
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извештаји 
стручних 
већа

Идентификова Предметни Октобар Идентификовани Планови 



ње ученика за 
које је 
потребно 
израдити 
индивидуални 
образовни план 
или применити 
мере 
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сарадници
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конкретних мера за 
превазилажење 
школског неуспеха
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наставници, 
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активности.
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се у оквиру одељења 
у временски 
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Тим за самовредновање

5.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

На почетку школске 2015/16. чланови Тима су испланирали више активности из 
области Каријерног вођења и саветовања. Тим је имао укупно четири састанка током 
године, за које постоје записници у евиденцији координатора Тима. Први састанак је 
одржан тек у новембру 2015. због грађевинских радова у школи и недостатка услова за 
рад, с обзиром да се и настава одвијала отежано. 

Реализовали смо следеће активности: 
- 25.11.2015. 18 матураната је отишло на факултет "Едуконс" у Новом Саду, где им је 
одржана презентација и учествовали су у радионицама
- 5.12.2015. је организован одлазак ученика на Сајам науке у Београд. За сајам је 
постојало велико интересовање ученика, чак 80 ученика је посетило ову манифестацију
- 15.12.2015. добијен је промотивни материјал за Београдску банкарску академију 
(факултет за банкарство, осигурање и финансије), који је подељен матурантима
- 04.03. 2016. одржан је Сајам образовања у Пожаревачкој гимназији и наши 
заинтересовани матуранти су  посетили овај догађај
- 04.03.2016. у нашу школу су дошли представници са факултета "Унион-Никола 
Тесла", у чијем склопу су два факултета: Факултет за стратешки и оперативни 
менаџмент" и "Факултет за пословне студије и право". Поделили су промотивни 
материјал и одржали кратку презентацију.
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програма 
стручног 
усавршавања,
обука, 
трибина…

Наставници, 
стручни 
сарадници

Током 
године
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обуке из области ИО
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презентације, 
видео 
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- током месеца марта 2016, године матуранти су могли да дођу код педагога и 
психолога на професионално информисање везано за факултете а са појединим 
ученицима је обављено и психолошко тестирање.
- 07.03. 2016. Наши матуранти су посетили вртић "Галеб" и провели тамо један радни 
дан, где су имали прилике да се упознају са радом васпитача. Било је велико 
интересовање ученика, чак 31 ученик је учествовао у овој активности.
- Током марта месеца осим вртића, наши матуранти су провели по један радни дан и у 
Центру за социјални рад и основној школи "Бата Булић"у Петровцу на Млави, где су 
имали прилике да се упознају са радом ових установа и конретним појединачним 
занимањима: психолог, социјални радник, учитељ, наставник.
- 20.04.2016. директор школе је именовао нови састав Тима за каријерно вођење и 
саветовање и њега сада чине:
1) Животић Лидија- координатор Тима и психолог
2) Лазаревић Ивана - члан и стручни сарадник
3) Филиповић Александар - члан и наставник инфроматике
4) Павловић Милица - члан и наставник предмета у трговини
5) Савић Мина - члан и наставник енглеског језика
- 21.04.2016. одржана је у нашој школи презентација факултета за пословне студије из 
Пожаревца и подељени су ученицима флајери са основним информацијама
- у оквиру предмета Рачунарство и информатика у обради тематске области "Web 
технологије", наставна јединица Web портали, ученицима одељења 4-2 и 4-3 је 
представљен портал "Мингл". Објашњено им је како се отвара налог и за домаћи 
задатак су добили задатак да отворе налог и ураде стручно и професионално 
припремљене тестове личности, вештина и интересовања, на основу којих су добили 
важне повратне информације и препоруке.
- 18.05.2016. професорке Мина Савић и Милица Павловић су одржале радионицу у 
одељењу 4-6 о томе како се пише CV.
- Још неколико факултета и високих школа је у другом полугодишту донело 
промотивни материјал у нашу школу.

На последњем састанку је закључено да би требало следеће године организовати 
"Реалне сусрете" и разговоре са појединим представницима занимања, које нисмо 
реализовали ове године.

Координатор тима:
Животић Лидија – психолог

5.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА УЧЕНИКА

На основу члана 62. Став 3. Тачка 13 и члана 66. Став 12. Закона о основама система 
образовања и васпитања (Сл. Гл. РС бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015.) директор 



Средње школе „Младост“ у Петровцу на Млави дана 20.04.2016 доноси следеће 
решење:

У тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања ученика именују се :

1. Лукић Владимир, координатор тима и наставник физике,
2. Животић Лидија, члан и стручни сарадник-психолог,
3. Ђурђевић Драган, члан и наставник физичког васпитања,
4. Перић Борјанка, члан и наставник хемије,
5. Јовановић Снежана, члан и секретар школе и 
6. Лазаревић Ивана, члан и стручни сарадник-педагог.

Активности Тима заснивале су се на планираној динамици рада из Годишњег 
плана рада школе уз поштовање законске  регулативе у поступању превенције и 
интервенције  из  Правилника  у  вези  интервенције  када  се насиље догоди.

У току школске 2015/2016. године Тим са горе наведеним члановима одржао је 
три састанака у оквиру којих је реализовао активности као што су:
- конституисање Тима,
-упознавање и  подсећање са евиденцијом конфликтних ситуација по нивоима насиља,
- подсећање на одељенска правила, 
- примена правила, 
- акције вршњачког тима,
- хуманитарне акције.

Школски тим се састајао кад год је било потребе, а дневни ред састанка је 
пратио хитност интервенције и у складу с нивоима конфликтних ситуација предлагао  
васпитне  мере  које  су  у  складу са процедуром и у најбољем интересу ученика. 
У неким случајевима Тим је сматрао важним да се разговара и заузме став због  
учесталости и понављања инцидената истих ученика или због изненадне инцидентне 
ситуације  о  којој  је  ШТ  обавештен  од  стране  одељенских старешина  или  
психолошко-педагошке  службе  школе. У свим  ситуацијама родитељи су обавештени 
о свим предузетим мерама.  У  зависности  од  процене о ком нивоу насиља је реч 
предузимани су одговарајући кораци:
- разговарано  са  свим  виновницима  инцидената  и  вођена  је  одговарајућа 
евиденција,
- учесници инцидената су по потреби достављали писане изјаве о ономе што се 
догодило
- појачан васпитно-дисциплински рад са појединим ученицима, за  поједине  ученике  
су  предложене одговарајуће мере (опомене, смањење оцене из владања, покретање
дисциплинског поступка ...)
- одељенске старешине су након предлога Тима обављале све потребне кораке 
предвиђене Правилником за дати ниво насиља (индивидуални разговорали са  
ученицима,  обавештавали  родитеље,  Одељенско  веће  разматрало, предлагало и 
усвајало одговарајуће мере ...)
- указано на потребу заштите запослених у школи од неоправданих оптужби од стране 
родитеља.

ЕВИДЕНЦИЈА О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА НА КРАЈУ 
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ



На крају школске године 2015/2016. у Средњој школи „Младост“, изречене су 
следеће васпитно-дисциплинске мере:
Опомена одељенског старешине ----- 4 ученика
Укор одељенског старешине ----------- 1 ученик
Укор одељенског већа ------------------- 1 ученика
Врлодобро владање ---------------------- 4 ученика
Добро владање ---------------------------- 2 ученика
Вођено је три дисциплинска поступка у овој школској години. У овом периоду 
изречене су укупно 33 васпитне мере. Укупан број ученика са смањеном оценом из 
владања у овом периоду је 14 .

Основни и дугорочни циљ реализације Програма заштите ученика од насиља,  
злостављања и занемаривања поред смањења насиља у школи и доследности у 
поштовању школских правила је и подизање осетљивости ученика на све врсте насиља.
На  сваком  класификационом  периоду  обављана  је  анализа  евиденције насиља по 
свим нивоима, проверавани ефекти предузетих мера као и доследност у спровођењу 
договореног појачаног васпитно-педагошког рада. Тим   води  посебну  евиденцију  
свих  активности. Посебна пажња поклоњена је транспарентности свих активности, 
информисању родитеља на родитељским састанцима али и свих запослених на 
Наставничком већу.
Сарaдници са Тимом у овој школској години били су Дом здравља, Центар за социјални 
рад  Петровац на Млави и ПУ Петровац на Млави.

Реализоване активности:

Мај

Конституисање Тима и упознавање истог са садржајем 
активности до краја школске 2015/16. године.
Подсећање на значај и улогу коју имају у примени 
процедура и поступака:
-Руководства, 
-Чланова Тима, 
-Дежурних наставника,
-Одељенских старешина, 
-Предметних наставника,
-Осталих запослених у школи.
Час одељенског старешине посвећен превенцији насиља

Сви чланови 
Тима

Јун

Сарадња са институцијама и организацијама (Центар за 
социјални рад, МУП и установа Дом за лица ометена у 
менталном развоју „Гвозден Јованчић“, Велики Поповац) 
Посета ученика Ђачког парламента лицима са посебним 
потребама који су у програму становања уз подршку.
Хуманитарна акција Ђачког парламента „Чеп за 
хендикеп“.

Ђачки 
парламент, 
Стручни 
сарадници:
Лидија 
Животић и 
Ивана 
Лазаревић

Координатор тима:
Владимир Лукић                                                                                       



6. Извештај о раду Савета родитеља  за школску 2015/16. 
годину

Савет родитеља Средње школе „Младост“ у Петровцу на Млави у школској 2015-
2016. години одржао је 5 седница. Дневни ред седница се углавном односио на одабир 
најбоље понуде за извођење екскурзије ученика и одређивање висине дневница 
наставника, а једна седнице се односила на давање сагласности за увођење видео 
надзора. Савет родитеља није конституисан у складу са законом, за шк.205/16.  што је 
била замерка и републичког просветног инспектора. О одржаним седницама Савета 
постоје записници код секретара школе

7. Извештај о раду Ученичког парламента 

Ученички парламент школске 2015/16. године састао се укупно 8 пута, што је 
забележено у свесци записника ученичког парламента. На почетку школске године, 
тачније у септембру,  на првом састанку изабран је председник парламента Љубица 
Павловић ученица четвртог разреда, заменик председника Маријана Младеновић 
ученица трећег разреда и записничар Марија Миловановић ученица другог разреда. 

Ученички парламент је ове школске године учестовао у разним пројектима и 
акцијама. Један од њих је кићење новогодишње школске јелке у црвено-златним 
бојама, где су сви ученици школе доносили разне украсе за јелку. Ученици парламента 
су недељу дана били на градском тргу где су продавали кестење и чај, а прикупљен 
новац је ишао у хуманитарне сврхе. Затим, договор о обележавању последњег дана у 
школи за матуранте као и за матурски плес.

Ученици парламента су покренули и акцију ,,Чеп за хендикеп“ у сарадњи са 
удружењем из Зрењанина. Рециклажом пластичних чепова купују се инвалидска 
колица и помагала лицима са хендикепом. Ученици су правили картонске кутије за 
прикупљање чепова које су поставили у предузећима, установама и другим 
организацијама у граду (Градској болници, Дому здравља, аутобуској станици, 
продавницама Мега Вива и Вива Центар, КПЦ-у, Предшколској установи ,,Галеб“, где 
грађани могу да предају своје прикупљене пластичне чепове.  За украшавање сваке 
кутије била су задужена по два ученика из парламента. У мају месецу, четири 
представника ђачког парламента посетила су штићенике у заштићеном насељу у улици 
,,1 маја“, и као знак пажње однели слаткише и грицкалице који су сакупљали ученици 
целе школе. Тада смо икористили прилику да их позовемо да буду наши гости на 
манифестацији ,,Здрав стил-мој стил“. Манифестација под слоганом ,,Здрав стил-мој 
стил“ успешно је одржана, а за циљ је имала ширење свести о вођењу здравог стила 
живота. Учешће је узело пет екипа од по пет чланова. Екипа прве, друге и треће 
године, екипа родитеља и професора. Награде за прво, друго и треће место донирали су 
спонзори. Ученици парламента су за ову манифестацију као своје обележје купили 
качкете.

Заменик председника ученичког парламента:
Маријана Младеновић



8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
8.1. Извештај о раду Школског одбора

Средња Школа „Младост“
Број  2040
30.08.2016.

Извештај са седница Школског одбора Средње Школе „Младост“ 
За школску 2015.-2016.годину

У току 2015.-2016. године одржано је 10 седница Школског одбора.На седницама је 
дошло до усвајања предлога или доношења  одлука и то следећих:
-Усвојен је извештај директора о свом раду и раду школе до 01.09.2015.
-Усвојен извештај директора о свом раду и раду школе до 01.05.2016.
-Донет Развојни план за период од 2016.-2020.године
-Донет Пословник о раду ученичког парламента.
-Донет Правилник о безбедности и здрављу на раду.
-Донет Правилник о повредама на раду.
-Донет правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду.
-Донета одлука о именовању представника за  Стручни актив за развојни план С.Ш 
„Младост“.
-Разматране наложене мере Републичких просветних инспектора из Смедерева и 
Београда.
-Донет Школски програм С.Ш „Младост“ од 27.04.2016.
-Дата сагласност на Нацрт правилника о организацији и систематизацији од 
05.04.2016..
-Дата сагласност на службену белешку директора од 14.03.2016
-Прихвата се понуда Дунав осигурања.
-Дата сагласност на Правилник о измени и допуни правилника о организацији и 
систематизацији радних места С.Ш „Младост“.
-Донета одлука о једнократној уплати  Атанацковић Биљани од 20% нето плате на име 
израде распореда часова.
-Усвојен завршни рачун за 2015.годину.
-Усвојен попис нефинансијске и финансијске имовине за 2015.годину.
-Дата сагласност на Правилник о раду.
-Дата сагласност на Правилник о унутрашњем узбуњивању.
-Дата сагласност на финансијски план за 2016.годину.
-Дата сагласност на план јавних набавки.
-Дато обавештење о видео надзору.
-Усвојен предлог за накнаде члановима пописне комисије.
-Дата сагласност на Правилник о организовању и систематизацији послова.
-Разматран приговор УСПРС о видео надзору.
-Разматрана регуларност уписа ученика 2015.-2016.године.
-Донета одлука о накнади Милошу Животићу од 60% од плате секретара нето.
-Донета одлука о повећању таксе за израду дупликата(сведочанства и дипломе).
-Усвојен Извештај о раду.
-Усвојен Годишњи план.
-Усвојена понуда компаније Дунав Осигурање.
-Усвојена цена закупа сале и пословног простора.

Председник Школског одбора
Марија Миливојевић Мирчевски



8.2. Извештај о раду директора

ЗА ПЕРИОД ОД 9.8 ДО 9.9.2016 ГОДИНЕ

Као вршилац дужности директора који је на дужност ступио 9.08.2016. године 
подносим извештај о раду за период од месец дана. 

Рад  дирекора школе заснива се на Закону о основама система образовања и 
васпитања, Статуту Средње школе „Младост“, као и Годишњем плану рада Школе за 
2015/2016. школску годину.

Како су у раду Школе и директора у предходном периоду на основу Записника 
Републичких просветих инспекора наложене бројне мере и рокови за њихово 
отклањање, свој извештај бих почео управо од предузетих активноси које се односе на 
законитост рада школе:

∑ Обавестио сам Наставничко веће о свим питањима који су од интереса за рад 
школе;

∑ Поднео сам Захтев Школском одбору да се на основу наложене мере која се 
тиче незаконитог издавања школске имовине под закуп и коришћење, покрене 
процедура којом би се ово право школе остварило на законит начин:

o Донета је одлука ШО у којој се наводи који део простора и под којим 
условима издаје трећим лицима;

o Поднет је захтев Дирекцији за имовину Републике Србије из предходно 
прибављање све неопходне документације, као што су Поседовни лист из 
Катастра о непокретностима, Оснивачки акт и сл;

∑ У сарадњи са Стручном службом предузео сам све неопходне радње које се 
односе на:

o Давање извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање, као и 
плана активности тима;

o Формирање Стручног тима за инклузивно образовање и осталих актива и 
тимова;

o Подношење извештаја о самовредновању;

o Извештаја о реализацији васпитно-образовног рада;

o План и временски рок задужења по питању обавеза и активности 
професора и стручних већа;

∑ Сачинио и дао предлог Наставничком већу везано за:

o Разредно старешинство;

o Расподелу часова;

o Структуру задужења у оквиру четрдесеточасовне радне недење;

∑ Радио на решавању проблема и уносу информација о раду школе у нови 
информациони систем просвете, и усклађивању пратећих радњи које се тичу 
листа технолошких вишкова и слободних радних места са захтевима Школке 
управе, као и распоређивању запослених на основу споразума;



∑ Поднео сам Захтев Министарству просвете и научно технолошког развоја, као и 
Државном јавном правобранилаштву да предузме све законом прописане мере и 
средства по питању правног заступања школе и утврђивања одговорности која 
се тиче кршења Закона о правобранилаштву;

∑ У сарадњи са Локалном самоуправом обезбедио сам средства у висини од око 
200.000 динара за молерске радове у једној учионици и канцеларији у оквиру 
фискултурне сале, као и постављање ламината у учионици и организовао рад 
школе у једној смени;

∑ Обезбедио сам сталну техничку подршку, присуством техничара за 
информационе технологије и тиме решио проблем отклањања кварова и 
проблема у раду кабинета;

∑ Оспособио сам и ставио на располагање професорима свечану салу тако да 
врши и функцију медијатеке;

∑ Поднео сам Захтев и рачуне за набавку: Пројектора и лаптопа, Звучних кутија и 
разгласа и наслона и седаљки за рестаурацију школских столица у вредности од 
око 250.000 динара;

∑ Координирао активности везано за припрему за одлазак на екскурзију у 
Шпанију и Чешку;

∑ Заказао сам и учествовао у раду седница Наставничког већа школе и Школског 
одбора;

В.Д. Директор

Александар Филиповић

8.3. Извештај о раду секретара школе 

Секретaр школе је школске 2015-2016. године обављао послове из своје 
надлежности :
-израда нацрта Правилника о раду,Правилника о организацији и систематизацији 
послова,Правилника о начину унутрашњег узбуњивањау,начину одређивања лица у 
Средњој школи „Младост“,као и другим питањима од значаја за унутрашње 
узбуњивањи у школи,
-праћење и спровођење поступака доношења свих општих аката и правно-стручна 
помоћ и обрада тих аката од нацрта до објављувања коначних текстова,
-израда  свих врста уговора и појединачних аката,
-праћење законских и других прописа и указивање на обавезе који проистичу из њих,
-праћење примене статута,колективног уговора и других општих аката и припремање 
предлога за измене и допуне и давање тумачења тих аката,
-заступање школе у својству сведока,пред Основним судом у Петровцу на Млави 
поводом поднетих десет тужби од стране запосленик против школе,
-заступање школе пред органима и организацијама,
-присуствовање седницама Школског одбора,ради давања објашњења и тумачења,
-Стручне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор 
директора школе као и спровођење преузимања и огласа за пријем осталих радника,



-вођење кадровске евиденције за раднике школе-од припреме Анекса Уговора о раду 
према називу и шифарнику радног места до решења о коришћењу годишњих одмора за 
2015.и 2016.годину,евидентирању присутности на раду запослених и слично.
-обављање и других послова по налогу директора а у складу са законом,статутом и 
позитивним законским прописима.

Поред наведених послова који су предвиђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова,у школској 2015/2016 години обављала сам и послове ван 
својих надлежности:
-издавање уверења о завршеном разреду или завршеној школи,
-учествовање у организацији поправних,разредних , завршних испита ученика,
-учествовање у припреми матурских и завршних испита,
-овера сведочанстава и диплома ученика,
-учествовање и помагање комисијама код уписа ученика у школу,
-пријава и одјава запослених здравственом и пензионом осигурању,
-здравствена заштита запослених,
-издавање потврда редовним ученицима за здравствену заштиту,визу,дечији 
додатак,социјалну помоћ,лична документа,и слично,
-примање,слање и завођење школске поште,
-требовање канцеларијског материјала за све запослене,
-од набавке до прослеђивања документације везане за стипендије ученика,
-организација рада домара и чистачица у циљу максималног одржавања  хигијене како 
у самој школи,тако и у дворишном простору школе,

Секретар Средње школе „Младост“
Јовановић Снежана

9. Стручни сарадници

У школи раде педагог, психолог и библиотекар, по договореном распореду 
радног времена. Педагог ради са 50% радног времена у нашој школи, 50% у 
другој школи, а психолог 50% ради као стручни сарадник, а 50% у настави 
предмета психологија. Библиотекар ради са 65% радног времена. Следе извештаји 
о њиховом раду.

9.1. Извештај о раду психолога 
Школска 2015/2016.

У шк.2015/2016. ангажовала сам се у следећим пословима предвиђеним планом и 
програмом школе:
У области Планирање и програмирање образовно-васпитног рада обављала сам 
следеће активности: 
1. Израда Годишњег плана образовно-васпитног рада школе



2. Израда и анализа извештаја о успеху и понашању ученика на класификационим 
периодима за седнице Наставничког већа и Школског одбора, прикупљање и обрада 
података за потребе Школске управе Министарства просвете РС
3. Учешће у раду Наставничког већа, одељенских већа и Педагошког колегијума и 
давање мишљења и предлога за решавање психолошко-педагошких проблема
4. Учешће у раду седница Школског одбора у својству известиоца по питањима успеха, 
владања ученика и текућих питања. 
5. Помоћ директору у организацији рада школе
6. Учешће у формирању одељења и распоређивању новопридошлих ученика
7. Учешће у Тиму за презентацију школе будућим ученицима, као и помоћ око 
презентација различитих факултета нашим ученицима. Учешће у планирању и 
реализацији културних манифестација 

У области Праћење и вредновање образовно-васпитног рада обављала сам следеће 
активности:
1. Израда годишњег Извештаја о раду школе
2. Праћење и вредновање наставног процеса и напредовања ученика, нарочито 
квартално на класификационим периодима и праћењу реализације образовно-
васпитног рада, и у том циљу посетила сам 8 часова редовне наставе
3. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао 
наставника (за  Иванку Јовић )
4. Праћење ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и 
пријемним испитима
5. Праћење оцењивања ученика, узрока школског неуспеха и предлагање мера за 
њихово побољшање
6. Прављење месечних извештаја о редовности одржавања наставе, месечних извештаја 
о предатим оперативним плановима и дневним припремама наставника
У области Рад са наставницима обављала сам следеће активности:
1. помоћ наставницима-приправницима у припреми и реализацији часова, угледних 
часова, вођењу евиденције и документације, припремању за полагање испита за 
лиценцу
2. помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине, 
идентификацији ученика са проблемима у праћењу, идентификацији поремећаја у 
групним односима у одељењу и испитивање њихових узрока
3. Помоћ осталим наставницима у вођењу евиденције и документације
4. Посећивање часова и давање савета
5. Праћење вођења педагошке документације и пружање помоћи наставницима 
приликом оцењивања ученика
6. Пружање помоћи наставницима у оставаривању задатака професионалне 
оријентације и каријерног вођења ( вршила улогу координатора Тима за каријерно 
вођење и саветовање)
7. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих облика сарадње са породицом

У области  Рад са ученицима обављала сам следеће активности:



1. Учешће у организацији пријема првака и структуирању одељења
2.  Саветодавни и терапијски рад са ученицима који:
- теже прате и савладавају градиво 
- испољавају разне облике неприлагођеног и социјално неприхватљивог понашања
- долазе из породица са поремећеним односима између чланова 
- изостају са наставе из различитих разлога
- су васпитно запуштени
- изазивају или учествују у конфликтним ситуацијама (свађе,туче)
- се лече од психичких и соматских болести
3. примена индивидуалних тестова интелектуалних способности и тестова личности 
где је за тиме било потребе
4.  консултације са одељењским старешинама око ученика предложених за васпитно-
дисциплинске мере
5. Рад на професионалној оријентацији и каријерном вођењу
6. Организовање трибина, радионица и предавања
7. Помоћ у раду Ученичког парламента (организација квиза "Здрав стил, мој стил")
8. Организација одласка на Сајам науке

У области Рад са родитељима обављала сам следеће активности: 
1. саветодавни рад, прикупљање података, информисање родитеља
2. упознавање родитеља са законима и правилницима

У области Рад са директором, педагогом обављала сам следеће активности:
1. Сарадња у оквиру стручних тимова и актива
2. Сарадња на формирању одељења
3. Предлагање мера побољшања васпитно-образовног рада и најефикаснијег вођења 
педагошке документације у установи
4. Учешће у раду Комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 
наставника

У области Рад са стручним органима и тимовима обављала сам следеће активности:
1. Учествовање у раду Наставничког и одељењских већа
2. Учествовање у раду тимова, већа, актива 

У области Сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
јединицама локалне самоуправе обављала сам следеће активности: 
1. Сарадња са институцијама у граду: Центром за социјални рад, Домом здравља, МУП 
– ом, Црвеним крстом, Центром за културу, Дирекцијом за омладину и спорт, 
локалним медијима, Специјалне установе Велики Поповац и Стамница

У области Вођење документације, припрема за рад, стручно усавршавање 
обављала сам следеће активности: 
1. Вођење евиденције о свом раду
2. Прикупљање и чување података о ученицима



3. Вођење евиденције о саветодавном раду
4. Преглед књига евиденције (током године и на крају године)
5. Преглед матичних књига
6. Прављење месечних извештаја о раду наставника (редовност одржавања наставе, 
оперативни планови и дневне припреме)
6. Учешће на семинару: "Имплементација стандарда у наставни процес"
7. Вођење документације Тима за каријерно вођење и саветовање
8. Организација полагања поправних, матурских, разредних испита као и уписа првака 
(формирање комисија и распореда полагања)
9. Израда распореда дежурства и распореда учионица
10. Формирање комисија за матурске, поправне и разредне испите
11. Помоћ директору и секретару у изради школских докумената и осталих текстова, 
као и у другим административним пословима.

Стручни сарадник-психолог
Животић Лидија

9.2. Извештај о раду педагога
за школску 2015/16. годину

(за период март-август)

У области планирања и програмирања образовно - васпитног рада, у току овог 
периода учествовала сам у следећим активностима:
- Израда појединих делова Годишњег плана образовно – васпитног рада школе за 
2016/17. годину, као и израдa Годишњег плана рада педагога;
- Пружање помоћи наставницима у планирању и документовању образовно –
васпитног рада;
- Помоћ директору и секретару приликом израде школске документације и у другим 
административним пословима у сарадњи са психологом (Развојни план, Пословник о 
раду ученичког парламента...);
- Планирање организације рада школе у сарадњи са директором и других 
заједничких активности са директором и психологом школе (свечана додела диплома и 
прослава матураната...);  
- Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 
институцијама (Црвеним крстом, Домом здравља, Дирекцијом за омладину и спорт, 
Предшколском установом "Галеб", ОШ ,,Бата Булић'', … );
- Учествовање у формирању одељења, распоређивању новопридошлих ученика и 
ученика који су упућени да понове разред;
- Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских 
активности;
- Учешће у планирању и реализацији спортских и културних манифестација, 
медијског представљања школе и слично;



У области праћења и вредновања образовно-васпитног рада, обављала сам следеће 
активности:
- Праћење и вредновањe наставног процеса и напредовањe ученика, нарочито 
квартално на класификационим периодима и праћењe реализације образовно-
васпитног рада;
- Рад на развијању инструмената за вредновање и самовредновање различитих 
области и активности у школи;
- Учешће у изради Извештаја о раду школе за школску 2015/16. годину и извештаја о 
раду педагога;
- Израда месечних извештаја о редовности одржавања наставе, као и о предатим 
оперативним плановима и дневним припремама наставника;
- Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, матурским, 
завршним и пријемним испитима за упис на факултете и више школе, као и о 
запошљавању после завршене стручне школе;
- Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика, узрока школског неуспеха 
ученика и предлагање мера и решења за побољшање школског успеха;
- Израда и анализа извештаја о успеху и понашању ученика на класификационим 
периодима за седнице већа;

У области рада са наставницима, реализовала сам следеће активности:
- Анализа реализације праћених активности у школи и других облика образовно-
васпитног рада и по потреби давање предлога за њихово унапређивање;
- Обављање педагошко-инструктивног рада са наставницима у циљу унапређивања 
квалитета наставе и постигнућа ученика;
- Праћење начина вођења педагошке документације наставника и по потреби 
пружање помоћи;
- Пружање помоћи наставницима у коришћењу различитих иновативних метода
рада, техника и инструмената оцењивања ученика;
- Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 
заједничких задатака;
- Упознавање одељенских старешина са релевантним карактеристикама нових 
ученика;
- Консултативни разговори са одељењским старешинама и предметним 
наставницима у вези ученика предложених за васпитне и васпитно-дисциплинске мере;
- Пружање помоћи и подршке наставницима у остваривању свих форми сарадње са 
породицом;

У области рада са ученицима, бавила сам се следећим садржајима:
- Идентификовањем и саветодавним радом са ученицима углавном у циљу 
отклањања педагошких узрока проблема у учењу и понашању, односно са ученицима 
који су:
o васпитно запуштени,



o поновили разред, 
o имају тешкоће у учењу и савладавању градива,
o врше повреду правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора 
и органа школе,
o не/оправдано изостају са наставе из различитих разлога,
o долазе из породица са поремећeним односом између чланова,
o учествују у конфликтним ситуацијама или их изазивају (свађе, туче, дигитално 
насиље),
o својим социјално неприхватљивим понашањем угрожавају друге у остваривању 
њихових права.
Али и са:
o новопридошлим ученицима,
o ученицима који желе да промене смер, 
o ученицима којима је потребна помоћ у осмишљавању и организовању ваншколских 
активности, односно слободног времена.

- Пружањем подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента (помоћ у 
вођењу документације о раду, осмишљавање и припрема дневног реда у сарадњи са 
психологом, помоћ и подршка у организацији и реализацији активности);
- Анализирањем и предлагањем мера за унапређивање ваннаставних активности;
- Промовисањем, предлагањем мера, учешћем у активностима у циљу смањивања 
насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, 
популарисањем здравих стилова живота ("Здрав стил-мој стил");
- Анализирањем предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ 
у њиховој реализацији;

У области рада са родитељима, педагог је:
- Пружао подршку родитељима кроз саветодавне разговоре у циљу помоћи у 
превазилажењу проблема и тешкоћа које ученик има у учењу или понашању;
- Радио са родитељима у циљу прикупљања  података о ученицима;

У области рада са директором и психологом школе, педагог је:
- Сарађивао са директором и психологом у оквиру рада стручних тимова и комисија
(формирање тимова, унапређивање рада у тимовима);
- Радио на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената 
установе, анализи Годишњег плана рада и Извештаја о раду школе;
- Учествовао у формирању одељења;
- Учествовао у изради распореда дежурства и распореда учионица;
- Учествовао у формирању комисија за упис, полагање матурских, поправних и 
разредних испита, као и организацији истих (израда распореда полагања итд.);
- Тимски учествовао на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 
педагошке документације у школи;
- Обављао остале послове по налогу директора.



У области рада са стручним органима и тимовима, педагог школе је:
- Учествовао у раду Наставничког већа и одељењских већа (давање мишљења и 
предлога за решавање педагошких проблема, извештавање по питањима успеха, 
понашања ученика на класификационим периодима, вођења педагошке документације 
и других питања);
- Учествовао у раду Школског одбора у својству известиоца по питањима 
самовредновања и развојног планирања и у својству записничара;
- Учествовао у раду следећих тимова у установи: руковођење радом тима за 
самовредновање, члан тима за спречавање насиља, злостављања и занемаривања 
ученика, члан тима за каријерно вођење и саветовање);
- Учествовао у предлагању мера за унапређивање рада стручних органа.

У области сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
локалном заједницом, педагог је:
- Током овог периода, како непосредно, тако и посредно, сарађивала сам са 
образовним, социјалним, културним, здравственим и другим установама у нашој 
општини кроз организацију и реализацију различитих активности које су имале за циљ 
унапређивање партнерских односа и остваривање циљева образовно-васпитног рада 
установе (основне школе у општини - сарадња и размена мишљења и искустава са 
другим педагозима, Предшколска установа "Галеб", Дирекција за омладину и спорт, 
Здравствени центар Петровац, ПУ Петровац, Специјални завод Велики Поповац, 
Црвени крст и др.). Неке од реализованих активности јесу: учешће у хуманитарним 
акцијама, учешће у организацији и реализацији манифестације "Здрав стил-мој стил", 
организација и реализација презентације о животу и раду СШ "Младост" ученицима 
осмог разреда ОШ у Орешковици, Рановцу, Рашанцу - у оквиру Онлајн недеље путем 
Скајпа и у оквиру програма професионалне оријентације, учешће у организацији 
здравствене едукације, едукације на тему безбедности и др.
- Осим са установама у нашој општини, учествовала сам у остваривању  различитих 
видова сарадње са Школском управом Пожаревац, Министарством просвете, 
републичком просветном инспекцијом (прикупљање, обрада података и 
прослеђивање).

У области вођења документације, припреме за рад и стручног усавршавања, 
обављала сам следеће активности:
- Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу;
- У сарадњи са психологом увид и вођење евиденције о оперативним плановима као 
и о дневним припремама наставника;
- Вођење евиденције о редовности реализације наставе;
- Вођење евиденције о саветодавном раду са ученицима (прикупљање и чување 
података);
- Преглед књига евиденције образовно-васпитног рада и матичних књига (на крају 
школске године);



- Вођење евиденције о раду тима за самовредновање;
- Када је реч о стручном усавршавању, током овог периода похађала сам програм 
стручног усавршавања под називом „Обука учесника у завршном испиту на крају 
основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног 
испита на крају школске 2015/16. године“ (8+8 сати – члан комисије за шифровање и 
дешифровање тестова у основној школи "Професор Брана Пауновић" Рашанац и 
координатор школске комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу у 
истој школи). Такође, усавршавала сам се путем различитих облика интерног стручног 
усавршавања (интернет, стручна литература...).

Ивана Лазаревић
школски педагог на замени

9.3. Извештај о раду библиотекара 
у школској 2015/2016. год.

Школска библиотека је у школској 2015/2016. години радила сваког радног дана 
почев од новембра 2015. год. (због грађевинских радова у школи) од 8 до 15 часова и 
покривала је преподневну и поподневну смену. Рад у библиотеци се састојао из 
издавања књига и сређивању књижевног фонда, затим, разврставање књига после 
враћања и завођење нових књига. Сарадња са професорима око литературе. Вођење 
евиденције о корисницима библиотечког фонда и о врсти прочитаних књига. У шк.
2015/16. години 164 ученика је користило библиотечки фонд, 9 професора и 1 радник. 
Највише је коришћена страна књижевност, затим домаћа књижевност, школска 
лектира и неколико стручних књига. Библиотеку су школске 2015/16. год. водиле 
професор Бранка Трифуновић и Кристина Милетић.

Библиотекар 
Бранка Трифуновић

10. Извештај o културнoj активности

Средња школа „Младост“ је у школској 2015/2016. години активно учествовала у 
културним активностима средине у којој се налази, ширила ентузијазам и културу међу 
својим ђацима и грађанима општине.

Заједничким залагањем, школа као главни носилац и остале институције на 
локалном нивоу током школске године је спроведен планирани програм културних 
активности. Школа је током школске године сарађивала са: Домом здравља и 
болницом, Центром за социјални рад, Борачком организацијом, Ловачким удружењем, 
Аграрним фондом, Спортским савезом, Народном библиотеком, Културно-просветним 



центром, Црвеним крстом, Завичајним музејем, Специјалним заводом у Стамници и 
Великом Поповцу, организацијом "Дечје срце" (чешка организација), Основним судом 
у Петровцу на Млави, Полицијском управом Браничевског округа (око организовања 
"Полицијаде"), Удружењем ликовних уметника, Удружењем завичајних писаца, 
УНОПС-ом и амбасадом Краљевине Норвешке, са јапанском амбасадом, 
Министарством просвете и спорта и многим другим институцијама на локалном нивоу. 
Сва културна дешавања и живот школе у свим њеним сферама редовно су пратила и о 
томе упознавала ширу јавност средства информисања на локалном нивоу.

11. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

У циљу побољшавања мотивисаности ученика и професионалног усавршавања 
професора, реализована су два угледна часа (Борјанка Перић и Будинка Драгуљевић; 
Владан Милановић) и Сајам науке, извештаји са посећених акредитованих програма 
стручног усавршавања у оквиру установе.

Запослени су упознати са Правилником о сталном стручном усавршавању, којим се, 
између осталог планира и стално стручно усавршавање у оквиру саме установе, 
планирање личног професионалног развоја и измене у броју бодова које запослени 
треба да прикупи за петогодишњи период. Иако су били упознати, нису сви запослени 
предали своје личне планове професионалног развоја. Није било заједничког семинара 
одржаног у нашој школи због недостатка материјалних средстава.

Извештај стручног већа за природно-научно подручје на крају школске 2015/2016 
године

Савић Олгица је у овој школској години била учесник семинара под називом:
Мотивација и психолошки принципи учења (16 бодова)
Перић Борјанка је у овој школској години завршила обуку Прве помоћи у 
организацији Црвеног крста (12 бодова)
Драгуљевић Будинка је у овој школској години успешно завршила обуку Прве 
помоћи у организацији Црвеног крста (12 бодова)
Јанковић Катица je у овој школској години била учесник семинара: Кризе у
професионалном развоју наставника и могућност превазилажења (8 бодова) и 
била члан комисије за прегледавање и бодовање тестова (10 бодова)

Извештај Стручног већа за Српски језик и књижевност на крају школске 
2015/2016. године:

Професори Ирина Милановић Јанкуцић и Данило Радојковић похађали су зимски 
републички семинар за професоре Српског језика на Филолошком факултету у 



Београду и о најважнијим темама информисали су Актив на састанку сазваном тим 
поводом.

Извештај Стручног већа за стране језике на крају школске 2015/2016. године:

Милетић Кристина је похађала годишњи методички семинар "Зимска школа", у 
Београду од 12.-14. фебруара 2016. године; у организацији Славистичког друштва 
Србије, катедре славистике Филолошког факултета, Државног института за руски језик 
"А.С.Пушкин" и "Руског дома" у Београду; К1; 24 бода

Извештај стручног већа за друштвене науке на крају школске 2015/16. године: 

Мићић Милан: Унутрашњи свет образовања: истраживања, огледи и искуства за 

21 век, K1, П1,2, 8 сати, Viminacium, 7.5.2016. 861 Литургијска пракса у настави 
православног катихизиса за основне и средње школе, K1, П1, 16 сати, Пожаревац, 
25-26.5.2016.
Слађана Радановић :МОТИВАЦИЈА И ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИ УЧЕЊА –
16 сати и ФИЛМ У НАСТАВИ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА – 8 сати.
Лидија Животић: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТАНДАРДА У НАСТАВНИ ПРОЦЕС
– 8 сати.
Емина Стојковић: КРИЗА У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ НАСТАВНИКА И 
МОГУЋНОСТИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА -8сати ; ВЕЛИКЕ ГОДИШЊИЦЕ У 
СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ – 8 сати ( и прегледач на завршном испиту – 8 сати). 
Миле Миладиновић: ВЕЛИКЕ ГОДИШЊИЦЕ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ – 8 сати.
Барбара Ивковић: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТАНДАРДА У НАСТАВНИ ПРОЦЕС
– 8 сати.

Извештај стручног већа за економско и трговинско подручје на крају школске 
2015/2016. године:
Мирко Плавшић: био је ангажован као супервизор на полагању завршног испита у 
ОШ „Моше Пијаде“ у Жагубици. Том приликом оставрио је право на 16 бодова 
стручног усавршавања.
Спиридон Пацикас: био је ангажован као супервизор на полагању завршног испита у 
ОШ „Моше Пијаде“ у Лазници. Том приликом оставарио је право на 16 бодова
стручног усавршавања.
Бобан Гласновић: био је ангажован као супервизор на полагању завршног испита у 
ОШ „Моше Пијаде“ у Крепољину. Том приликом оставрио је право на 16 бодова 
стручног усавршавања.

Извештај стручног већа за правне предмете на крају школске 2015/16. године:

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=0
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=0
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=861
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=861


Војкан Ђорђевић: похађао семинар електронским путем  у Образовно-методичком 
центру „Катедра“ из Новог Сада, назив семинара „Пословно успешан и остварен 
наставник“к.бр.629;бодова 24; компентенција К1,за уже стручну област П1.

Извештај стручног већа за физичко васпитање на крају школске 2015/16. године:

Чланови стручног већа за физичко васпитање нису у овој школској години похађали 
семинаре.

Извештај стручног већа за математику, физику и информатику на крају школске 
2015/16. године:

У периоду од 13-14.02.2016 наставници математике су присуствовали на Државном 
семинару Друштва математичара Србије у трајању од 15 сати (каталошки број 445). 
Владимир Лукић, Владан Живковић и Владан Димитријевић су били ангажовани 
као чланови комисије за прегледање и бодовање тестова завршног испита.

Ивана Лазаревић, стручни сарадник – педагог, похађала је програм стручног 
усавршавања под називом „Обука учесника у завршном испиту на крају основног 
образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног 
испита на крају школске 2015/16. године“ (8+8 сати – члан комисије за шифровање и 
дешифровање тестова у основној школи "Професор Брана Пауновић" Рашанац и 
координатор школске комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу у 
истој школи). 

12. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА 
4. разред (7 дана)

У периоду од 22.04.2016. до 27.04.2016. реализована је матурска екскурзија на релацији 
Петровац на Млави – Римини  - Сан Марино – Болоња – Монтекатини – Фиренца –
Пиза – Верона – Венеција - Лидо ди Језоло - Петровац на Млави. Екскурзија је 
реализована са туристичком агенцијом "Компас ДОО" Нови Сад. Агенција је 
обезбедила стручног водича, а школа лекара пратиоца. Полазак је био у раним 
јутарњим сатима. Путовали смо кроз Хрватску и Словенију до Риминија. Другог дана 
боравка, посетили смо Сан Марино (тврђаву, базилику, Народну палату). Трећег дана 
је посећена Фиренца и њене знаменитости: катедрала Санта Мариа дел Фиоре, 
крстионица Јована Крститеља, Академија, трг Сињори, катедрала Медичи и друго. 
Потом је посећен чувени криви торањ у Пизи. Четвртог дана је посећена Верона и 
Јулијина кућа. Петог дана смо обишли Венецију (Мост уздаха, Дуждеву палату, трг св.
Марка, базилику св. Марка, Астрономски сат, Мост Риалто, Кањон Гранде). Екскурзија 
је реализована без проблема.



13. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА

На седницама стручних органа констатовано је да је Годишњи план рада 
школе реализован без већих одступања уз законски дозвољен минимум часова.
Извештај о редовној, додатној, допунској и припремној настави је саставни део 
извештаја стручних већа за области предмета, а ти часови су евидентирани у 
Књизи осталих облика образовно-васпитног рада. Ученици су показали завидне 
резултате на различитим нивоима такмичења. 
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