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ОБЛАСТ ПРАЋЕЊА: 

 

РЕДОВНА НАСТАВА 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ДОДАТНА,ДОПУНСКА НАСТАВА,СЕКЦИЈЕ 

АКТИВИ И ТИМОВИ 

СТРУЧНИ ОРГАНИ 

ОРГАНИ: УПРАВЉАЊА И  РУКОВОЂЕЊА 

ДОМ УЧЕНИКА 
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                     На основу календара рада  Министарства просвете, науке  и техноошког развоја  школска    

2017/2018.година је почела 1.9.2017. и трајала до 31.5.2018. године за четврти разред , односно 21.6.2018. 

године за први, други и трећи разред. 

Према календару рада планирано је 185. наставних дана. 

 
Реализовано 

 

I    разред      радних дана  187.   наставнних  дана    185. 

II   разред      радних дана  187.  наставних     дана    185.                                       

III разред      радних дана  187.   наставних  дана       185.                                      

IV разред      радних дана  172.    наставних дана       170.                                                 

 

 
Реализација наставе 

 

I раз.         100,80     % 

II раз.         98.64     %      школа 100,00 % 

III раз.       100,29    % 

IV раз.       100,29    % 

 

 
Надокнада екскурзије 

 

 

Понедељак:          14.10.2017. 

Уторак:                 25.11.2017. 

Среда:                   9.12.2017. 

Четвртак:             23.12.2017. 

Петак:                  13.1.2018. 

 

2. Услови рада школе: 

  

 
Кадровски 

 

Ваннаставнао особље : 

 

Кадровска структура               Степен стр.спрема         Број извршилаца 

Директор                                             VII                                  1 

Секретар                                             VII 1 

Стручни сарадник                              VII                                  1 

Руководилац рачунов.                       VII 1 

Библиотекар                                       VII 1 

Админ.финансијски рад.                   IV 1,22 

Радник на одрж.                                  IV 1 

Спремачице                                         I                                    9.50 

Раник на одржавању рачунара           IV                                0,47 
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                                                                                    Укупно :  16,69 тј 17 

 
 

Настава 

 

 

 

Наставник                                             VIII                               1 

Наставник                                             VII-2                             2 

Наставник                                             VII                               50 

Наставник     VI                               16 

Наставник                                               V 1 

Помоћни наставник                               IV                              1 

 

                                                           Укупно     :                      71         

 
 

Дом 

 

VII     8,50 

V       2,50 

IV      3 

III      3,5 

II       6 

I         2 

 

Укупно: 25,50    ( 28 ) 

 
3. Ученици – број ученика 

 

 

Број ученика по образовним профилима: 

 

1.Медицинска сестра рехничар                       204 

2.Медицинска сестра - васпитач                        61                          

3.Педијатријска сестра - техничар                   131               

4.Зубни техничар                                                 98                

5.Фармацеутски техничар                                  98                            

6.Лабораторијски техничар                              104                          

                                                                                                             

   Број ученика по разредима:                                                                                                                

 

   I   158 

  II   165 

 III   169 

 IV   204   

         696    ученика 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Број одељења: 

 

I               II              III                IV 

2 МСТ     1 МСТ      1 МСТ       3 МСТ               7   одељења 

1 ПСТ    1 ПСТ      1 ПСТ       1 ПСТ               4  одељења 

  /            1 ЛТ        1 ЛТ          1 ЛТ                  3  одељења 

  /            1 ЗТ        1 ЗТ           1 ЗТ                   3   одељења 

1ФТ           /           1 ФТ          1 ФТ                  3  одељења 

1 МСВ     1 МСВ       /                  /                    2   одељења 

---------------------------------------------------------------------------- 

5 одељ.   5 одељ.     5 одељ.    7 одељ.           22  одељења 

 

 

31,63 ученика по одељењу 

 
                                                    4.  Облици образовно васпитног рада 

 

  

Редовна настава 

Допунска настава - према структури 40-то час.недеље наставника и заинтересованости ученика 

        -стручни предмети (лекари), стручни предмети (здравствена нега, нега деце ) , природне науке, 

српски језик, 

         Стручни предмети (фармацеути, лаборанти) 

Додатна - анатомија и физиологија, српски језик 

Изборна настава по закону- грађанско васпитање или верска настава 

                                                  Предмети према програму образовног профила 

 

 

 

 

Слободне активности и секције 

Лингвистичка 

Драмска 

Психолошка 

Спортске 

Секција против болести зависности 

Секција Црвеног кррста 

Секција зубне технике 

Дебатни клуб 

Секција за здравствено васпитни рад 

Еколошка секција 
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Школске ескурзије 

 

II   Разред :  Крагујевац – Охрид – Крф – Северна-  Грчка – Крагуевац    26.9.2017. -  30.9.2017    

III Разред :  Крагујевац – Беч – Праг - Дрезден, Братислава – Крагуевац  25.9.2017. – 29.9.2017. 

IV  Разред : Крагујевац – Италија – Француска – Шпанија – Крагуевац   22.9.2017.-   29.9.2017. 

 

Органи управљања и руковођења 

 

 

Орган управљања – Школски Одбор - 10 седница- према плану и програму за школску 2017 / 2018 год. 

Орган руковођења – директор према плану и програму за школску 2017 /2018 годину 

 Савет родитеља    -    5. седница 

 

 

Стручни органи 

 

Наставничко веће                    14 

Педагошки колегијум              9 

Одељењска и разредна већа:   4-5 

 

Стручна већа за област предмета 

 

 

Српски језик и књижевност 

Страни језик 

Математика и информатика 

Природне науке 

Друштвене науке 

Стручни предмети 6-10. 

 Здравствена нега и нега деце 

Зубна техника 

Фармацети и лаборанти 

Физичко васпитање 

 

 

 

– израда глобалних и оперативних планова, усаглашавање критеријума оцењивања 

– израда календара писмених задатака и писмених вежби 

– организација и спровођење иницијалних тестова и анализа 

– распоред организовања допунске и додатрне наставе 

– корелација садржаја различитих предмета 

– израда плана стручног усавршавањапланирање и организовање такмичења 

– праћење реализације редовне наставе на класификационим периодима  

– информисање већа о закључцима педагошког колегијума 
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Савет родитеља       

 

Одржане су 5 ( пет ) седнице конституисање савета, избор председника, избор представика за 

ШО,упознавање са надлежностима ,разматрање реализације ГПР, разматрање ГПРза нову шк. 

Годину, разматрање извештаја о реализованим екскурзијама, анализа успеха,учешће родитеља у 

обезбеђивању средстава за побољшање услова образовања... 

 

Одељењске старешине       35 ( 70 )  часова 

Рад одељењских заједница 

Стручни сарадник 

 

Педагог ,  психолог : учешће у изради ГПР, помоћ наставницимау планирању, планирању секција, 

додатне,допунске наставе,працење реализације ГПР,праћење појединачног и општег успеха 

ученика,посета огледним часовима, пружање помоћинаставницима који се уводе у посао,саветодавни рад 

са ученицима.. 

 

 

 

Стручни активи и тимови 

 

Школски активи 

 
1. Стручни актив за развојно планирање 

2. Стручни актив за развој школског програма 

 

 Школски тимови:  

 

1. Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања,занимаривања 

2. Тим за самовредновање 

3. Тим за инклузију 

4.  Тим за каријерно вођење 

5.  Тим за подршку ученицима у прилагођавању 

6.  Тим за појачан васпитни рад 

7. Тим за културне активности 

8. Тим за заштиту животне средине 

9. Тим за излете и екскурзије 
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10. Тим за сарадњу са ЛУ, осталим партнерима 

11.  Тим за стручно усавршавање 

12.  Тим за школски спорт 

13.  Тим за школски сајт 

14.  Тим за праћење реализације ГПР 

 

 

 

 

Ученички парламент 

 

 

Ученички парламентз : конституисање, хуманитарне активности , спортске активности , предузетништво 

 

Реализација културних активности 

 

 

Одлазак у Београд, песете музеју, Велики школски час, Светосавска академијa, посета опери „ Крцко 

Орашчић „ , Сајму књига , „ Ноћ музеја, посета историјском музеју у Крагујевцу. 
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 ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА  I РАЗ. НА КРАЈУ ШK. 2017/2018. год. 

 

 
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА II  РАЗ. НА КРАЈУ  ШK. 2017/2018. год. 

Раз. 

оде 

Бр. 

Уч. 

Са позит. успехом 
Ук.с

а 

поз. 

усп. 

Са нед. успех. 

 Ук.

са 

нед. 

усп. 

Нео 

цењ 

У

к. 

сл

а 

оц

е 

     Изостанци 

одл. врл. доб. до. 1сл 2сл 
3сл 

ви. 
опр. 

нео

р 
ук. 

по 

уч. 

I/1 31 

16 

51,61

% 

12 

38,71

% 

3 

9,68

% 

 

31 

100

% 

      2264 39 2303 74.3 

I/2 31 

15 

48,39

% 

12 

38,71

% 

3 

9,68

% 

 

30 

96,7

7 % 

    
1 

3,23% 
 23366 52 2418 78 

I/3 32 

19 

59,38

% 

12 

37,5

% 

1 

3,13

% 

 

32 

100

% 

      2634 68 2702 84.4 

I/4 31 

8 

25,81

% 

20 

64,52

% 

3 

9,68

% 

 

31 

100

% 

      1880 35 1915 61.8 

I/5 33 

15 

45,45

% 

17 

51,52

% 

1 

3,03

% 

 

33 

100

% 

      2436 93 2529 77 

I р 158 

73 

46,2

% 

73 

46,2

% 

11 

6,96

% 

 

157 

99,3

7% 

    
1 

0,63% 
 11580 287 

1186

7 
75.1 

Раз. 

оде 

Бр. 

Уч. 

Са позит. успехом 
Ук. 

са 

поз. 

усп. 

Са нег. успех. 
Ук. 

са 

нег. 

усп. 

Нео 

цењ 

Ук. 

сла 

оце 

       Изостанци 

одл. врл. доб. до. 1сл 
2с

л 

3сл 

ви. 
опр. нео Ук. 

По 

уч. 

II/1 36 

24 

66,67

% 

7 

19,44

% 

5 

13,89 

% 

 
36 

100% 
      2346 59 

240

5 
66.8 

II/2 33 

22 

66,68

% 

8 

24,24

% 

3 

9,09% 
 

33 

100% 
      2753 45 

279

8 
84.8 

II/3 30 
8 

26,67

17 

56,67

5 

16,67
 

30 

100% 
      3655 69 

372

4 
124.2 
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. 

  
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА III  РАЗ. НА КРАЈУ ШK. 2017/2018. год. 

 

 
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА IV  РАЗ. НА КРАЈУ  ШK. 2017/2018. год. 

% % % 

II/4 32 

19 

59,38

% 

10 

31,25

% 

3 

9,38% 
 

32 

100% 
      3467 45 

351

2 
109.8 

II/5 34 

11 

32,35

% 

15 

44,18

% 

8 

23,53

% 

 
34 

100% 
      2693 87 

278

0 
81.8 

II р 165 

84 

50,91

% 

57 

34,55

% 

24 

14,54

% 

 
165 

100% 
      

 

1491

4 

 

305 

 

152

19 

92.2 

Раз

. 

оде 

Бр. 

Уч. 

Са позит. успехом 
Ук. 

са 

поз. 

усп. 

Са нег. успех. 
Ук.

са 

нег. 

усп. 

Нео 

цењ 

Ук. 

сла 

оце 

       Изостанци 

одл. врл. доб. дов 
1с

л 
2сл 

3сл 

ви. 
опр. нео Ук. 

По 

уч. 

III/

1 
35 

28 

80% 

7 

20% 
  

34 

97,14

% 

      2214 30 2244 64.1 

III/

2 
34 

28 

82,35

% 

4 

11,76

% 

2 

5,88% 

1 

2,94

% 

34 

100% 
      3738 74 3812 109.9 

III/

3 
33 

11 

33,33

% 

16 

48,5% 

5 

15,15

% 

 
33 

100% 
      1954 130 2186 63 

III/

4 
32 

20 

62,5% 

7 

21,88

% 

4 

12,5% 
 

31 

96,88

% 

    

1 

3,12

% 

 3410 62 3472 108.5 

III/

5 
34 

11 

32,35

% 

15 

44,12

% 

6 

17,65

% 

2 

5,88

% 

34 

100% 
      3592 61 3653 107.4 

III 

р 
168 

98 

58,33

% 

49 

29,17

% 

17 

10,12 

% 

3 

1,78 

% 

166 

98,81

% 

    

1 

0,59

% 

 
1490

8 
357 

1526

5 
90.9 

 
Раз

. 

оде 

Бр. 

Уч. 

Са позит. успехом 
Ук. 

са 

поз. 

усп. 

Са нег. успех. 
Ук.

са 

нег. 

усп. 

Нео 

цењ 

Ук. 

сла 

оце 

       Изостанци 

одл. врл. доб. дов 1сл 2сл 
3сл 

ви. 
опр. нео Ук. 

По 

уч. 

IV/

1 
23 

14 

60,87

% 

7 

30,44

% 

2 

8,69% 
 

23 

100% 
      3594 36 3630 157.8 

IV/

2 
24 

15 

62.5% 

5 

20,83

% 

4 

16,67

% 

 
24 

100% 
      3001 43 3044 125.2 

IV/

3 
33 

21 

63,64

11 

33,33

1 

3,03% 
 

33 

100% 
      3286 114 3400 103 
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШK. 2017/2018. год. 
 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 
  

% % 

IV/

4 
32 

22 

68,75

%% 

9 

28,13

% 

1 

3,12% 
 

32 

100% 
      3670 99 3769 117.8 

IV/

5 
33 

16 

48,48

% 

12 

36,36

% 

5 

15,15

% 

 
33 

100% 
      2589 46 2635 79.8 

IV/

6 
35 

12 

34,29

% 

13 

37,14

% 

10 

28,57

% 

 
35 

100% 
      4263 86 4349 124.3 

IV/

7 
24 

9 

37,5% 

9 

37,5% 

5 

20,83

% 

1 

4,17

% 

 

24 

100% 
      4160 126 4286 178.6 

IV/

р 
204 

109 

53,43 

% 

66 

32,35

% 

28 

13,73

% 

1 

0,49

% 

204 

100% 
      2456

3 550 25113 

123.1 

Раз

. 

оде 

Бр. 

Уч. 

Са позит. успехом 
Ук. 

са 

поз. 

усп. 

Са нег. успех. 
Ук.

са 

нег. 

усп. 

Нео 

цењ 

Ук. 

сла 

оце 

       Изостанци 

одл. врл. доб. дов 1сл 2сл 
3сл 

ви. 
опр. 

нео

ц. 
Ук. 

По 

уч. 

I р 158 
73 

46,2% 

73 

46,2% 

11 

6,96% 
 

157 

99,37% 
    

1 

0,63

% 

 
1158

0 
287 

1186

7 
75.1 

II р 165 
84 

50,91% 

57 

34,55% 

24 

14,54% 
 

165 

100% 
      

 

1491

4 

 

305 

 

1521

9 

92.2 

III 

р 
168 

98 

58,33% 

49 

29,17% 

17 

10,12 

% 

3 

1,78 

% 

166 

98,81% 
    

1 

0,59

% 

 
1490

8 
357 

1526

5 
90.9 

IV/

р 
204 

109 

53,43 

% 

66 

32,35% 

28 

13,73% 

1 

0,49

% 

204 

100% 
      2456

3 550 

2511

3 

123.1 

У 

шк 
695 

364 

52,37% 

245 

35,25% 

80 

11,51 

% 

4 

0,58

% 

692 

99,56 

%    

 

2 

0,44

%  

6596

5 

149

9 

6746

4 
97.1 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

                  Основни задатак стручних већа: стручна и педагошка реализација наставних програма и 

примена иновација у настави у  периоду 1.9.2017.- 20.6.2018. остварен је кроз састанке стручних већа 

којих је у овом периоду било пет. 

Теме о којима се дискутовало на стручним већима су према плану и програму рада стручних већа. 

 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности 

Стручно веће наставника математике и информатике 

Стручно веће наставника страних језика 

Стручно веће наставника природних наука 

Стручно веће наставника друштвених наука   

Стручно веће наставника здравствене неге и неге детета 

Стручно веће наставника зубних техничара 

Стручно веће наставника физичког васпитања 

Стручно веће наставника лекара 

Стручно веће наставника лабораната и фармацеута 

 

 

 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

 

1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности чине: Драгана Тимић Симић, Јелена 

Чолић, Марија Илић и Милена Миленковић. 
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2. На почетку школске године чланови већа изабрали су председника и усвојили план рада за 

предстојећу школску годину. Наставници су се договарали и консултовали у вези са израдом 

глобалних и оперативних планова рада. Предложени су уџбеници за наредну школску годину за 

све разреде. У септембру је предложен и календар израде писмених задатака у договору са 

осталим стручним већима. Чланови већа договарали су се у вези са темама за писмене задатке, као 

и за пробни и матурски испит. На крају тромесечја, полугодишта, као и на крају школске године 

анализиран је успех ученика по одељењима из српског језика и књижевности и закључено је да 

није било већих проблема у реализацији планова и програма.  

3. За ученике је од октобра месеца организована допунска и додатна настава. Ученици су 

обавештавани о ваннаставним активностима, секцијама, као и о неколико литерарних конкурса. 

Ове школске године покренута је лингвистичка секција, коју су похађале следеће ученице: Лола 

Вељовић I/4, Милица Манојловић II/2, Кристина Радоњић II/2 , Марина Илић II/3, Невена 

Вељковић II/3, Милица Миловановић II/3, Ивана Јовановић II/4. Секцијом је руководила Јелена 

Чолић. Ученице су изабрале да се баве темом из ономастике – именима ученика наше школе.  

4. Председница стручног већа редовно је извештавала чланове о закључцима Педагошког 

колегијума.  

5. Милена Миленковић је организовала одласке ученика на представе у Књажевско-српском театру. 

Јелена Чолић организовала је одлазак ученика првог и другог разреда на сајам књига на 

„Шумадија сајму“. 

6. Сви наставници су похађали онлајн семинар за имплементацију стандарда постигнућа за крај 

средњег образовања за општеобразовне предмете. Семинар је оцењен као користан и врло 

садржајан. Драгана Тимић Симић и Јелена Чолић похађале су Републички зимски семинар. Јелена 

Чолић присуствовала је једнодневном семинару Функција школских библиотека у развоју 

креативног разумевања.  

7. Дана 24. 5. 2018. године одржан је огледни час верске наставе са темом Ћирило и Методије. У 

планирање и креирање интердисциплинарног часа наставник Маја Гашић Марковић укључила је и 

Јелену Чолић, како би се са становишта историје језика и лингвистике сагледао рад словенских 

просветитеља.  

8. Као и претходних година, у другом полугодишту интензивиран је додатни рад са ученицима који 

су учествовали на такмичењима из српског језика и језичке културе, као и на Књижевној 

олимпијади. 

9. На општинском такмичењу из језичке културе учествовали су следећи ученици: 

 

10. Први разред 

11. Лола Вељовић I/4 

12. Јана Мијатовић I/4 

13. Александра Новковић I/3 

14. Марија Живковић I/3 

15. (ментор Јелена Чолић) 

16. Анжелика Лојаница I/5 

17. Кристина Мојсиловић I/5 

18. Весна Лазић I/5 

19. Мартин Ђошић I/5 

20. Кристина Ашанин I/2 

21. Вања Вељковић  I/2 

22. Анастасија Јанковић I/2 

23. Јована Стојановић I/2 

24. Анђела Биочанин I/2 

25. Кристина Миливојевић I/5 
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26. (ментор Милена Миленковић) 

27. Други разред 

28. Марина Илић II/3 

29. Милица Солунац II/3 

30. Марко Прчић II/2 

31. Софија Стевановић II/5 

32. (ментор Јелена Чолић) 

33. Трећи разред 

34. Александра Љубисављевић III/4 

35. (ментор Драгана Тимић Симић) 

36. На окружно такмичење пласирале су се: Јана Мијатовић I/4, Лола Вељовић I/4 и Анжелика 

Лојаница I/5. Анжелика Лојаница I/5 представљала је школу на републичком такмичењу у 

Тршићу, али је остала без пласмана. 

37. На општинском нивоу Књижевне олимпијаде учествовао је завидан број ученика наше школе, који 

су постигли врло запажене резултате. 

38. Први разред 

39. Анђела Бошковић I/5 – 2. место 

40. Катарина Младеновић I/5 – 3. место 

41. Теодора Арсић I/2 – 4. место 

42. Магдалена Јовановић I/2 – 4. место 

43. Нађа Фемић I/5 – 4. место 

(ментор Милена Миленковић) 

 

Данило Андрић I/1 – 4. место 

(ментор Драгана Тимић Симић) 

Ирена Борисављевић I/4 – 4. место 

Теодора Ђурић I/3 – 4. место 

Јована Обрадовић I/3 

Анђела Радисављевић  I/4 

(ментор Јелена Чолић) 

 

Други разред 

 

Милица Манојловић II/2 – 1. место 

Андријана Радетић II/4 

Јована Лукић II/5 

Невена Димитријевић II/5 

(ментор Јелена Чолић) 

 

Андреа Радојковић II/1 – 2. место 

Ивана Стојановић II/1 

Тамара Журић II/1 

(ментор Марија Илић) 

 

Трећи разред 

 

Кристина Петковић III/ 

(ментор Марија Илић) 
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Сви ученици који су заузели неко од прва четири места били су учесници окружног такмичења и 

постигли следећи успех:  

 

Први разред 

 

Анђела Бошковић I/5 – 3. место 

Катарина Младеновић I/5 – 3. место 

Теодора Арсић I/2 – 3. место 

Нађа Фемић I/5 – 4. место 

Магдалена Јовановић I/5  

(ментор Милена Миленковић) 

 

Данило Андрић I/1 – 3. место 

(ментор Драгана Тимић Симић) 

 

Теодора Ђурић I/3  -  4. место 

Ирена Борисављевић I/4 - 3. место 

(ментор Јелена Чолић) 

 

 

Други разред 

 

Милица Манојловић II/2 – 2. место 

(ментор Јелена Чолић) 

 

Андреа Радојковић II/1 – 4. место 

(ментор Марија Илић) 

 

Трећи разред 

 

Кристина Петковић III 

(ментор Марија Илић) 

 

На републичку Књижевну олимпијаду у Сремским Карловцима пласирала се Милица Манојловић II/2 

и постигла завидан успех (5. резултат). 

Закључак је да су ученици наше школе изузетно мотивисани за учешће на такмичењима из језика и 

књижевности и да постижу високе пласмане, нарочито на општинском и регионалном нивоу, док планови 

такмичења одговарају програмима рада у стручним школама.   

 

 

  

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

 

Стручно веће за математику, рачунарство и информатику радило је по плану и програму за школску 

2017-18 годину. Састанци су одржавани по предложеној динамици у плану и програму Стручног већа или 

према потреби. Сви чланови Стручног веча су учествовали у изради глобалних, оперативних и тематских 

планова, изради календара писмених задатака и контролних вежби, изради распореда допунске и додатне 
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наставе, на усаглашавању критеријума оцењивања ученика на нивоу разреда, и у анализи реализације 

свих постављених задатака.  

У току школске године наставници нису били на акредитовљаним семинарима из математике, 

рачунарства и информатике јер Центар за стручно усавршавање, Крагујевац, није обезбедио ни један 

такав семинар, а за Републички семинар у Београду није било материјалних средстава. 

Наставници су одржали више допунске него додатне наставе и помогли ученицима да отклоне 

тешкоће у савладавању градива, а самим тим и да ваћина њих постигне добар успех из математике. 

Интересоввање за ове часове било је различито у зависности од области и класификационог периода. 

 Наставници који предају ученицима четвртог разреда учествовали су у избору задатака за матурска 

питања и у комисијама за матурске испите. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

 

                            Стручно веће страних језика чине професори енглеског језика-Зоран Ђорђевић,Aна 

Браковић и Милена Јанковић,професорка немачког језика-Милена Кујунџић и професорка латинског 

језика-Маја Радуновић. 

                           На почетку школске године чланови већа су изабрали председника и усвојили план рада 

за предстојећу школску годину. Консултовали су се и договорили о изради глобалних и оперативних 

планова рада. У септрмбру је предложен календар израде писмених задатака и контролних 

вежби.Извршена је израда и анализа иницијалних тестова као и усклађивање критеријума приликом 

оцењивања ученика. Од октобра је организована  допунска и додатна настава а утврђени су садржаји 

допунске и додатне наставе,индивидуалног рада и слободних активности.На крају класификационих 

периода вршена је анализа успеха ученика и том приликом се дошло до закључка да су ученици у другом 

класификационом периоду напредовали што потврђују и закључне оцене на крају првог 

полугодишта.Наглашено је да је потребно да ученици који теже савладавају градиво,редовно долазе на 

часове допунске наставе.Такође,ученици који постижу добре резултате у настави страних језика,су 

стимулисани да своје знање унапређују кроз додатни рад са њима. 

                           Чланови већа су у току школске године редовно добијали извештаје о раду и закључцима 

који су донети на педагошким колегијумима који су одржани у овом периоду. 

                          На крају школске године закључак је да су сви чланиви већа реализовали план и програм 

предвиђен за овај период. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

 

Стручно веће природних наука чине наставници хемије,физике, биологијеи географије. 

Крајем августа смо на састанку нашег већа усвојили план и програм рада 

овог већа и прецизирали поделу расположивих часова. Пуну норму немају: 

Соња Игрутиновић, допуна у Другој гимназији, Десана Митровић, допуна у 

Техничкој школи, Снежана Бараћ, допуњује у школи "Ђура Јакшић" и Сандра Меловић, допуна у школи 

"Јован Поповић". 

 Састанци стручног већа одржавани су сваког месеца уз  свакодневнусарадњу и консултације , радили 

смо на уједначавању критеријума, напотреби редовног и блеговременог оцењивања и писмених провера, 

и свакоод нас је на почетку године радио улазне тестове знања, што смо 
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документовали и унели у наше записнике.Што се допунске наставе тиче, укључени су сви ученици са 

проблемима усавладавању градива, укљуцена је и вршњачка помоћ на нивоу одељења. 

 наши ученици су посетили сајам науке у децембру, највише је билоученика првог разреда. 

Уовом полугодишту је одржано школско и општинско такмичење изгеографије, и на окружно се 

пласирало 8 наших ученика. 

 У априлу је одржано окружно такмичење из биологије, организацијом сусе бавили наставници 

биологије, Смиља Шебек и Снежана Бараћ, узподршку чланова нашег стручног већа. 

Током априла смо на састанцима струцног већа приказали семинаре и то:Смиља Шебек: Блог, твитер и 

фејсбук у настави; Снежана Бараћ: Игроликоучење путем рачунара; 

У мају је приказ семинара имала Дејана Димитријевић Ћировић: Применарачунара у хемији. 

У јуну је приказ семинара имала Десана Митровић на тему:Емоционалнаписменост; Адолесценција 

 Семинар о стандардима смо успешно савладале . 

У јуну је извршена анализа постигнутог успеха из предмета природнихнаука, сви ученици су постигли 

позитиван успех. 

У августу је извршена подела часова  и креиране смернице даљег рада. 

 
 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

 

Стручно веће друштвених наука чине наставници: Гордана Степановић, Гордана Милановић, Ивана 

Човић, Ана Станковић Петровић, Снежана Николић, Маријана Михаиловић, Бојана Савић Богдановић, 

Маја Марковић Гашић и Марија Сретеновић 

Активност Већа одвијале су се према плану и програму рада Већа усвојеном на почетку школске године. 

Извршена је подела одељења и предмета на наставнике, затим распоред додатне, допунске наставе и 

секције. Разматрана је и употреба уџбеника и приручника. 

Посебна пажња посвећена је иницијалним тестовима и формативном оцењивању. 

Ученици су присуствовали „Госпојинским свечаностима“ заједно са наставником Мајом Марковић 

Гашић у оквиру којих су одведени у позориште где су гледали монодраму „Човек или камен“. 

На турниру „Пробој Солунског фронта“ присуствовали су и ученици Медицинске школе заједно са 

наставником Иваном Човић. 

У сарадњи наставника енглеског језика Милене Јанковић и наставника историје Иване Човић  одржан је 

огледни час „Историја града Крагујевца“, часу су присуствовали директорка, педагог школе и колеге. 

Наставник Маја Марковић Гашић је у сарадњи са наставницима: Иваном Човић, Горданом Милановић, 

Маријом Сретеновић, Сандром Меловић, Мирјаном Чаировић, Дејаном Димитријевић Ћировић, Аном 

Вуловић и Бојаном Бледаревићем одржан огледни час „Ћирило и Методије“. У оквиру истог пројекта о 

„Ћирилу и Методију“ наставник Маја Марковић Гашић је са ученицима присуствовала целодневној 

радионици која је одржана у манастиру Дивостин. 

Наставник Ана Станковић Петровић је у току године водила ученике на балет „Крцко Орашчић“у Новом 

Саду, на оперу „Плашт“ и „Сестра Анђелика“ у Београду, на балет „Пинокио“ у Новом Саду и на 

комедију „Кир Јања“ у Београду. 

  

Након сваког класификационог периода вршена је анализа постигнутог успеха и разматране су мере за 

побољшање и унапређивање успеха. У сарадњи са Тимом за стручно усавршавање наставници Стручног 

већа друштвених наука присуствовали су организованим семинарима. 

 
 

 



 

17 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ И НЕГЕ ДЕТЕТА 

  

 

Стручно веће је у току школске 2017/2018.године радило по утврђеном плану и програму и 

одржало је 12  радних састанака.                                  

 Током  првог полугодишта школске 2017/2018.године Стручно веће наставника је на састанцима 

говорило о циљевима и садржајима наставних планова и програма за све образовне профиле,као и о 

њиховом усаглашавању са теоријском наставом,оцењивању и успеху ученика,опремљености кабинета 

здравствене неге и здравствене неге деце,раду секција наставника здравствене неге,усавршавању 

наставника ,новим наставним  плановима и програмима,новом начину и организацији матурског испита, 

уписној политици за будуће генерације свршених основаца и др. Чланови Стручног већа су на крају 

сваког класификационог периода анализирали успех ученика и критеријуме оцењивања.Формирана је и 

документација и табеле за праћење ученика на теоријској настави,вежбама у кабинету и вежбама у 

наставној бази.Наставници здравствене неге поред редовне наставе држали су и часове допунске и 

додатне наставе.                                                                                                                                                

Током септембра и октобра организатор наставе вежби Јелена Тодоровић и педагог школе Бојана Савић 

Богдановић спровеле су педагошко-инструктивни надзор наставе  вежби у кабинетима школе и 

наставним базама Клиничког центра. У току децембра и јануара организатор наставе вежби Јелена 

Тодоровић присуствовала је свим часовима одељењских старешина у циљу утврђивања задовољства 

ученика распоредом вежби,као и условима и начином реализације истих,као и са циљем да матуранте 

упозна са новим концептом полагања матурског испита.                                                                                           

Током септембра формиран је тим наставника који ће учествовати у изради нове форме матурског 

испита.Тим чине следећи наставници : Јелена Тодоровић,Татјана Милутиновић,Гордана 

Стевановић,Вукосава Продановић, Јасмина Радаковић и Ивана Ђорђевић. Тим активно учествује у 

изради матурског испита са тимовима из Новог Сада и Београда,под организацијом Завода за 

унапређивање образовања и васпитања. 

Анализом остварених циљева стручног усавршавања током школске 2016/2017.год. и увидом у 

личне планове стручног усавршавања усвојен је план стручног усавршавања унутар установе за школску 

2017/2018.год. У циљу стручног усавршавања чланови већа изводе а и присуствују огледним часовима и 

предавањима,у току ове школске године одржано је:                                                                                                                       

-  У децембру месецу Миланка Булатовић и Стефан Јаковљевић су одржали огледни час из дечје 

хирургије са негом ,, Урођено ишчашење кукова и нега детета са урођеним ишчашењем кукова“.                                                                                                                                   

-  У јануару месецу Миланка Булатовић,Татјана Милутиновић,Верица Јовановић,Гордана Стевановић и 

наставници из стручног већа фармацеута и зубних техничара су одржале предавање на тему 

``Оцењивање,врсте оцењивања и примери праксе у Медицинској школи``                                                           

- У мају месецу Јасмина Радаковић,Сања Врањешевић и Тамара Јанковски одржале су предавање             

,, Препоруке и стандарди за хигијену руку и употреба рукавица`` 

- У фебруару месецу у оквиру Дана просветних радника и током целе школске године сви наставници су  

похађали акредитоване семинаре. 

-  На Петом међурегионалном стручном сусрету медицинских сестара предшколских установа на којим 

је свој рад представљала наставник Гордана Стевановић под називом  ``Развој моторике кроз 

интегрисано учење``  присуствовали су следећи чланови нашег већа Татјана Милутиновић,Миланка 

Булатовић,Јасмина Радаковић,Сања Миливојевић,Вукосава Продановић,Лела Витошевић 

Сретеновић,Верица Јовановић,Тамара Јанковски,Ивана Ђорђевић и Вера Петровић. 

У оквиру Стручног већа успешно раде секције формиране почетком школске године : Секција за борбу 

против болести зависности,Секција за здравствено васпитни рад и Секција омладинске организације 
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Црвеног крста.                                                                                                                                                              

Одржано је и пето школско такмичење из Здравствене неге 28.03.2018.год. На такмичењу је учествовало шест 

ученика трећег разреда: Добрић Милица III 1, Стојановић Габријела III 1,  Васовић Катарина III 1, Накаламић 

Милица III 1,  Ћузић Јелена III 1, Петровић Анђелија III 1, наставници ментори Јелена Тодоровић и Јасмина 

Николић.  Прво место освојила је Добрић Милица III 1, друго место Стојановић Габријела III 1,треће место 

Васовић Катарина III 1, наставници  ментори Јелена Тодоровић и Јасмина Николић.Ови ученици су као екипа 

учествовали и на Републичком такмичењу из Здравствене неге које је одржано у Новом Саду и освојили су 

екипно друго место и појединачно прво место Стојановић Габријела и друго место Добрић Милица III 1. 

Такође,прошлогодишњи победници на школском такмичењу из прве помоћи,учествовали су ове године 

на Републичком такмичењу из прве помоћи које је одржано у Суботици.Чланови екипе су ученици III 1: 

Анђелковић Петар, Окиљевић Милан, Михајловић Теодора, Пауновић Наталија, Злопаша Сенка и 

Добросављевић Драгана и наставник ментор Јасмина Николић. Екипа је постигла изузетан успех и 

освојила друго место.  

11.5.2018.год. Сви наставници стручног већа и ученици учествовали су у обележавању Светског дана 

здравствених радника које организује Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије 

подружница Крагујевца.Ученици наше школе су подржали и учествовали у одржавању програма 

 

 12.5.2018.год. Међународном дану медицинских сестара на Удружењу здравствених радника Србије у 

Смедеревској Паланци  ученица IV године Бојана Лекић  је награђена  ,, ПРИЗНАЊЕМ – НАЈБОЉИ  

УЧЕНИК `` Медицинских школа Србије.                                                                                                                              

 

16.5.2018.год.наша школа и наше стручно веће су били домаћини и организатори  обуке  за 

имплементацију матурског испита по новом концепту за смер медцинска сестра – техничар. Обуку је 

прошло 16 наставника здравствене неге из 14 медицинских школа ( Чачак, Краљево,Нови Пазар,Ниш, 

Ћуприја,Крушевац, Лесковац, Зајечар,Врање,Прокупље,Ропотово Јагодина-приватна школа Милутин 

Миланковић,Косовска Митровица и Грачаница),као и 21 наставник здравствене неге наше школе 

,директор школе и педагог,претставник социјалних партнера Мирјана Петровић  и претставник Школске 

управе .Обука је у потпуности реализована по програму који је доставио ЗУОВ.                                                   

 

На десетом  конгресу Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним 

учешћем,који је одржан у Врњачкој Бањи  од 16. - 20. маја 2018.године.наше ученице Бојана Лекић и 

Милица Илић презентовале су рад који је акредитован на тему`` Фибромиалгија,, 

ментор/наставник Јелена Тодоровић                          

 

Рад Стручног већа је од стране чланова оцењен као веома успешан,обзиром да је план и програм испуњен 

у потпуности. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА 

 

 

Стручно веће зубне технике у  школској 2017/18. години чине: 

 Петровић Никола, Бишевац Бојан, Дарко Обрадовић, Ана Јевремовић (породиљско одсуство), Марија 

Адамовић (замена колегинице na породиљскоom одсуствu), дрЛазовић Дејан и Мерима Шаптовић.  

  Састанци чланова стручног већа чиниле су теме програма  рад  : 

-конституисање стручног већа, израда годишњег плана и програма већа 

-израда, усаглашавање глобалних и оперативних планова и планова блок наставе 

- подела часова у оквиру стручног већа у оквиру правилника о педагошкој норми 

-усаглашавање критеријума оцењивања унутар стручног већа 
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-организација рада зуботехничког кабинета  

- израда плана  допунског рада и  рада секције 

-праћење реализације наставног плана и програма, прилагођавање распореда часова вежби  

ученицима  

           -организација школског такмичења  

           - припремa ученика за републичко такмичење 

-организовање припремне наставе за матурски испит 

-стручно усавршавање наставника,  унапређивање образовно васпитног рад 

-праћење и анализа рада стучног већа од стране координатора вежби и педагога школе 

-остварена сарадња унутар стручних већа.(ученици свих разреда активно учествују у 

ваннаставним активностима) 

              Школско такмичење ученика четвртог разреда образовног профила зубни техничар, ученице 

Ксенија Планојевић и Диана Малић пласирало је на  деветнаесто Републичко такмичењеу оквиру 32. 

Мајских сусрета зубних техничара Србије, Дивчибаре. Ученица –Диана Малић, ментор-Мерима 

Шаптовић , на основу рангираних радова заузела III место, а Ксенија Планојевић, ментор –Дарко 

Обрадовић, IV место. 

Ученик другог разреда Никола Вуловић пласирао на Балканијаду из географије, која се одржава у 

Румунији, то је највиши пласман   

ученика наше школе. 

 
 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

 

              Наставници физичког васпитања су конституисали своје своје стручно Веће  за школску 

2017/2018. г Чланови стучног Већа су : Наставик Душан Николић, наставник Роган Петар.  

             Након конституисања Већа наставника физичког васпитања је усвојило свој годишњи план рада 

са циљем организовања и јединственог деловања у реализацији образовно васпитног рада и постављањеа 

релевантних питања која подижу квалитет наставе. 

              Наставник Николић Душан  у школској 2017/2018. г . има 700 сати на годишњем нивоу или 103 

% часова . Предаваће у следећим одељењима : 1/2,4;  2/2,4,5 ; 3/3,4; 4/2,4,5,6  Водиће секцију малог 

фудбал. 

              Наставник Роган Петар у школској 2017/2018.. има 700 сати на годишњем нивоу или 103 %. 

Предаваће у следећим одељењима : 1/1,3,5; 2/1,3; 3/1,2,5; 4/1,3,7,. Водиће секције кошарке и стоног 

тениса. 

            Наставници изредили  глобалне и опреативне планове и програме на годишњем и месечном нивоу 

са циљем међусобног уважавања према појединачним захтевима у контексту ранијих искустава. 

         Приметан је велики број ученика ( 57 ) који се ослободио од наставе физичког васпитања, као и 

велики број ученика који имају деформитете 

            Чланови Већа су прикупили информације и анкетирали ученике за учествовање у ваннаставним 

активностима – секцијама са циљем колективне личне афирмације ученика.  Наставници су приступили 

изради планова и програма рада секција и њихове активности ће се одвијати у вечерњим сатима у нашој 

сали и на отвореном терену школе по распореду осталих облика васпитно образовног рада . 

            Веће наставника физичког васпитања уско је и веома успешно сарађивло са ђачким парламентом у 

релизацији међуодељењског такмичења у стоном тенису и одбојци.  

          На крају школске 2017 / 2018. Планови и програми су остварени.  
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЛЕКАРА 

 

 

    Стручнио веће лекара школске 2017/2018 године су чинили др Мирјана Стојановић , др Биљана 

Максимовић , др Маријана Билбија , др Миломир Спасовић , др Стефан Јаковљевић , др Александар 

Симић и др Марко Ћулибрк . 

    У току првог полугодишта школске 2017/2018 године наше веће је радило по плану и програму 

утврђеном на почетку школске године. Крајем августа 2017.год. на састанку Стручног већа  усвојена је 

подела часова и план рада за нову школску годину.Усвојен је план рада допунске и додатне наставе  , као 

вид ваннаставних активности.  

    На крају сваког класификационог периода чланови Стручног већа су анализирали успех ученика и 

мере за побољшање успеха .Међусобно су посећивани часови у циљу унапређења наставе. Сарађивали 

смо са одељенским старешинама , родитељима , васпитачима , педагогом , руководством школе.На 

редовним састанцима разматрани су закључци са Педагошког колегијума.  

    Дана 29.11.2017.године у одељењима 3/2 и 4/2 одржана је радионица на тему „ Ментално здравље „ и 

превенција дискриминације менталних болесника. Радионицу су водили др Сузана Перовић , психијатар, 

социјални радник и два члана организације „Луна“. Промовисана је организација „Луна“, као једина у 

Крагујевцу која се бави ментално оболелим особама.Деца су учествовала у разговору и показала велико 

интересовање за ову тему. Договорен је и нови долазак у наредном периоду.  

   Радили смо на формативном праћењу ученика , сумативном оцењивању и усклађивању критеријума у 

оцењивању. 

  У оквиру интерне едукације присуствовали смо огледном часу нашег колеге др Стефана Јаковљевића и 

Миланке Булатовић испред Стручног актива наставника здравствене неге који је одржан 06.12.2017.год. 

на тему „ Урођено ишчашење кука и нега деца „.На тај начин је и даље настављена сарадња са Стручним 

већем наставника згравствене неге. 

  Педагошко инструктивни надзор педагога школе реализован је у децембру и јануару кроз обилажење 

часова, анализирање наставе и консултације. 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЛАБОРАНАТА И ФАРМАЦЕУТА 

 

 

Стручно веће фармацеута и лабораната у школскoj 2017/2018. години чинили су следећи наставници: 

Бојан Блидаревић, Валентина Јовановић, Биљана Петровић, Андријана Станишић,  Софија Вукелић 

Милетић, Милена Потрић, Алекса Богићевић. 

Читаве  године бавили смо се усаглашавањем рада међу наставницима, као и праћењем рада ученика, 

што је резултирало веома добрим успехом ученика на крају школске године. Обзиром да се матурски 

испит за лаборанте и фармацеуте организовао по новом плану и програму, наставници Софија Букелић 

Милетић и Валентина Јовановић имале су обуку у Београду, у циљу припреме за ивођење истог. 

Матурски испит за ђаке четвртог разреда је успешно спроведен и завршен. Осим редовног рада у школи и 

школским лабораторијама, настава се одвијала и у установама следећих социјалних партнера Школе: 

 ЗУ „Апотека Крагујевац“, Крагујевац, 

 „Застава”- Завод за здравствену заштиту радника, Крагујевац, (служба лабораторије) 

 Клинички центар Крагујевац (служба лабораторије), 

 Институт за јавно здравље крагујевац, 

Наставници Стручног већа фармацеута и лабораната су учествовали у бројним ваннаставним 



 

21 

 

активностима које су остварили кроз рад самог стручног већа, али и кроз секције школе и у сарадњи са 

различитим тимовима школе, о чему се опширније може прочитати у посебним извештајима. Наставници 

су учествовали у екстерним едукацијама у циљу даљег усавршавања и усвајања нових знања и вештина.  

Неке од оставрених активности су:  

Андријана Станишић је у сарадњи са стручним већем здравствене неге, одржала предавање на тему 

„Оцењивање, врсте оцењивања и примери пракце у Медицинској школи“. 

Наставници Андријана Станишић, Бојан Блидаревић и Валентина Јовановић су организовали посету са 

ученицима  Лабораторијског и Фармацеутског смера Војномедицинској Академији у новембру 2017.год. 

Наставнице Софија Вукелић Милетић и Биљана Петровић су припремале и водиле ученике на 

регионално  такмичење  „Пословни изазов“, одржано новембра 2017 у Чачку.  

У марту са својом Ученичком компанијом „Lab&Health“ , чинили су је Невена Радивојевић IV6, Сара 

Ђорђевић IV6, Миријана Јаковљевић IV5, Младен Дончић IV6, Немања Јовановић III5, освајају прво 

место на регионалном такмичењу у Крагујевцу и пласирају се за учешће на Националном финалу у 

Београду, где Компанија узима другу награду. Даљи рад компаније је изузетно пропраћен од стране 

Медија, учествовали су у бројним емисијама, што локалних Телевизија, што самог Јавног сервиса РТС-а.  

Компанија се бавила производњом препарата на бази капсаицина из љуте паприке. 
 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

СЕКЦИЈЕ 

 

 

                  Рад секција се одвијао динамиком утврђеном програмом рада школе . Рад секција је омогућио 

ученицима  да се упознају са новим садржајима интерсантним за њихово напредовање и уједно омогућују 

самоактуализацију њихове личности. 

 

 

 

 

  Лингвистичка секција   

 

 

                        Почетком октобра месеца почела је са радом први пут у нашој школи лингвистичка 

секција. У току првог полугодишта одржано је девет састанака са читавом секцијом и четири састанка са 

групама унутар секције. У раду секције учествују: Лола Вељовић, Милица Манојловић, Кристина 

Радоњић, Милица Миловановић, Марина Илић, Невена Вељковић, Ивана Јовановић.  Наставник је 

одржао два предавања везана за премет лингвистике као науке, као и за најбитније теме модерних 

лингвистичких истраживања. Предложен је оквирни план рада секције, након чега су се заинтересовани 

ученици пријавили за рад у секцији. На састанцима ученици су износили своја интересовања везана за 

језик и предлагали теме истраживања за ову школску годину. Договорено је да теме овогодишњег рада 

буду Имена ученика Медицинске школе – некада и сада и Језичке грешке ученика и наставника 

Медицинске школе. Након тога усвојен је план рада, расподела задужења, динамика истраживања. 

Одређен је корпус истраживања, као и извори и начин прикупљања грађе.              Током децембра и 

јануара прикупљен је највећи део примера из корпуса имена ученика наше школе, анализирана је грађа и 

ономастичка литература. Ученици су упућени у коришћење библиотечког фонда библиотека – школске и 

градске. Крајем полугодишта договорено је да на прву тему рад буде написан и презентован до завршетка 
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текуће школске године, а да рад на другу тему буде писан следеће године због великог обима грађе и 

литературе. Ученице су биле изузетно мотивисане за рад, одговорне и  савесне, па се очекује да план 

секције буде спроведен и реализован у потпуности до краја школске године. 

  

 

Драмска секција 

 

 

                        Драмска секција организована са циљем осмишљавања слободног времена ученика и 

укључивање у ваннаставне активности одабиром чланова и текстова. Припремањем изборне драме за 

извођење развија се креативност ученика, упознавање са драмском уметношћу. Све је то реализовано на 

читачким пробама повезивањем  делова у целину и раду на усавршавњу слабијих делова. Затим припрема 

програма за прославу  школске славе односно припрема одговарајућег текста, осмишљавање сценског 

простора и уклапање музичких деоница. 

 

Спортске секције 

 

 

                        Спортске секције имају основни циљ подизање физичког и психичког развоја ученика. 

Развијање спретности, развој и јачање самопоуздања и такмичарског духа са поштовањем и развојем фер 

плеја.Селекција је извршена на основу њиховог интересовања и откривених способности на часовима 

физичког васпитања. Секције стоног тениса, кошарке ( мушка и женска селекција ), одбојке( мушка и 

женска селекција ),  рукомета ( мушка и женска селекција ), стрељаштва ( мушка и женска селекција ), 

реализовали су свој програм на заједничким или одвојеним тренинзима и индивидуалном раду 

такмичара, пријатељским утакмицама  . Место реализације програма одвијао се у школи, школском 

игралишту, изнајмљеној фискултурној сали . 

 

 

Здравствено васпитни рад 
                                  

 

                         Радом ове секције руководили су наставници: Милутиновић Татјана, Продановић Вукосава, 

Стевановић Гордана,Симић Данијела  
У овој школској години секција је имала 18  чланова и активно је радила захваљујући ангажовању ученика  другог 

и трећег разреда и то одељења  II/1 и III/1. 

Секција је почела са радом у септембру 2017. године, а програм рада секције је усвојен на почетку школске године. 

 У септембру  је спроведен анкетни упитник са члановима секције. Анализом упитника, дошло се до закључка да 

су ученици заинтересовани да поред предвиђених тема планом и програмом секције желе да се информишу и о 

другим темама као што су:  превенција болести зависности, СИДЕ, шећерне болести,правилна исхрана… 

Из анкете се такође  види да ученицима највише одговара метод  предавања са дискусијом и рад кроз креативну 

радионицу.  

Руководиоци секције су одржали састанак са члановима ,,Центра за промоцију здравља“ како би усагласили 

одређене програмске садржаје. 

У току овог месеца чланови секције су добили своја задужења за даљи рад. 

У октобру  је организована здравствена изложба  на тему: ,,Буди здрав правилно се храни“. 

Поводом Светског дана старих особа у Геронтолошком центру обележен је дан старих особа у трајању од два 

дана.Чланови секције су били ангажовани да спроводе релаксационе вежбе и друштвено корисне игре са 

корисницима  овог центра. 

У новембру  поводом  Светског дана борбе против шећерне болести  чланови секције су у сарадњи са Центром за 

промоцију здравља, узели учешћа у спровођењу здравствено васпитних акција: контролисали  вредности шећера у 

крви, мерили крвни притисак . 
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Чланови секције су били ангажовани да деле одговарајући пропагандни материјал. 

08.11.2017.год. у организацији Института за јавно здравље одржан је округли сто на тему:,,Употреба наргила код 

популације младих људи.  Испред секције за здравствено васпитни рад  округлом столу је присуствовала Вукица 

Продановић.Заједнички став учесника округлог стола је да се ученици упознају са штетним дејством употребе 

наргила и да се у наредном периоду одрже предавања у основним и средњим школама на ову тему.    

У децембру  је организована здравствена изложба поводом 1. децембра, Светског дана борбе против сиде.  

1.децембра 2017. на позив омладине ЈАЗАСА  чланови секције су  присуствовали  конференцији поводом светскод 

дана борбе против СИДЕ . Ове године је 01.12. обележен под слоганом,,Тестирај се на ХИВ јер је важно да знаш“. 

У организацији медицинског факултета  чланови секције су били на вршњачкој едукацији поводом обележавања 

Светског дана борбе против СИДЕ. 

У јануару је организована здравствена изложба на тему: ,, Пушење или здравље“.  

У сарадњи са Центром за промоцију здравља, чланови секције  су поводом ,,Националног дана без дуванског дима“  

31.01.2018 .промовисали здраве стилове живота.Акција је организована у тржном центру ,,Делта Парк“. 

У фебруару је је организована здравствена изложба на тему: ,,Болести зависности“. Чланови секције су   спровели  

вршњачку едукацију предавања уз приказ социодраме за ученике I и II разреда  на тему ,,Болести зависности-како 

се заштитити.“ 

У марту је организована здравствена изложба на тему: „Заштитимо се од ТБЦ-а“. 

30.03.2018.године у сарадњи са Институтом за јавно здравље ученицима I и II разреда одржано је предавање на 

тему:,, Заштитимо се од ТБЦ-а“.Предавање је одржала др Владана Милошковић. 

19.04.2018.године  у сарадњи са Институтом за јавно здравље и секцијом за превенцију болести зависности 

одржано је предавање за ученике  на тему:,,Пушење-Алкохолизам-Наркоманија-Шта ја могу 

 да урадим?“Предавње је одржала Виолета Аничић-виша медицинска сестра. 

10.05.2018.године у организацији Института за јавно здравље одржана је манифестација ,, Буди и ти промотер 

здравља“ у циљу промоције здравља и усвајања здравих стилова  кроз здравствено-васпитне 

активности.Манифестација је одржана у Центру за спорт и рехабилитацију особа са инвалидитетом 

,,Парк“,Крагујевац.Чланови секције за здравствено васпитни рад  су присуствовали овој манифестацији. Том 

приликом је нашој школи додељена захвалница за допринос у спровођењу промоције здравља на територији града 

Крагујевца. 

У мају  су чланови секције    спровели  вршњачку едукацију предавања уз приказ социодраме за ученике I и II 

разреда  на тему ,,Дрога и СИДА“ 

31.05.2018.године поводом Светскод дана борбе против пушења организована је здравствена изложба на 

тему:,,Дуван и болести срца и крвних судова“. 

У јуну је организована здравствена изложба на тему: ,,Реците одлучно НЕ дрогама“  а у оквиру обележавања 

,,Светског дана борбе против наркоманије“. 

 

 

 

 

 

Црвени крст 

 

      Црвени крст је добровољна, масовна и хуманитарна организација одраслих и деце. Прву идеју 

хуманости, добровољног пружања помоћи унесрећенима, без обзира којој ратујућој страни припадају, 

дао је швајцарац Анри Динан 1859.год. Дан његовог рођења 8. Мај се слави као међународни дан 

Црвеног крста. Сви чланови Црвеног крста се брину о заштити и унапређењу здравља људи у миру и 

помажу онима којима је помоћ потребна у рату и миру. 

С обзиром на то да се опредељењем за Медицинску школу, ученици  опредељују за хуманост и 

добровољно пружање помоћи, па су самим тим сви чланови Црвеног крста. 

   Први састанак одржан је  11.09.2017.год. Овом приликом је предложен и усвојен  оријентациони план 

подружнице Црвеног крста .Вршен је разговор са ученицима и предложено је да сами могу да осмисле 

активности које су им интересантне и које желе да реализују. Циљ је да се анимирају ученици првог 

разреда и да узму учешће у раду ове секције.Одлучено је да Сенић Катарина буде председник ове секције 
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и представник за трећи  и четврти разред, а Павловић Катарина , представник за први и други разред.   

ДЕЛЕГАТИ  ЗА  СКУПШТИНУ  И ОДЕЉЕНСКИ  ОДБОР : 

1. Сенић Катарина  IV/3 

2. Словић  Ана   IV/3 

3. Пауновић  Андријана   IV/3 

4. Гајић  Катарина   IV/3 

5. Стевановић  Александар  IV/3 

6. Павловић  Дуња   III/1 

7. Нешовановић  Јана  III/1 

8. Злопаша  Сенка  III/1 

9. Сребрић  Лазар  III/1 

10. Филић   Анђела   III/1 

11.  Пауновић  Наталија III/1 

12. Вујовић  Ања   III/4 

13. Вукојевић Невена  I/1 

14. Јовановић Г. Милица I/1 

15. Златар  Јована  I/1 

    21.09.2017.год. одржан је састанак, прављен је план за реализацију акције "Један пакетић много 

љубави"  и укључивање ученика у хуманитарно рекреативну акцију  "За срећније детињство" 

   01.октобар 2017.год. одржана је  хуманитарно-рекреативна акција  "За срећније детињство"  .                                                                                                                                 

Мото Акције је "Имамо циљ-дођи на старт".  Ученици су куповином стартних бројева по цени од 50 дин. 

учествовали у помоћи материјално угроженим лицима.Купљено је 150 стартних бројева. Акција је 

организована на нивоу града у сарадњи са предшколским установама, свим основним и средњим 

школама и ветеранима Црвеног крста.Један од штандова омогућио је деци преглед  зубића, савете за 

родитеље од стране стоматолога, на другом штанду обављала се контрола крвног притиска посетиоцима 

акције.Било  је доста забавних полигона на радост дечице. Све је протекло у најбољем расположењу. 

У октобру је обележен  Дан старих лица.  Ученици су обавештени о изради ликовних радова и 

литералних на тему  "Посета старих лица" .    

    Ученици су обавештени о изради новогодишње честитке. Обавештен је и  професор ликовне културе и 

замољен да мотивише ученике да се укључе у акцију, тако што ће указати на њихов значај у 

обезбеђивању помоћи болесној  и сиромашној деци Крагујевца. Циљ акције је да се млади подстичу на 

хуманост. Чланови наше секције, су продали 100 новогодишњих честитки, по цени од 30 дин.Новац је 

прослеђен Црвеном крсту. 

   10.децембар 2017.год. на Међународни дан волонтера била је организована изложба радова на нивоу 

града . 

   У октобру је започета мотивација ученика четвртог разреда и трећег за предавање по основним 

школама, Основи хигијене за ученике другог разреда. 

   Ученици су обавештени да секције Црвеног крста,Ђачки парламент и Тим за сарадњу са локалном 

самоуправом , организује заједничку хуманитарну акцију прикупљање новчане помоћи за Педијатријску 

клинику, Клинику дечје хирургије, а поводом новогодишњих празника. "Један пакетић много љубави" и  

прикупљање половне гардеробе, обуће, играчке, књиге, за децу и одрасле у прихватилишту "Кнегиње 

Љубице". 

   Прикупљање новчане помоћи спроводиће се у два циклуса до 25.новембра и до 20.децембра, 

постављањем касице у одељења где ће ученици у складу са својим могућностима давати прилоге. 

Ученици су поред тога обавештени да у холу постоји кутија где могу оставити половну гардеробу, обућу, 

играчке, књиге. 
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  Половином новембра обавештене су одељенске старешине за прикупљање новчане помоћи за дечије 

одељење и одељење дечије хирургије поводом новогодишњих празника. Апеловано је на одељ. 

старешине да мотивишу поново ученике да прикупљају половну гардеробу, играчке, обућу, књиге. 

   16.новембра у просторијама Црвеног крста у сали "Дуга", одржана је едукација ученика  другог разреда 

наше школе из области хигијене у циљу реализације курса "Основи хигијене". Ученици су упознати са 

програмом курса. За реализацију курса пријавило се 66 ученика, за рад у 19 основних школа.Едукацији је 

присуствовало 48 ученика.Остали пријављени нису присуствовали овој едукацији из оправданих разлога, 

али пре ангражовања биће им објашњено у циљу што ефикасније реализације курса "Основи хигијене" 

.Пријавила су се деца за основне школе; "21.Октобар" -3 ученика, "Јован Поповић" -9 ученика,  "Драгиша 

Луковић Шпанац" -2 ученика, "Трећи крагујевачки батаљон" -3 ученика, "Станислав Сремчевић" 4 

ученика , "Мома Станојловић" -3 ученика, "Драгиша Михајловић" -1 ученик, "Милутин и Драгиња 

Тодоровић" -3 ученика, "Вук Стефановић Караџић" - 3 ученика, "Мирко Јовановић" -9 ученика, "Доситеј 

Обрадовић" -1 ученик, "Ђура Јакшић" -3 ученика, "Живадинка Дивац" -3 ученика, "Радоје Домановић" -8 

ученика,  "Светозар Марковић" -6 ученика. 

Курс "Основи хигијене" одржава се 5 дана по 2 часа дневно за ученике другог разреда основних школа. 

   Ученик Медицинске Школе-едукатор, дужан је да током курса води Дневник рада који на крају 

потписује и оверава директор Школе и едукатор га враћа последњег дана курса. 

   Садржај курса реализује се кроз теме; 

- Прича о Црвеном Крсту 

- Хигијена руку 

- Хигијена уста, зуба, грла 

- Хигијена тела 

- Хигијена учионице 

- Хигијена трпезарије и кухиње 

- Хигијена осталих просторија 

- Хигијена локалне средине 

- Преношење знања и понашања стечених  у школи на кућне прилике 

- Закључни разговори 

  Ученици су били веома заинтересовани како се организује курс, како се реализује и постављали су 

конкретна питања , на које су добили одговоре на све у циљу што успешније реализације. Курс  "Основи 

хигијене" је почео са реализацијом 05.децембра у основним школама "Вук Стефановић Караџић "," 

21.октобар "," Радоје Домановић ", за које је ангажовано 9 ученика. 

   25.новембра вршен је први пресек прикупљених средстава за дечије одељење и одељење дечије 

хирургије поводом новогодишњих празника у оквиру хуманитарне акције "Један пакетић много љубави" 

.Ученици су сходно својим могућностима давали прилоге.   

1.12.2017.год. обележен је Дан борбе против АИДС-а. У подели пропагандног материјала на јавним 

местима, ученици су узели учешће. 

23.12.2017.год. завршен је курс "Основи хигијене" у основним школама општине Крагујевац ученицима 

другог разреда. Курс је одржан у 19 основних школа. Обухваћено је предавањем 64  одељења, у сваком 

одељењу је одржано по 10 часова. Начином реализације курса полазници су задовољни ученици другог 

разреда, инструктори-ученици наше школе, као и запослени у црвеном Крсту. 

Похваљени ученици – едукатори за Онове хигијене: 

1. Бојовић Матија  III/1   (и Прва помоћ) 

2. Пауновић Наталија   III/1 

3. Злопаша Сенка  III/1  (и П.п.) 

4. Пауновић Наталија   III/1 

5. Филић Анђела   III/1  (и П.п.) 

6. Петровић Анђелија  III/1 



 

26 

 

7. Коруновић Тамара  III/2 

8. Миловановић Марија  III/2 

9. Петровић Милица   III/2 

10. Нешић Тијана  III/2 

11. Петровић Наташа  IV/3 

12. Пауновић Александра   IV/3  (и Прва помоћ) 

13. Драгутиновић  Марија  III/2 

14. Петковић Кристина   III/2  (и П.п.) 

15. Сенић Катарина   IV/3  (и Прва помоћ) 

16. Вујичић Анита   III/2  (и П.п.) 

17. Радојковић Милена  IV/3  (и П.п.) 

18. Петровић Милица  IV/3  (и П.п.) 

19. Ђорђевић Кристина   III/5 

20. Икељић Анђела  III/5 

21. Ристић  Ана  III/1  (и П.п.) 

22. Гајић Катарина  IV/3 

23. Дукић Кристина  IV/1  (и П.п.) 

24. Накаламић Наташа  III/1 (и П.п.) 

25. Адамовић Никола  III/1 

26. Најдевска Христина IV/2 

27. Петровић Сара  IV/3 

28. Михајло Савић  III/1 

29. Дончић Младен  IV/6 

30. Милојковић Александра  III/5 

31. Радовановић Тамара  III/5 

32. Јовановић Николија  III/4 

33. Гвозденовић Габријела  III/4  (и П.п.) 

34. Радосављевић Нина  III/4  (и П.п.) 

35. Арсов Сандра  III/4 

36. Вујовић Ања  III/4 

37. Чокрев Тамара  III/4  (и П.п.) 

38. Вуковић Ива  III/2  (и П.п.) 

39. Сребрић Лазар  III/1  (и П.п.) 

40. Пендић Немања  III/1 

41. Анђелковић Петар  III/1 (П.п.) 

42. Нешовановић  Јана  III/1  (П.п.) 

43. Мрдак Невена  III/4 

44. Павић Андријана III/4 

45. Павловић Дуња III/1 

46. Марковић Сара III/4  (и П.п) 

47. Ромањенко Милена  III/1 

48. Симић Александра III/1 
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49. Ђузић Јелена III/1  (и П.п.) 

50. Калановић Станко  III/2 

51. Стевановић Александар  IV/3 

52. Гајић Катарина IV/3 

 Ученици су по први пут добили захвалнице Црвеног  крста за велики допринос у едукацији малишана, 

добили су изузетно велике похвале од родитеља деце и основних школа. Додела захвалница уприличена 

је у просторијама Црвеног крста уз прелеп кетеринг и сокове за наше ученике.  

     У другој половини  месеца мотивисани су ученици, професори у куповини новогодишње честитке по 

цени од 30 динара. Циљ ове акције је радост све деце, жеља ученика да поводом нове године напишу лепе 

жеље, пошаљу својој баки или деки. 

23.децембра је завршена акција "Један пакетић много љубави". Овим путем захваљујемо свима на 

учествовању у акцији. Прикупљена је и половна гардероба, играчке, обућа, књиге. У новцу је 

прикупљено 23 000 динара. 

 25.12.2017.год.- ученици и  наставници школе посетили су Клинику дечије хирургије и даривали 

слаткише, више пари собних папучица, више паковања бојица, фломастера, бојанки  

   26.12.2017.год.- ученици  и наставници  школе посетили су Педијатријску клинику, и даривали 

слаткише и пулсни оксиметар 

   27.12.2017.год.- ученици и наставници школе посетили су прихватилиште „ Кнегиња Љубица“, где су 

даривали храну , играчке и половну гардеробу 

Похваљују се сви ученици и наставници који су узели учешћа у овој хуманитарној акцији. 

Захваљујемо колегиници Верици Јовановић, члану Скупштине Црвеног крста, која је узела учешће у 

хуманитарној акцији „Један пакетић, много љубави и помогла члановима ове секције.  

До краја марта трајале су обуке Прве помоћи по основним школа. ма од стране наших ученика. Опет је 

укључен велики број едукатора на радост деце. 

 

 

 

Ученици-едукатори за Прву помоћ: 

1. Нешовић Урош  IV/4  

2. Симић Јован  IV/4 

3. Рамовић Сара  III/3 

4. Илић Жељана  III/3 

5. Николић Андреа  III/3 

6. Радовановић Милица  IV/4 

7. Балаћ Анђела  III/2 

8. Васовић Катарина  III/1 

9. Весовић  Жељана  III/5 

10. Кућ Слађана  III/5 

11. Радовановић  Борис  III/5 

12. Марковић Сања  III/1   

13. Којић Кристина  III/5 

14. Ћирковић Марина  III/5 

15. Стевановић  Анђела  III/4 

16. Илић Милица  IV/2 

17. Павићевић Јанко  III/3 

18. Лазовић Лазар  III/3 
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19. Шапић Анђела  IV/1 

20. Тодороски Сања   IV/3 

21. Добросављевић  Драгана  III/1 

22. Матић Јелена  III/4 

23. Раденковић Тамара  IV/3 

24. Конатар  Ксенија  III/3 

25. Мирчетић  Татјана III/3 

26. Тодосијевић Тамара   III/3 

27. Милановић  Анастасија  III/3 

28. Мијаиловић Невена  III/3 

19. априла организована је традиционално хуманитарна акција Добровољног давалаштва крви. У марту 

месецу,кренуло се са мотивацијом ученика за добровољно давање крви.У сарадњи са Црвеним крстом и 

Службом за трансфузијом крви, договорено је да се учешће у овој акцији од стране наше школе узме 

19.априла.Крв је дало 19 ученика, од тога 11 жена.Похваљени смо као школа. Радом секције су 

руководили наставници: Павловић Наташа   Миливојевић Сања. 

 

11.маја су подељене књижице свим ученицима наше школе који су дали крв, јер је то Дан добровољних 

давалаца крви. 

Захваљујемо се нашим сарадницама из  Црвеног крста, драгој Слађани Ђорђевић и Марици Патрногић, 

на дивној сарадњи 

 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

Радом секције за предузетништво за школску 2017/2018.годину руководиле су Софија Вукелић Милетић 

и Биљана Петровић. 

Секцијом су били ангажовани ученици трећег и четвртог разреда Фармацеутског и Лабораторијског 

смера, који су својим трудом и залагањем омогућили да секција активно ради и оствари предвиђен план и 

програм. 

У септембру је дефинисан план и програм секције и реализован анкетни упитник за чланове секције. На 

овај начин стекли смо увид шта је то што их интересује и чиме би желели да се баве. 

У октобру је одржано више састанака на којима се дискутовало о изради бизнис плана, о идејама које би 

могле да се реализују у оквиру ученичке компаније, као и о вештинама презентовања. 

У новембру (08.11.2018.) је одржано такмичење „Пословни изазов“ у Прељини-Чачак, у организацији 

Достигнућа младих где су наши ученици веома успешно презентовали и бранили своје идеје. У децембру, 

јануару и фебруару је организовано и реализовано све оно што је у претходном периоду договорено у 

погледу израде конкретних производа ученичке компаније, формирање ценовника као и маркетиншке 

активности (штампање флајера и другог рекламног материјала, формирање инстанграм профила и 

фејсбук странице и др.). 

У марту је одржан продајни сајам у просторијама школе, поводом Дана жена. Ученици су продавали 

фармацеутске препарате у циљу прикупљања средстава за обезбеђивање сировина неопходних за рад 

ученичке компаније. 

У току месеца марта је извршена припрема Ученичких компанија и реализовано учешће на регионалном 

такмичењу Ученичких компанија у тржном центру Плаза-Крагујевац (29.03.2018.). Наша школа је 

учествовала са Ученичком компанијом „Lab&Health Copmany“. Ученици су показали велики ентузијазам 

и заинтересованост и били веома запажени, због чега су освојили прво место у конкуренцији од 40 

ученичких компанија и тако стекли право да се такмиче на националном такмичењу у Београду. 
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У априлу је настављено са активностима ученичке компаније. Са циљем да унапреде своје вештине како 

би се што боље припремили за национално такмичење остварили смо сарадњу са Бизнис иновационим 

центром. Такође сарадња је остварена и са Економским факултетом из Крагујевца. Ученичка компанија 

се нашла и на страницама бројних писаних медија. 

 У мају је одржан још једам продајни сајам у просторијама школе. Ученичка компанија је од 13. до 15. 

маја 2018.године учествовавала на Националном такмичењу у Београду где се нашло 19 најбољих 

ученичких компанија из целе Србије од укупно 150 колико их је учествовало на свим регионима. 

Ученичка компанија наше школе освојила је друго место.  

Својим способностима и квалитетима наши ученици побрали су велике симпатије медија па су у више 

наврата, током маја и јуна, били гости РТСа и других медијских кућа и тамо веома достојансвено 

педстављали своју школу. 

Захваљујући овом великом успеху били смо позвани да присуствујемо прослави Дана независности у 

Резиденцији америчког амбасадора 03.07.2018.године на шта смо нарочито поносни. 

Кроз рад секције ученици су научили  по којим принципима функционише бизнис; били су упућени на 

самостални рад , били су подстицани на осмишљавање и развој сопствених предузетничких подухвата и 

тимски рад; интезивно се радило на  развијању амбиције за живот и рад у савременом свету где се цене 

иновативност и предузетничка иницијатива. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

 

                               Додатна настава из географије се одржава од 12.10.2017.год,четвртком од 12.40h-

13.40h(14h),  некада и средом у зависниости од могућности ученика.Додатној настави присуствују 

ученици од првог до четврт разреда,претежно ученици који се припремају за такмичење из географије. 

Има 14 ученика пријављених за додатну наставу и они су евидентирани у Дневнику рада за ваннаставне 

активности природних наука.У првом класификационом периоду одржано је 17 часова додатне наставе.У 

оквиру прве наставне теме-Васиона и грађа Земље,обрађене су три  наставне јединице:Васиона и Сунчев 

систем;Ротација и револуција Земље и Унутрашња грађа и рељеф Земље.У оквиру друге наставне теме- 

Географска карта обрађена је наставна јединица под називом-Географска мрежа и оријентација у 

простору.Трећа наставна тема-Атмосфера садржала је две наставне јединице:Време и Клима.Кроз 

четврту наставну тему-Хидросфера одрађене су три наставне јединице: Светско море-особине и 

кретања;Хоризонтална разуђеност обала и Реке и језера.У оквиру пете наставне теме-Биосфера одрађена 

је Хоризонтална и вертикална зоналност живог света,а у оквиру шесте наставне теме-Друштвена 

географија пређено је пет наставних јединица:Становништво-природно и механичко кретање;Светске 

религије;Насеља;Нова научно технолошка револуција; ЕУ и остале економске и политичке 

интеграције.Седма наставна тема-Регије Европе је започета и пређене су за сада две наставне 

јединице:Јужна и Средња Европа. 

                    Кроз додатну наставу вежбани су и практични радови-цртање клима дијаграма,цртање 

изохипси и планинских профила,као и цртање полно-старосне пирамиде.Ученици су показали велику 

заинтересованост и захваљујући заједничком раду и вежбањем показали одличне резултате на школском, 

општинском, регионалном и републичком  такмичењу. Захваљујући освојеном првом месту на 

републичком такмичењу ученик Никола Вуловић је учествовао и на географској Балканијади одржаној у 

Румунији и стекао право на припреме за учешће на Светској географској Олимпијади.  

 

 
 

 

ШКОЛСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
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II   РАЗРЕД:  КРАГУЈЕВАЦ,ОХРИД, КРФ,СЕВЕРНА ГРЧКА, КРАГУЈЕВАЦ 

26-30.9.2017   

 

                            Екскурзија другог разреда на релацији Крагујевац-Солун-Паралија-Метеори-Крф-Охрид-

Крагујевац реализована је у периоду од 26.9. до 30.9.2017. у организацији туристичке агенције Атлантик- 

Јагодина (представништво Крагујевац) по унапред утврђеном програму путовања који је усвојен од 

стране Савета родитеља и Наставничког већа.  

На путовање је кренуло 110 ученика, пет професора- одељењских старешина, један професор, 

представник агенције који је истовремено био и водич у једном аутобусу, водич, лекар, три возача.              

Након прегледа аутобуса и добијања дозволе од стране саобраћајне полиције на пут се кренуло у 4:00h 

испред базена 26.9.2017. године (уторак). 

                         Возили смо се удобним туристичким аутобусима „Глобус“ Деспотовац. Прва пауза је била 

у мотелу Предејане око сат времена. Наставили смо путовање и уз минимално задржавање на граничном 

прелазу стигли у Македонију. После паузе од 40 минута на бензинској пумпи наставили смо путовање ка 

Грчкој и стигли у Солун у поподневним сатима. 

После панорамског разгледања града- Бела Кула, Сајам, Ротонда, Галеријански лук, Споменик краљу             

Константину и посете цркве Светог Димитрија заштитника Солуна, слободно време у трајању од два сата 

искористили смо за шетњу по Аристотеловом тргу. 

Потом смо отишли на Савезничко гробље из Првог светског рата које је подигнуто у спомен страдалима 

у пробоју Солунског фронта 1929. године и посетили Српско војничко гробље на Зејтинлику. Поклонили 

смо се сенима око осам хиљада српских војника и положили венац (направљен од материјала који потичу 

из Србије- врбове гранчице, дрен, бреза, шљива, клас жита, цвеће) испред костурнице. 

Ученик Вељко Стојановић је поклонио Ђорђу Михајловићу чутуру са ракијом са мотивима града 

Крагујевца у знак захвалности за бригу и чување војничког гробља. Након заједничког фотографисања и 

фотографисања са старином Ђорђем, кренули смо пут Паралије где смо стигли у касним вечерњим 

сатима. После смештаја у хотел и вечере отишли смо у дискотеку где смо остали до 00:00h. 

                                    Наредног дана 27.9.2017. (среда), после доручка наставили смо путовање ка 

Метеорима. Обишли смо Афродитине изворе- лековити извор и цркву Свете Петке. Наставили смо пут ка 

Каламбаки и посетили радионицу за израду икона где су нам објаснили и показали како се иконе ручно 

израђују.  

Након тога смо се упутили на Метеоре где смо посетили овај средњовековни комплекс манастира. 

Улазили смо у манастир Велики Метеори где су ученици од стране водича добили много информација о 

овом локалитету и где су могли да виде разне експонате који су указивали на то како се овде некада 

живело и како се живи данас. Поглед са врха овог манастира на остале манастире комплекса на високим 

стенама је очаравајући и незабораван.  

                                  Наставили смо путовање ка Крфу и стигли у луку Игуменица где смо се укрцали на 

трајект. Путовање трајектом је трајало око два сата. Било је прохладно и свеже, али веома лепо путовање 

по мишљењу многих ученика.  

Након доласка на Крф сместили смо се у хотел Bintzan inn, вечерали и неки ученици су искористили 

прилику и да се кратко купају у хотелском базену. 

                                 Трећег дана путовања (28.9.2017.), након доручка, кренули смо у обилазак града Крфа 

изграђеног у венецијанском стилу, препуном зеленила и вртова. У оквиру обележавања стогодишњице 

Првог светског рата у месту Агиос Матеос на имању Јаниса Јанулиса делегација из Србије, предвођена 

амбасадором у Грчкој и остали званичници и вод војске, положили су венце у знак сећања на велике 

подвиге српских војника у овом рату. Ученици наше школе и наставници су и званично најављени да ће 

присуствовати овој комеморацији, и у знак сећања на храбре борце који су животе дали за своју земљу 

положен је венац на споменик XIII Дринске девизије. Наследнику Јаниса Јанулиса, на чијем имању су 
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били сахрањени српски војници док нису пренесени у заједничку костурницу на острво Видо, поклонили 

смо велику флашу ракије са мотивима града Крагујевца и српском заставом у знак захвалности што 

никада после ексхумације тела војника нису користили тај део имања. На имању, поред споменика XIII 

Дринске дивизије, сахрањен је и Јанус Јанулис. Поклоњена ракија потиче и Шумадијског села и дар је 

оца професора школе Миломира Спасовића.  

По повратку са имања бродићем смо отишли на острво Видо где су, у атмосфери дубоког поштовања које 

је испунило све присутне, ученици Ива Радаковић и Марко Прчић рецитовали стихове песме „Плава 

гробница“ Милутина Бојића. Ученици су показали велико саосећање према овом месту као и 

интересовање да чују што више о голготи српских војника. Ученици су положили венац у море храбрим 

прецима који су животе  дали за своју земљу. Направљена је заједничка фотографија ученика, наставника 

и водича испред костурнице. О острву Видо и о дешавањима у вези са страдањем српских војника 

говорила је стручна особа која је локални лиценцирани водич. 

Након повратка у град Крф, посетили смо „Српску кућу“ где нам је кустос Љубомир Сарамандић говорио 

о голготи из Првог светског рата, о великом подухвату српских војника који су успели да пораз претворе 

у победу, да врате морал, пробију фронт и очувају државу. У пратњи локалног водича видели смо 

Еспленада трг, Крфску катедралу која чува остатке Свете Теодоре, Канони- Понтикониси, цркву Светог 

Спиридона  заштитника Крфа. Посетили смо град са дивним трговима и уским уличицама у којима 

преовлађује венецијанска и енглеска архитектура и где су добро сачуване знаменитости ранијих освајача. 

Једна од најпосећенијих улица у граду Крфу је Листон са многобројним фењерима. До вечерњих сати 

имали смо слободно време. Ученици су били упућени од стране водича на сналажење у граду и где могу 

видети неке локалитете значајне за овај град које нисмо групно обишли. Предочено им је и где могу 

поручити неки локални специјалитет.  У хотел смо стигли око 19:30h. Након вечере организована је 

журка око базена у дворишту хотела где су се ученици дружили, певали, пливали.  

                                             Четвртог дана путовања (петак 29.9.2017.) након доручка напустили смо хотел 

и отишли до луке где смо трајектом стигли до Игуменице и кренули пут Охрида. Уз кратко задржавање 

на граници и паузе ради одмора стигли смо у Охрид у вечерњим сатима и сместили се у хотел 

Климентица, где нам је послужена вечера. Хотел је веома леп, са трокреветним и четворокреветним 

собама и веома удобним и пријатним простором за заједнички боравак и дружење.  

                                       Петог дана (субота 30.9.2017.) кренули смо после доручка у разгледање града у 

пратњи водича- црква Света Софија, Свети Јован Канео, Свети Климент, Амфитеатар.  

Током боравка у Охриду, ученици II3 је било лоше, и после третмана од стране лекара пратиоца групе 

било је неопходно да се одради преглед и у здравственој установи тако да је у пратњи лекара и 

одељењског старешине отишла до интерне клинике где јој је помоћ пружена.  

Слободно време коришћено је до 14:00h када смо кренули за Србију. Вожња је била комотна са успутним 

паузама по потреби.  

Због повремених погоршања стања ученице били смо спремни да позовемо хитну помоћ да нам крене у 

сусрет по потреби, или да скренемо ка најближем граду у Србији ако јој медицинска помоћ устреба. 

У мотелу „Предејане“ организована је вечера за целу групу. Са успутним задржавањем по потреби, у 

Крагујевац смо стигли у касним вечерњим сатима.  

Аутобуси су испуњавали све техничке услове високе туристичке класе.  

Ученици су се понашали савесно и одговорно. Већина ученика показала је висок степен одговорности и 

зрелости. Показали су велику заинтересованост при обиласку локалитета. Похваљени су од стране 

водича, наставника, власника хотела.  

Депозит је захтеван од стране агенције, али је новац био код одељењских старешина. Никаква штета у 

хотелима није направљена, па депозит није ни активиран.  

Агенција је обезбедила локалног водича само на Крфу. Туристички водичи испред агенције, као и 

локални водич, професионално и стручно су обавили свој посао. Сарађивали су са одељењским 

старешинама и вођом пута и били на располагању ученицима константно. Оставили су утисак високог 

професионализма.  
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                        Исхрана је била на бази полупансиона. Смештај је био на солидном нивоу у двокреветним 

(највише на Крфу), трокреветним, четворокреветним (Охрид) и понеком петокреветном собом 

(Паралија).  

Лекар-педијатар, Гордана Тодоровић, професионално је обавила своју дужност на обострано 

задовољство, без већих интервенција. Стручно и одговорно водила рачуна о ученици која је имала 

здравствени проблем.  

                     Похвале и за возаче аутобуса који су нас стручно возили, бринули о нашој безбедности и 

веома љубазно сарађивали са ученицима и наставницима.  

Заједнички закључак је да је туристичка агенција максимално реализовала договорени програм 

екскурзије. Из овог закључујемо да је екскурзија испунила свој образовно-васпитни карактер. 

                        Одељењске старешине су имале одличну међусобну комуникацију, као и комуникацију са 

представником агенције и вођом пута. 

                          Вођа пута похваљује ученике за одлично, одговорно понашање. Захваљује се на сарадњи 

ученицима ,одељењским старешинама, представнику агенције, водичима, лекару и возачима.   

 
 

III РАЗРЕД:  КРАГУЈЕВАЦ,БЕЧ,ПРАГ,ДРЕЗДЕН, БРАТИСЛАВА ,КРАГУЈЕВАЦ 

25.9.2017. – 29.9.2017. 

                      

  1 дан:25.09.2017.  Крагујевац – Беч 

Полазак у јутарњим сатима испред школе. Путовање преко Новог Сада и Суботице са успутним паузама 

по потреби. Долазак у Беч, одлазак у разгледање града у пратњи локалног водича: Авенија Ринг, Бечка 

опера, Хофбург – дворац династије Хофбург, дворац Белведере, Трг Марије Терезије, катедрала Светог 

Стефана, обилазак и шетња центром Беча у пратњи локалног водича, слободно време.   Вечера у 

ресторану . Одлазак  у хотел . Ноћење. 

                      2 дан :26.09.2017.  Беч – Праг 

Доручак. Одлазак до  Шенбруна и обилазак палате и  дворских вртова у пратњи локалног водича. 

Полазак за Праг. Долазак у вечерњим сатима. Смештај у хотел. Вечера.Ноћење. 

                    3 дан: 27.09.2017.Праг 

Доручак. После доручка одлазак у разгледање града у пратњи локалног водича. Храдчани, обилазак 

прашког дворца, катедрала Светог Вида и капела Светог Венцеслава, базилика Светог Ђорђа,  шетња 

Малом страном до Карловог моста, прелазак Влтаве   Карловим мостом са Старом кулом, Вацлавски и 

Староградски трг, астрономски часовник, шетња центром града, слободно време.Повратак у хотел. 

Вечера. Организовани одлазак на ноћну вожњу бродом реком Влтавом Дискотека. Ноћење. 

                 4 дан : 28.09.2017. Праг – Дрезден - Праг 

Доручак. Полазак за Дрезден, немачки град познат по културно-историјским споменицима из средњег 

века. Разгледање града: опера Земпер, палата Цвингер, палата Ташенберг, Богородичина црква, Августов 

мост. Слободно време. Повратак у Праг. Вечера. Ноћење. 

                    5 дан: 29.09.2017.  Праг – Братислава – Крагујевац 

Доручак.Полазак преко Братиславе, главног града Словачке, према Крагујевцу. Обилазак Братиславе: 

брдо Славин, тврђава, Катедрала Светог Мартина, Стари трг. Након обиласка слободно време. Полазак за 

Крагујевац. због дугог чекања на граници ученицима су подељени ланч пакети. Долазак у касним 

вечерњим сатима. 

               Превоз  је био аутобусом високе туристичке класе .Обиласци су организовани у пратњи водича. 

             Васпити и образовни циљеви екскурзије у потпуности испуњени. 
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              Ученици су анкетирани по повратку са ескскурзије. 

 

 

IV  РАЗРЕД: КРАГУЈЕВАЦ,ИТАЛИЈА, ФРАНЦУСКА,ШПАНИЈА, КРАГУЈЕВАЦ 

22.9.2017.- 29.9.2017. 

 

                       Екскурзија ученика четвртог разреда изведена је од 22.9.2017. до 29.9.2017.. год. на 

релацији Италија-Француска-Шпанија. 

                    Први дан- Према ранијем договору са представником агенције Холидеј,око 160 ученика је у 

раним јутарњим сатима кренило ка Трсту,преко Хрватске и Словеније,што је било одредиште планирано 

за први дан. После успутних стајања и краћег задржавања на граници,ученици су стигли у Трст у 

поподневним сатима.Ту су у пратњи водича обишли трг Уједињене  Италије,трг Сан Антонио,канал 

Гранде, цркву светог Спиридона.После слободног времена за разгледање града,ученици су пошли ка 

Лидо ди Јесолу где су стигли у вечерњим сатима.Ученици су,због великог броја, смештени у два хотела.  

                    Други дан-Долазак у Верону и разгледање града у пратњи водича:Арена,трг Бра,трг 

Ербе,Јулијина кућа,пјаца Хербе,гробница породице Скала. После слободног времена ноћна вожња кроз 

Италију и Француску до Љорет де Мара. 

Трећи дан- У јутарњим сатима ученици су стигли у Љорет де Мар где су смештени у хотел 

Гарби.Ученици имају слободно време за обилазак а након вечере одлазе на фламенко вече. 

                   Четврти дан-Одлазак у целодневни обилазак Барселоне:Саграда Фамилиа,трг 

Каталуња,авенија Дијагонал,брдо Монжик,Шпанско село,олимпијски стадион,Колумбов споменик,шетња 

улицом Рамбла, слободно време а затим одлазак до чувених Магичних фонтана испред Националне 

палате.Повратак у Љорет де Мар и одлазак у дискотеку. 

                    Пети дан-После слободног преподнева,ученици одлазе у Барселону где факултативно могу 

обићи стадион ФК Барселона и акваријум. У вечерњим сатима ученици се враћају у Љорет де Мар.  

                       Шести дан-Одлазак у Фигуерас,музеј Салвадора Далија.После обиласка музеја полазак ка 

Кану.Обилазак града:палата филмског фестивала,шеталиште Ла Кроазет,српска улица...Полазак и у 

касним вечерњим сатима долазак и смештај у апартманско насеље у близини Сан Рема. 

                     Седми дан-Одлазак у Ницу и обилазак:црква Св. Николе,Енглеска променада,трг 

Монсена...Слободно време за обилазак града.Ученици су посетили парфимерију Галимард у Езу.Одлазак 

у Монако и Монте Карло.Обилазак кнежевине,пролазак делом стазе формуле 1,Океанографски 

музеј,кнежевска палата,Монегашка катедрала,Гранд касино.Повратак у хотел. 

                     Осми дан-Полазак према Милану где су ученици обишли трг и катедралу Дуомо,палату 

Емануела,Миланску скалу.Наставак путовања и долазак у Лиди ди Јесоло у вечерњим сатима. 

                      Девети дан-Последњег дана екскурзије ученици су из Пунто Сабионе бродићем отишли у 

Венецију где су обишли трг Св. Марка са чувеном истоименом катедралом,мост Уздаха,Дуждеву 

палату,мост Риалто...После слободног времена у Венецији полазак за Србију уз успутно задржавање у 

тржном центру Палма Нова а затим, са краћим паузама,долазак у Крагујевац у раним јутарњим сатима. 

                 Закључак одељењских старешина ученика четвртог разреда је да је екскурзија испунила свој 

васпитно-образовни циљ. Све локације,предвиђене програмом,ученици су обишли.  Екскурзија је 

протекла без проблема што се може сматрати резултатом рада одељењских старешина,одговорног 

понашања ученика и добре сарадње са водичима и представником агенције  
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УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ 

 

 Сарадња са Наставничким, педагошким већем, саветом родитеља, сарадња са тимом за каријерно 

вођење. 

 Допринос и учешће ђачког парламента у школским активностима. 

 Органзовање што већег броја акција. 

 Хуманитарно прикупљање средстава за школе са посебним потребама. 

 Хуманитарно прикупљање средстава за дом за незбринуту децу. 

 Сарадња са школским секцијама у циљу прикупљања средстава за болничка одељења. 

 Подстицање акивног учњшћа ученика у унапређењу школског простора. 

 Предавање о болсети зависности. 

 Предавање о борби против трговине људима. 

 Хуманитарна акција поводом дана детета 20. новембра на педијатријској клиници. 

 Одржан турнир у кошарци. 

 Одржан турнир у стоном тенису. 

 Одржан турнир у фудбалу. 

 Одржан турнир у одбојци. 

 Дочек ученика за дан отворених врата. 

 Одржан базар књига. 

 Штампање мајици за ученике ђачког парламента. 

 Организовање матурске журке. 
 

 

 

АКТИВИ И ТИМОВИ 
 

 

  ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

  

                        Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу чине одељењске старешине 

првог разреда: Драгана Тимић Симић, Мирјана Митровић, Гордана Костић, Гордана Милановић и Бојан 

Блидаревић.  

                   На почетку школске године усвојен је План рада Тима за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу.  

                    У току првог полугодишта наставници - чланови тима су се договарали и консултовали у вези 

са реализацијом предвиђеног плана и текућих проблема. Током септембра, октобра и новембра 

интензивиран је рад са ученицима који су показали потешкоће у прилагођавању школском животу као и 

са ученицима који су смештени у Дому ученика. Остварена је успешна сарадња са родитељима, ПП 

службом, предметним наставницима и васпитачима Дома.  
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                    У сарадњи са ПП службом организовано је предавање на тему „Методе и технике учења“. 

Ради уочавања фактора од којих зависи успех у адаптацији ученика на нову радну средину као и 

благовременог уочавања потешкоћа у прилагођавању ученика школском животу одељењске старешине 

су са ученицима реализовали и радионицу на тему „Адаптација ученика на нову средину“ (сценарио ПП 

службе). 

                   У сарадњи са Црвеним Крстом Крагујевац у свим одељењима првог разреда одржано је 

предавање на тему „Трговина људима“.  

                   Одељењске старешине су са ученицима присуствовали одржавању Великог школског часа у 

Шумарицама. 

                       Остварена је сарадња и са театром Јоаким Вујић, па су ученици првог разреда почетком 

децембра у позоришту гледали представу „Кир Јања“. Ученици првог разреда посетили су Нови Сад и 

присуствовали балету „Крцко Орашчић“. 

                     Чланови Тима су сарађивали са стручним већем наставника Здравствене неге и секцијом 

Црвеног крста у спровођењу хуманитарних акција, током којих су прикупљане књиге, играчке, одевни 

предмети и новац. Ученици су учествовали и дали допринос и у раду других секција. 

                        Током првог полугодишта школске 2017/2018 године Тим за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу је остварио планирани План и програм. 

 
  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ (ИО) 

 

                         Тим за инклузивно образовање је на свом првом састанку крајем августа 2017.године, 

усвојио извештај о раду у претходној школској години.  Договорене су и активности до периода 

формирања новог тима за школску 2017/2018.годину. 

                        Нови тим за ИО је формиран у септембру 2017.године. На челу тима,за ову школску годину 

је изабрана Сања Врањешевић,дипломирани специјални педагог и наставник здравствене неге,а остали 

чланови тима су: Бојана Савић Богдановић,Гордана Милановић,Максимовић др.Биљана,Јаковљевић 

др.Стефан, Данијела Симић,Дарко Обрадовић и остављена је могућност да се у рад Тима за ИО 

укључи,по потреби и у зависности од дате проблематике,стручњак из одређене области. 

                         Договорено је да чланови тима направе план рада за текућу школску 2017/2018.годину. На 

првом,наредном састанку почетком октобра усвојен је план,али је остављена могућност корекције и 

допуне плана у случају појаве неких акцеденталних ситуација. 

                         У октобру,тачније, 06.10.2017.године,у школи “ Милутин и Драгиња Тодоровић“,одржан је 

шести регионални састанак Мреже подршке за инклузивно образовање у организацији Школске управе 

Крагујевац,где се говорило о досадашњим искуствима у пружању подршке МИО,о примерима добре 

инклузивне праксе, новинама у Основама система образовања и васпитања у области ИО,као и о 

предстојећем упису у средње школе,завршни и пријемни испит за ученике који добијају подршку по 

ИОП1 и ИОП2.Рад се одвијао кроз презентације и рад у малој групи,а школу је представљала Сања 

Врањешевић,која је на првом наредном састанку поднела извештај члановима Тима. 

                       Тим за ИО наше школе је направио списак деце која ће из различитих разлога бити у фокусу 

интересовања Тима,али која не захтевају рад по ИОП. Стога је са одређеним одељенским старешинама 

одржан састанак и договорене су заједничке активности. Такође,након првог класификационог периода, 

са педагогом школе која је истовремено и члан Тима,прегледани су извештаји након одељенских већа 

како би се утврдило има ли ученика који захтевају посебно ангажовање Тима за ИО у наредном 

периоду,до краја другог класификационог периода.  

                        До овог момента није се захтевало посебно и додатно ангажовање Тима за ИО. 

                        

                      Без обзира што се није захтевало ангажовање Тима за ИО до краја другог класификационог 

периода,пратио се напредак ученика који су имали недовољне оцене на крају првог класификационог 
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преиода.  

                     И у даљем наставку ове школске године,рад и учење ученика је текао несметано,без већих 

проблема,без потребе за ангажовањем Тима тако да је школска 2017/2018.година протекла и окончана на 

најбољи могући начин. 

 
 

  ТИМ ЗА САЈТ ШКОЛЕ И ДОМА 

 

 

Чланови тима: Соња Поповић - руководилац тима 

Снежана Бараћ 

 Софија Вукелић Милетић 

 Марија Илић 

 

На почетку школске године урађена је анализа сајта, као и подела задужења у оквиру Тима. 

Уследило је постављање нових садржаја на сајт: календар рада, распореди, табела са именима 

одељењских старешина, правилници и закони, организација рада, ангаживање наставника/ васпитача, ...). 

Извршена је лектура једног дела текста. 

У току школске године обављано је редовно ажурирање сајта садржајима који су достављани 

Тиму за сајт на претходно договорен и дефинисан начин, а то је путем мејла sajt.medskg@gmail.com, као 

и преко dropbox-a. Постављана су обавештења, подаци о јавним набавкама, важне информације као и 

извештаји текућих  активности у облику вести на сајт. 

У току првог полугодишта објављена је Коначна листа примљених ученица у дом ученика, 

извештаји са екскурзија са фотографијама, као и додатни извештаји са пратећим фотографијама: Дан 

здраве хране, Заседање Европског парламента младих у Крагујевцу, Трка за срећније детињство, 

Новогодишња хуманитарна акција, огледни час Дечја хирургија, предавање Оцењивање.... 

У току другог полугодишта: извештај са Ученичког сајма 2018, извештај секције Предузетништво, 

информације везане за екскурзију школске 2018/19. године, обавештења о састанцима, извештај са 

Националне географске олимпијаде, извештај са Акције добровољног давања крви, информације везане 

за матурски испит, Конкурс за дом ученика за школску 2018/19. годину, као и остале информације важне 

за завршетак и почетак наредне школске године. 

 Тим се захваљује колегама са којима је успешно сарађивао, очекујући у наредном периоду 

конкретне конструктивне не само лоше већ и позитивне критике. 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Тим за заштиту животне средине Медицинске школе „ Сестре Нинковић“ у Крагујевцу, у школској 

2017/2018. години чине следећи чланови: 

Биљана Петровић, руководилац Тима 

Јелена Брковић 

Ана Вуловић 

Десана Митровић 

Лела Витошевић 

Андријана Станишић 
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Тим је у току првог полугодишта текуће школске године одржао два састанка, први конститутивни, коме 

је присуствовала педагог школе Бојана Савић, и други радни. Усвојен је годишњи план рада Тима, који 

као окосницу има обележавање значајних датума за очување животне средине кроз различите врсте 

активности. Примећен је мали одзив челанова тима одржаним састанцима. 

Како је једини значајан датум у другој половини календарске године 16. октобар – Дан здраве хране, Тим 

је тим поводом остварио следеће активности: 

 Излагање ученичких ликовних радова везаних за правилну исхрану у холу Школе, у координацији са 

Струченим већем здравствене неге и Еколошком секцијом која функционише у оквиру овог стручног 

већа, носилац  Ана Вуловић. 

31. јануара је обележен Дан борбе против дуванског дима. У холу школе су ученице Лабораторијског 

смера четвртог разреда изложиле пано на задату тему, док су ученици трећег разреда спровели анкету 

међу ученицима и наставницима о познавању штетности дуванског дима по здравље човека (резултат 

анкете је показао да  ученици и наставници итекако познају последице дуванског дима по здравље, али 

нико од њих не жели да се одрекне цигарета). 

У другом полугодишту  школске 2017/18. горине организован је одлазак на планинарење, у сарадњи 

Тима за заштиту животне средине и еколишке секције. 

Придружили смо се републичкој акцији „Нарцису у походе“, одржаној 62. пут 13.5.2018. године, коју 

традиционално организује ПСД „Гвоздац“ из Краљева. У  групи од преко 1000 планинара на акцији, било 

је 12 ученика наше школе и наставница Андријана Станишић.  

Организатори су дали могућност избора између теже стазе, дуге 21 километар и краће, од око 12 

километара. У складу са физичком спремношћу ученика, определили смо се за краћу стазу преко планине 

Столови: село  Каменица – (Орловац 938м) - Дебело брдо - Брезна (Пл. дом „Зорица Гиздавић“), са 

успоном од 700 м и спустом 500 м. На стази смо са паузама и уживањем у природи провели око четири 

сата. За безбедност учесника бринули су се: професионални водичи, лекарска екипа и горска служба.  

 
 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

 

 

Одржан је састанак чланова тима са педагом школе и директорком на коме је усвојен план рада за ову 

школску годину. У складу са активностима чланови тима ће добијати задужења. 

 У децембру месецу у оквиру КВиС тестирано је 31 ученик у сарадњи са Заводом за запошљавање. 

Психолози школе и дома су обавили и саветодавне разговоре са ученицима. 

 26.12.2017. године заинтересовани ученици  IV  разреда су  са наставницима из тима посетили  

Медицински факултет у циљу бољег упознавања начина полагања пријемног испита и студијских 

програма. 

22.02.2018. професор Ненад Стевановић и асистент Кристина Делибашић су представили  нашим 

ученицима нове смерове на ПМФ-у. 

14.03.2018. факултет Педагошких наука Универзитета у Крагујевцу је вршио промоцију нашим 

ученицима четвртог разреда. 

15.03.2018. ученици IV/4 су ишли на Правни факултет. 

24.03.2018. ученици лабораториског и фармацеутског смера су ишли на Дан отворених врата на  Високу 

Медицинску школу у Београду. Истог дана је био Дан отворених врата на ПМФ-у где су били присутни 

остали ученици и наставници. 

14.04.2018. на Медицинском факултету је био Дан отворених врата где су наши ученици са наставницима 

добили неопходне ивформације о студиским програмима и упису на факултет. 

 17.04.2018. нашу школу је посетила Висока струковна школа за васпитаче из Аленксица и ученици су 

информисани о плану уписа у ову школу. 
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12.05.2018. у Медицинској школи је организован Дан отворених врата за ученике осмог разреда. 

Учествовали су сви чланови тима и ученици у представљању школе. Дан отворених врата је био и 

медијски пропраћен,а ученици су се одазвали у великом броју у периоду од 10 до 13 сати. 

 
 

 

 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

У школској 20172018 години Tим за стручно усавршавање  радио је у следећем саставу: Татјана 

Милутиновић, Гордана Милановић,Гордана Стевановић,Ивана Ђорђевић. 

Тим за стручно усавршавање  је на почетку школске године усвојио план и програм рада. Израђен је 

годишњи план рада Тима за стручно усавршавање.У сарадњи са педагошком службом и на предлог свих 

стручних већа урађен је правилник стручног усавршавања ,,План 44“. 

Извршена је расподела задужења и направљен договор о динамици састајања Tима. 

Прикупљени су подаци од Стручних већа о избору семинара које Стручна већа желе да похађају у 

школској 2017/2018 години. Предложени су следећи семинари: 1) Каталошки број семинара 18, 

компетенције К3, под називом  „Асертивност: на радионици, научи у учионици,примени.“ 2)Каталошки 

број семинара 79, компетенције К3, под називом „ Програм позитивног понашања у школи“ 3)Каталошки 

број 110, компетенције К4, под називом „Комуникација као професионална одговорност 

наставника.“4)Каталошки број 499, компетенције К4, под називом „Од самовредновања до екстерног 

вредновања.“5)Каталошки број 105, компетенције К4, под називом „Имамо конфликт не желимо 

проблем.“ 

Предлози су упућени Центру за стручно усавршавање.Сва стручна већа су добила и личне планове 

стручног усавршавања које је тим припремио. 

На основу податка које су доставили председници Стручних већа направљена је анализа и бодовна листа 

за укупана број сати акредитованих семинара  од јуна 2014. године за наставнике и стручне сраднике. 

     -18.11.2017.год у организацији ЦСУ  организован је семинар ,,Информатичке мрвице“ каталошки број 

389,компетенција К2 у трајању од  1 дана (8 бодова) Овај семинар су похађали: Ана Вуловић и Данијела 

Симић –наставници стручних предмета; 

     -25. 11.2017.год. у организацији ЦСУ  организован је семинар ,,Mobile learning-QR Codes,texting,QR 

Voice“ каталошки број 727 компетенција К1 у трајању од 1 дана (8 бодова).Пријављена је Биљана 

Максимовић-наставник стручних предмета,али је семинар одложен.Наставник ће бити обавештен о 

наредном термину. 

-У оквиру интерног стручног усавршавања  организован је огледни час-дечија хирургија са негом 

сарадња теорија и пракса.Огледни час је одржан  06.12.2017.год.  под називом: 

,, Урођено ишчашење кукова и нега детета са урођеним ишчашењем кукова.“Огледни час су 

организовали Стефан Јаковљевић и Миланка Булатовић-наставници стручних предмета. 

    -19.01.2018. одржан је огледни час под називом:,, Оцењивање,врсте оцењивања и 

 примери праксе у медицинској школи .“Реализатори:Миланка Булатовић,Татјана 

 Милутиновић,Гордана Стевановић,Верица Јовановић,Андријана Станишић.Мерима 

 Шаптовић-наставници стручних предмета и Бојана Савић-Богдановић-школски педагог.         

-У оквиру манифестације ,,Зимски дани просветних радника“ пријављени су наставници за 

семинаре.Наставници су пријављени  на основу листе пријављених наставника и бодовне листе 

запослених.   

      -02.02.2018.за семинар под називом,,Социјална компетентност као претпоставка успешне 

социјализације ученика“,каталошки број 85, компетенције  К3 П4 пријављен је Миломир Спасовић .Овај 
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семинар носи 8 бодова. 

     -02.02.2018.за семинар под називом,,Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као 

компонента демократских односа у учионици“,каталошки број 364, компетенције  К2 П2 пријављена је 

Сандра Меловић.Овај семинар носи 8 бодова. 

     -05.02.2018.за семинар под називом,,Функције школских библиотека у развоју креативног читања и 

разумевања“,каталошки број 4, компетенције  К2 П1 пријављена је Јелена Чолић .Овај семинар носи 8 

бодова. 

     -06 и 07..02.2018.за семинар под називом,,Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко 

средство у курикулуму“,каталошки број 156, компетенције  К2 П3 пријављена је Mирјана Стојановић 

.Овај семинар носи 16 бодова. 

    -07.02.2018.за семинар под називом,,Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализован 

приступ за децу предшколског узраста и њихове породице“,каталошки број 580, компетенције  К3 П1 

пријављени су: Јасмина Николић,Наташа Павловић,Татјана Милутиновић,Миланка Булатовић,Јасмина 

Радаковић,Сања Врањешевић,Вукосава Продановић,Лела Витошевић-Сретеновић,Верица Јовановић и 

Мирјана Митровић .Овај семинар носи 16 бодова. 

    -08.и 09.02.2018.за семинар под називом,,Образовање за опстанак“,каталошки број 620, компетенције  

К1 П5 пријављеа је Јелена Тодоровић .Овај семинар носи 16 бодова. 

   - 02..06.2018. године у организацији  ЦСУ, реализован је семинар под називом     ,,Комуникација као 

професионална одговорност наставника“под каталошким бројем 110,компетенције К4.  Семинар је 

похађало 27. наставника. То су: Маја Радуновић,Маријана Билбија,Миломир Спасовић,Јелена 

Тодоровић,Ивана Ђорђевић,Дејана Димитријевић-Ћировић,Вукосава Продановић,Јасмина 

Радаковић,Тамара Јанковски,Верица Јовановић,Мирјана Митровић,Лела Витошевић-Сретеновић,Сања 

Јовановић,Дарко Обрадовић,Дејан Лазовић,Мерима Шаптовић,Маја Марковић- Гашић,Соња 

Поповић,Маја Сретеновић,Софија Вукелић-Милетић,Биљана Петровић,Мирјана Стојановић,Десана 

Митровић,Смиља Шебек,Биљана Максимовић,Бојан Блидаревић,Бојана Савић-Богдановић. 

     -На основу извештаја Стручних већ направљена је анаиза и евиденција о одржаним огледним 

часовима у другом полугодишту. 

      -05.05..2018.год. Милена Јанковић-наставник енглеског језика и Ивана Човић-наставник историје  

одржале су огледни час под називом:,,Историја града Крагујевца“. 

      -24.05.2018.године одржан је огледни час под називом:,,Ћирило и Методије“.Реализатори овог 

огледног часа су:Маја Марковић-Гашић-вероучитељ,Јелена Чолић-наставник српског језика и 

књижевности,Ивана Човић-наставник историје,Сандра Меловић-наставник географије,Мирјана 

Чаировић-наставник физике,Оливера Радивојевић-Вељовић-наставник математике,Дејана Димитријевић-

Ћировић-наставник хемије,Марија Сретеновић-наставник грађанског васпитања,Гордана Милановић-

наставник психологије,Бојан Блидаревић и Ана Вуловић-наставници стручних предмета. 

  -09.06.2018.године у организацији ЦСУ биће реализован семинар  под називом ,,Да у школи другарство 

не боли-програм превенције вршњачког насиља“,под каталошким бројем 29. Семинар ће бити реализован 

у Првој техничкој школи. На овај семинар пријављено је 10.наставника.То су: Гордана Стевановић, 

Татјана Милутиновић, Тамара Јанковски, Биљана Максимовић, Мирјана Чаировић, Наташа 

Павловић,Мирјана Митровић,Маја Марковић Гашић,Верица Јовановић,Мирјана Стојановић. 

    -30.06.2018.год. у организацији ЦСУ запослених у образовању биће организован  семинар под називом 

,, Од самовредновања до екстерног вредновања“под каталошким бројем 499, компетенција К4.Семинар 

ће бити организован за групу од 30 наставника. 

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
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Школска 2017/18 године је била година када се завршавао предходни циклус Развојног плана и 

започињао нови. У светлу тога активност Актива за развојно планирање биле су селктоване у две етапе. 

Прва етапа рада актива је била са де спроведу све активности из Развојног плана који је истицао у августу 

2018. Године и да се уради евалуације дефинисаниф области квалитета, то јест задатака који су били дати 

развојним плано. Атив је своје активности поделио у подтимове и сваки под тим је дао извештај за дату 

област квалитета.  

У другој етапи актив је извршио све предприпреме потребне за израду новог Развојног плана. 

Одраћена је SWOT анализа свим интересним групама, ученицима – Ученички парламент, родитељима – 

савет родитеља, локалном самоуправом – школски одбор, наставнике – стручна већа и васпитаче – 

педакошко веће. 

Добијене резултате актив је обрадио и кроз јаке и слабе стране дефинисао кроз нови Развојни план 

који је због специфичности наше школе израђен из две целине као Развојни план школе и Развојни план 

дома. Поред добијених резултат актив је сакледао резултате самовредновања за све области квалитета 

као и извештај екстерних евалуатора и извештај комисије за ревидирање лиценце дома. На основу свега 

датом израђен је предлог актива за Развојни план установе који је као такав предат педагошком 

колегијуна и већу на разматрање, као и савету а наставничко већу и школском одбору на усвајање. 

У јулу месецу школа је усвојима нови Развојни план установе за период од 2018 до 2023 године. 

Актив су чинили: Бојана Савић Богдановић – вођа актива, Миланка Булатовић, Душан Николић, 

Јелена Тодоровић, Снежана Марковић, Оливера Радивојевић Вељовић, Јасмина Николић, Сандра 

Меловић, Дејана Димитријевић Ћировић 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

I  Опште информације о стручној школи  

 

Назив стручне школе: 

 

 

Медицинска школа са домом 

ученика „Сестре Нинковић“  

Национални 

регистарски број: 

(уколико постоји) 

 

Адреса стручне школе: 

 

Улица: 

Радоја Домановића 2 

Град: 

Крагујевац 

 

Контакт подаци 

надлежне школске 

управе:  

 

Школска управа Крагујевац, 

Саве Ковачевића бр. 7 

Контакт подаци стручне 

школе: 

 

 

Телефон: 

 

034/370-201 

Факс: 

 

034/370-201 

Мејл: 

 

medskg@ptt.rs 

 

 

Веб-сајт: 

 

medicinskakg.edu.rs 

 

 

Име и презиме 

директора: 

 

 

 

Славица Јанковић 

Име и презиме 

руководиоца тима за 

самовредновање:  

 

Маја Радуновић 

 

 

 

Датум извештаја о 

самовредновању: 

 

15. 08.2018. 

 

Период трајања 

циклуса 

самовредновања:  

Од: 

15/09/2017. 

 

До: 

15/08/2018. 

Области квалитета  

 

1. 

Школски 

2. 

Настава 

3. 

Образовна 

4. 

Подршка 

5. 

Етос 

6. 

Организација 

7. 

Ресурси 
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 програм 

и 

годишњи 

план 

рада  

и учење постигнућа 

ученика 

ученицима рада школе и 

руковођење 

              X 
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II  Остали подаци о извештају о самовредновању   

Екстерне посете 

Нпр: 

Датуми Области квалитета евалуиране током посете  

Спољашње вредновање  

 

  

Праћење рада колега 

једнаких по образовању и 

позицији 

  

Педагошко-инструктивни 

увид и надзор 

  

Спољни саветник – 

сарадник 

 

  

Просветни саветник у 

посети као део подршке 

самовредновању 

25.12.2017. Подршка у самовредновању 

Просветна инспекција 

 

  

Остале екстерне посете 

 

  

 

Одлука о 

евалуацији: 

1. 

Школски 

програм 

и 

годишњи 

план 

рада 

2. 

Настава и 
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Подршка 
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рада школе и 

руковођење 

7. Ресурси 

Молимо вас 

означите* 

релевантно 
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област 

квалитета 

       

              3 

 

Потписи одговорног особља:  

 

 

 

Директор: 

 

Руковод

илац 

тима за 

самовре

дновање: 
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III  Чланови тима за самовредновање  

 

Тим Име и презиме Позиција 

нпр. наставник, ученик, родитељ, 

послодавац 

 Тим за 

самовредновање  

 

Славица Јанковић Директор 

Маја Радуновић Координатор тима 

Наташа Павловић Наставник 

Гордана Милановић Наставник- стручни сарадник 

Мерима Шаптовић Наставник 

Јасмина Николић Наставник 

Маријана Билбија  Наставник 

Смиља Шебек Наставник 

Верица Јовановић Наставник 

Мирјана Митровић Наставник 

Потрић Милена  Наставник 

Станишић Андријана Наставник 

Драгана Тимић Симић Наставник 

Јанићијевић Дејан Ученик 

Вукојевић Марија Родитељ 
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Резиме закључака и одлука о евалуацији 

 

 

Свеобухватна процена 

Школа је почела са радом 1.октобра 1947.године, као државна школа за медицинске сестре. То значи, да  

65 година образује кадрове медицинских радника, који су врло успешкно обављали и данас обављају 

послове медицинских сестара различитих профила, али и лекара који су школовање започели у овој 

школи.  У после ратном периоду, у прву генерацију  уписане  су 42 ученице.  Школа је била  смештена у 

преуређеној приватној кући, у улици Светозара Марковића, у којој је се налазио и интернат за  ученице. 

Услови рада и становања су за данашње прилике, били јако скромни.Оснивач школе је било 

Министарство народног здравља Народне Републике Србије, а касније је функцију оснивача преузео 

Народни одбор Општине Крагујевац. Школа је добила почетна кредитна средства, са којима је набавила 

основна материјална средства за рад. На почетку, у школе је било запослено само шест наставника, с тим 

што су сви радили хонорарно, па чак и први директор др Зоран Мишић 

У нову зграду, која је наменски грађена и у којој је такође био интернат за ученице, школа је пресељена 

1954.године. Нови услови и интернатски смештај су представљали, за тадашње време, високе стандарде и 

одличне могућности за остваривање образовне и васпитне улоге школе. Имајући у виду послератне 

услове и то да су ученице долазиле из разних крајева наше земље, са различитим културним навикама, 

васпитна улога школе је била веома наглашена и важна за занимање будућих медицинских сестара. 

Школа је прошла кроз више реформи средњег стручног образовања а број  ученика се стално повећавао, 

тако да је већ шк.1955/56. школу завршило 156 ученика, шк.1978/79. 482 ученика,  шк.1996/7 1030 

ученика а шк.2000/1. 1306 ученика.  

Успешан и препознатљив стил рада школа је градила свих протеклих година, али оно што је 

представљало посебан квалитет и ресурс су ученици. Због великог интересовања за занимања 

здравствене струке и селекције приликом уписа, у школу су се уписивали углавном одлични и врлодобри 

ученици што је представљало изузетан потенцијал за остваривање свих наставних програма. 

За успешан рад и резултате у остваривању васпитно-образовних задатака и ваннаставних активности у 

протеклом периоду Школа је добила велики број награда и признања. Најзначајнија су: 

- Плакета 25.мај, признање које је доделила Скупштина РС, за постигнуте резултате у образовању и 

васпитању; 

-  Диплома града Крагујевца, коју је доделила Скупштина града; 

- Три златна знака Црвеног крста Југославије 1970.,1976. и 1986.године. 

У протеклом периоду, посебно треба истаћи резултате рада Омладинске организације Црвеног крста 

школе, која је била укључена у многе хуманитарне акције, здравствено просвећивање становништва, 

пружењу здравствене  помоћи разним категоријама становништва /посебно старим лицима/, што је било 

веома значајно у периоду после поплава које су захватиле многе делове земље. 

Посебне резултате, наши ученици су постигли  на такмичењима из пружања прве помоћи, које је 

организовало Удружење медицинских школа РС и Министарство просвете РС. Екипа наше школе је 

освојила прво место на републичком и савезном такмичењу шк.1993/94.године а исте године осмо место 

на Европском такмичењу у Лондону. Шк.1996/7.године екипа наше школе учествовала на Европском 

такмичењу у Лилу у Француској и освојила десето место. 

Последњих година школа је суочена са рационализацион у виду смањења броја одељења са 32 на 20, што 

је довело до смањења броја радно ангажованих у Школи као и до појаве технолошких вишкова и 

наставника са непуном нормом. Због овог смањења моги запослени су морали да допуне своје 

ангажовању у једној или две школе, што је условило потешкоћама при организацији наставе.  

Услед рационализације морала је да се промени и уписна политика школе. Сваке године сагледавајући 

потребе тржишта, жеље ученика и локалних партнера руководсто школе доноси удлука о смеровима који 

ће се уписати у тој школској године. И поред жеље да се свима изађе у сустер одређени смерови су мање 

заступљени од других. 
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Због великог интересовања за занимања здравствене струке и сада смањеног броја одељења селекција 

при упису је још ригорознија. Оваква ситуација је довела до тога да многи ученици који желе да упишу 

Медицинску школу су приморани да наводе медицинске школе других градова где је уписна квота много 

нижа. 

Смањењем броја ученика који уписују школу, смањује се и број ученика који су зауинтересовани за 

домски смештај, те и ту прети рационализација броја кадра. 

У саставу школе је и Дом за ученице које се школују у Медицинској школи, са капацитетом од 134 

лежаја. 

Медицинска школа спада у ред добро опремљених школа здравствене струке. Располаже са 15 учионица, 

8 кабинета (2 за негу болесника, 2 за зубну технику, 1 за анатомију и биологију, 2 за информатику и 1 за 

прву помоћ). Практичне вежбе и блок настава из стручних предмета одвијају се на одељењима КБЦ-а, у 

биохемиској лабораторији КБЦ-а и у хемијској лабораторији у Првој техничкој школи и у Фармацеутској 

установи. Школа нема фискултурну салу, па користи велику друштвену салу за реализацију наставе 

физичког васпитања. Школска библиотека располаже са преко 1300 наслова из области лепе 

књижевности, стучних и научних области. 

У циљу што боље безбедности ученика, школа је опремљена видео-надзором, а за безбедност Дома брину 

и ноћни чувари. 

Школа ради у две смене: у преподневној смени настава се реализује за ученике I и II разреда, а у 

послеподневној за ученике III и IV разреда. Настава вежби и блок настава организовани су у 

преподневној смени. 

Иако наши ученици имају и теоретску наставу и наставу вежби, уз добру организацију остане им времена 

да се баве и другим ваннаставним активностима, да учествују на разним такмичењима, како спортским 

тако и из различитих области науке, на којима су и ове шк. године освојили значајне успехе. 

Интересовање за упис у нашу школу је и даље веома велико и превазилази просторне могућности, те не 

пружа могућност за упис већег броја одељења. Због строге селекције у ову школу се уписују ученици са 

великим бројем бодова, па преко 80% ученика уписаних у нашу школу је осми разред завршило са 

одличним или врлодобрим успехом. 

Анализа квалтета рада школе по кључној области вредновања:  Ресурси 

 

Увидом у документацију наставника (досије), увидом у Годишњи програм рада и у консултацијама са 

секретаром школе прикупљени су извори доказа и извршена анализа стања па се може закључити да је 

школи запослено укупно 87 наставника; од тога 79 наставника на неодређено време и 8 наставника на 

одређено време што одговара броју *ученика у школи. Са лиценцом је 64 наставника. 35 наставника је 

стално запослено у овој 

школи, укупно 9 наставника ради у 2 школе и 4 наставника ради у три и више школа. Сви наставници 

имају прописане квалификације, тј. одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане Правилником. 

Узимајући у обзир степен стручне спреме у школи је следећа заступљеност: један доктор наука, 2 

магистра, 1 специјалиста, 52 наставника је са високим образовањем, 15 са вишим образовањем и 1 са 

средњом стручном спремом. Школа има два приправника. Структура наставника према радном стажу је 

следећа: до 2 године је 3 наставника, од 5-10 година је 13 наставника, од 10-20 година 27 наставника, од 

20-30 година 21 наставник и од 30-40 година је 4 наставника. Постоји тенденција даљег школовања 

наставника, што потврђују подаци да је током школске 2017/2018 године пет наставника успешно 

завршило специјалистичке струковне студије. 

Број ненаставног особља је у складу са прописима што потврђују подаци: секретар школе (високо 

образовање), финансијско административни сарадник (средња стручна спрема), координатор 

финансијских и рачуноводствених послова (високо образовање) иадминистративно финансијски радник 

(средња стручна спрема). Укупно је запослено 12чистачица , 2 чувара и један домар (средња стручна 
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спрема). Квалификације ненаставног особља су одговарајуће. Индикатор стандарда квалитета који се 

односи на то да школа у своје активности укључује волонтере није задовољен, јер у школи ове године 

нема волонтера. 

Запослени на основу резултата самовредновања у мањој мери унапређују професионално деловање што 

је евидентно увидом у педагошко-инструктивни надзор који се спроводи континуирано, увидом у 

записнике стручних већа и др. Увидом у Dropbox већина наставника је доставила глобалне и оперативне, 

месечне планове. Мањи број наставника није доставио планове и програме ни у електронском нити у 

писаном облику. Увидом у педагошку свеску педагошко инструктивни надзор текао је у периоду од 

9.10.2017.- 16.05.2018. године. План посете часовима је дат унапред, а сви наставници су упознати са 

инструментом за праћење часова. Након сваке посете часу заједно са предметним наставником вршена је 

анализа часа и дате су препоруке за унапређење наставе. За сваког наставника појединачно постоји 

извештај о одржаном часу о чему је упознат и директор школе. 

У школи постоји 10 стручних већа. До 3.07.2018. достављено је свега 70% извештаја о раду стручних 

већа. У консултацијама са председницима стручних већа и на основу претходних извештаја може се 

закључити да све активности појединих стручних већа нису евидентиране.   

Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усаврашавања и 

могућностима школе, 

Увидом у годишњи план и програм наставници се стручно усавршавају зависно од понуђеног броја 

семинара, понуђеног броја наставника да похађа семинаре, а у складу и са могућностима школе, па се 

због претходно наведених разлога наставници недовољно подстичу на самообразовање кроз додатно 

стручно усавршавање у сарадњи са ЦСУ у Крагујевцу. На основу увида у пријаве наставника за понуђене 

семинаре може се закључити да постоји велика заинтересованост наставника за семинаре али и 

ограничавајући фактори за њихову реализацију. На почетку школске године извршена је: 

- анализа потреба стручних већа за стручним усавршавањем и  

- израда личних планова стручног усавршавања.  

План стручног усавршавања има јасне циљеве и приоритете. О свим организованим семинарима уредно 

је вођена евиденције како о интерном тако и о екстерном стручном усавршавању за школску 2017/18. 

годину па је извршена и израда бодовне листе запослених и перманентно ажурирање података. (Извештај 

о интерном и екстерном стручном усавршавању за школску 2017/18. годину -  у прилогу). Мањи је број 

одржаних огледних часова (укупно три огледна часа). 

План стручног усавршавања од ненаставног кадра обухватио је само куварице и особље за припрему 

хране у кухињи, а тиче се континуиране едукације за ХАСАП (HACCP) стандард. 

Помоћно особље није имало додатне едукације, тј. Планом стручног усавршавања није предвиђено 

усавршавање комплетног ненаставног кадра. 

Анкетирање наставника о стручном усавршавању се не може узети као валидно јер је свега 12 наставника 

од укупно (50) обухваћених анкетом  уредно попунило анкетни лист. 

Евиденције одељењских старешина, ПП службе, библиотекара, стручних већа  указују на релативно 

добру сарадњу коју свакако треба унапредити у складу са потребама за унапређивање наставе и учења. 

Наставници учествују у раду матичних стручних већа, пословних заједница и заједница школа. Ученици, 

одељењске старешине, наставници Српског језика и књижевности, педагог и др. остварили су добру 

сарадњу са библиотекарима школе, а један од показатеља је и број издатих књига током школске године. 

Остварена је  сарадња и са осталим актерима васпитно образовног процеса о чему говори евиденција о 

сарадњи са ученицима, наставницима, родитељима, стручним већима, директором, секретаром, 

педагогом, психологом, са колегама из других школа, Центром за социјални рад, Домом здравља, 

Клиничким центром, социјалним партнерима,  Школском управом, Полицијом, Позориштем, 

Високошколским установама, Бизнис Старт центром, Бизнис иновационим центром, ЦСУ, Еразмусом, 

школом из Инглштата (Немачка), Средњом техничком школом Црне Горе и бројне друге сарадње 

евидентиране у записницима  стручних већа. Школа нема већег учешћа у реализацији пројеката 
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различитих институција које се баве унапређивањем наставе (Министарство просвете и спорта, 

факултети, институти, међународне организације).  

У консултацијама са секретаром школе утврђено је да је у школи 2 приправника који се уводе у посао у 

складу са програмом увођења у приправнички посао. Увидом у свеску Менторског рада евидентно је 

поштовање постојећег Протокола за увођење запосленог у посао (први, други и трећи степен увођења у 

посао - зависно да ли наставник има раније педагошко искуство, да ли је наставник на школовању 

изучавао Методику наставе или се наставник припрема за полагање лиценце).  

На основу увида у записнике стручних већа, може се констатовати да је само стручно веће наставника 

Здравствене неге  презентовало и применило новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

Према Правилнику о ближим условима у погледу простора , опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма, образовања и васпитања за предмете у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручним школама за  подручје рада  Здравство и социјална заштита,  

Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник, година LVIV- број 17, Београд , 28 август 2015 

године, школа испуњава услове за извођење теоријске и практичне наставе .  

Већина учионица је опремљена у складу са нормативима, потребно је осавремењавање појединих 

учионица и кабинета за стручне предмете. 

Увидом у постојеће стање, дошло се до следећег: 

Настава у школи се одвија у две смене. У школској 2017/18 години наставу је похађало 696 ученика 

распоређених у 22 одељења, просечан број по одељењу 31,6 ученика. 

Број учионица: у приземљу 7 

На спрату 6 учионица 

Кабинети: 1 кабинет за анатомију и физиологију,1 за хистологију и микробиологју, 1  за педијатрију, 1  за 

прву помоћ, 1 за здравствену негу,1 за лабораторијске вежбе, 1 за зубну технику, 2 за фармацеутске 

вежбе,2 за рачунарство. 

Библиотека поседује 15776књига, набављени су и уджбеници које ученици могу да користе. Школа нема 

фискултурну салу,већ се настава физичког васпитања изводи у адаптираном простору свечане 

сале.Постоји спортски терен адекватно уређен, користи се за наставу физичког васпитања , али и после 

наставе , за спортска такмичења у кошарци или фудбалу, или у рекреативне сврхе. 

Опремљеност школе је проверена анкетирањем ученика и наставника, и резултати анкете код наставника 

су 47, 8 % да школа задовољава опремљеношћу, а код ученика 57, о4 је потврдних одговора. Најбоља је 

опремљеност библиотеке, и код једних и других, 100%, а код наставника недостатак простора за 

припремање наставе, са 80%, а код ученика недостатак простора за дружење 15%.Школа настоји да буде 

физички безбедно место и у ту сврху постоје видео надзор, школски полицајац и дежурни наставници. 

Школа задовољава здравствено- хигијенске услове. 

Школа је за већину наставног садржаја опремљена потребним наставним средствима и постојеће 

материјално техничке ресурсе функционално користи. Коришћење наставних средстава, учионица и 

кабинета регулисано је распоредом часова и распоредом вежби. Школа користи и социјалне партнере ван 

школе ( горе спомеуте) у циљу подизања квалитета наста 

 

 

Докази који подупиру одлуку о евалуацији: 

 

Годишњи план и програм рада школе. 

Годишњи и оперативни планови рада наставника и писане припреме за час. 

Евиденција ученичких постигнућа и извештаји о раду и праћењу процеса наставе и учења, залагања и 

успеха ученика. 

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Школе. 

Извештаји о самовредновању и вредновању рада Школе. 

Извештаји о стручном усавршавању наставника. 
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Извештаји о посетама часовима и о реализованим угледним часовима. 

Евиденција интерних усавршавања организованих и реализованих у Школи. 

Записници са састанака Наставничког већа, Педагошког колегијума, Одељенских већа, Савета родитеља. 

Извештаји о раду стручних већа и школских тимова. 

Школски програм. 

Остала документација.  
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Kључне снаге и слабости : Ресурси 

Кључне снаге 

 

 Функционално коришење расположивих 

ресурса 

 Планско коришћење просторија 

 Безбедна средина 

 Библиотека опремњена по жељи ученика и 

наставника 

 Школски терени за спорт 

 Одговарајуће квалификације запослених 

 Уредан педагошко-инструктивни надзор 

 Континуирано стручно усавршавање у складу 

са ресурсима 

 Увођење приправника у посао наставника у 

складу са Законом и Планом увођења 

приправника у рад. 

Кључне слабости 

 

 Немамо волонтере 

 Мали број огледно / угледних часова 

 Потребна боља опремљеност обичних 

учионица савременим наставним 

средствима и кабинета за природне науке 

(биологију, хемију, физику)- нема 

кабинета. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ ПЛАНОМ ПОБОЉШАЊА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 2017/18.  

 

План за унапређивање квалитета рада Медицинске школе „Сестре Нинковић“сачињен је на основу 

извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе,стандарда квалитета рада установе 

прописаних Правилником о стандардима квалитета рада установе, консултација на нивоу стручних већа, 

Педагошког колегијума, Наставничког већа,Тима за самовредновање и вредновање рада школе, Тима за 

развојно планирање, као и смерница и препорука Савета родитеља. 

У оквиру припремних активности за израду Плана, сви стручни и саветодавни органи школе и Ученички 

парламент су упознати са извештајем о спољашњем вредновању и имали су прилику да дају своје 

мишљење и предлоге. 

Акционим планом побољшања квалитета рада школе дефинисани су приоритети,циљеви, активности, 

носиоци и време реализације, предвиђени исходи, као и носиоци, време и предвиђени докази за 

евалуацију.Овај план је израђен за период од септембра 2017.до августа 2018. године, а за школску 

2018/19. годину, је предвиђено праћење побољшања стандарда области Школски програм и годишњи 

план рада, Настава и учење, Образовна постигнућа ученика и Етос. 

До јула 2018. реализоване су следеће активности, планиране Планом за побољшање квалитета рада 

школе: 

1. У оквиру области Школски програм и годишњи план рада, као што је ипланирано, комплетно је 

израђен Школски програм од  1-4 разреда за преведене смерове из огледа у редовни систем образовања. 

2. У оквиру области Настава и учење  планирани педагошко инструктивни рад реализован је кроз 

предавање педагога на састанцима 

стручних већа, посете часовима и индивидуална помоћ наставницима. 

Размена искуства у оквиру и између стручних већа и предавање“Улога и значај формативног оцењивања“ 

били су део оснаживања формативног оцењивања.Организацијом и реализацијом семинара постигли смо 

да је више од зацртаног броја наставника било присутно на семинарима којима смо желели подстаћи 

развој комуникацијских вештина наставника.  

3. У оквиру области Образовна постигнућа ученика организовање додатне наставе резултирало је већим 
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бројем ученика који је укључен у рад додатне наставе и из предмета из којих се не организују такмичења. 

Додатна настава је свој успех потврдила на такмичењима на којима су учествовали наши ученици како у 

земљи тако и ван ње. 

4. У оквиру области Етос  активност укључивања родитеља у рад тимова је успешно спроведена и 

родитељи и ученици суу укључени у рад већине тима и учествују сходно својим могућностима и 

расположивом времену. 

Активност Уређења школског сајта није у потпуности спроведена па се препоручује Тиму за школски 

сајт спровођење мера које је је већ предвидео Извештај о самовредновању рада школе за 2016/17. годину. 

Такође, формирана је база Dropbox у оквиру које професори могу имати на увид сву неопходну школску 

документацију. 

 

Акциони план побољшања  за 2018/19 

Област 

квалите

та 

Активности Начин 

реализације 

активности 

Исход 

активности 

 

Носиоци 

активности 

 

Временска 

динамика 

 

Инструмент 

праћења 

 

Ресурси 

 

Укључивањ

е волонтера 

у наставни 

процес 

 

Правно 

решити 

положај 

волонтера у 

наставном 

процесу и на 

основу 

исказаних 

потреба 

стручних већа 

и у сарадњи са 

НЗС, на сајту 

школе 

објавити 

потребу за 

истим. 

Ангажовано 

најмање 3 

волонтера у 

настави 

Директор,струч

на већа, тим за 

сајт. 

 

Прво 

полугодиш

те 

 

Записници са 

састанка 

тимова, већа, 

уговор о 

волонтирању 

 

 Огледни / 

угледни 

часови 

 

На основу 

извештаја о 

самовреднова

њу и стручног 

усавршавања 

стручна већа 

изводе 

огледни час 

Осам огледних / 

угледних часова 

 

Стручна већа, 

предметни 

наставници 

 

Током целе 

године 

Припреме 

наставника, 

евалуације, 

записници 

стручних 

већа, итд 

 Огледни/ 

угледни 

часови у 

сарадњи са 

стручним 

службама 

 

Стручна већа 

у сарадњи са 

стручном 

службом 

организују 

угледне 

часове. 

 

Одржано осам 

огледних/угледн

их часова. 

 

Стручна већа, 

директор, 

високообразовн

е установе 

 

Током целе 

године 

Записници 

стручних 

већа, 

педагошка 

документаци

ја, припреме 

наставника, 

евалуација 

часова 
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 Сарадња 

већа 

природних 

наука са 

факултетим

а, 

институтим

а 

 

Успостављање 

уговора о 

сарадњи са 

ПМФ-ом ради 

унапређења 

квалитета 

наставе 

 

Предметни 

професори у 

саставу већа 

одржали су 

најмање три 

часа у сарадњи 

са адекватном 

високообразовн

ом 

институцијом. 

Стручна већа, 

директор, 

високообразовн

е установе 

 

Током 

новембра 

2018 

Записници 

стручног 

већа, 

педагошка 

документаци

ја, уговор о 

сарадњи, 

припреме 

наставника, 

оперативни 

планови 

 Опремање 

кабинета 

природних 

наука 

 

Издвајање 

учионице и 

њено 

опремање уз 

помоћ 

донација 

Постојање 

опремљеног 

кабинета за 

природне науке 

 

Директор, 

стручна већа 

 

Током целе 

године 

Писане 

приреме 

наставника, 

стручног 

већа,ГПР 

 

 

 
  ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

         

Тим зa зaштиту ученикa од нaсиљa сaстaо се 28.8.2017. год. кaдa је нaпрaвљен договор у вези сa 

сaдржaјем и плaном aктивности зa школску 2017./2018. годину. Нaкон сaчињеног плaнa рaдa у сaрaдњи 

сa педaгошком службом одржaни су сaстaнци сa одељенским стaрешинaмa који су упознaти сa плaном и 

прогрaмом рaдa тимa. У октобру месецу поводом обележaвaњa светског дaнa зaштите од трговине 

људимa тим је у сaрaдњи сa ђaчким пaрлaментом и вршњaчким едукaторимa нaше школе одржaо 

предaвaњa нa зaдaту тему кроз презентaције и филм зa све ученике школе. 

У новембру и децембру тим је у сaрaдњи сa  одељенским стaрешинaмa и педaгошком службом школе 

оргaнизовaо превентивне aктивности нa тему кроз предaвaње „Штa је то нaсиље“ кaко би се утицaлно нa 

превенцију aли и сузбијaње нaсилничког понaшaњa код ученикa. 

Тим је у јaнуaру месецу одржaо сaстaнaк сa просветном сaветницом школске упрaве Дрaгaном Оцокољић 

кaко би се подигaо квaлитет рaдa и бољa оргaнизaцијa рaдa тимa зa нaредни период. 

Тим је у нaредним месецимa одржaо и оствaрио сaрaдњу сa тимовимa и секцијaмa школе (секцијa 

болести зaвисности, секцијa здрaвствено вaспитaње, тим зa сaрaдњу сa локaлном зaједницом) у циљу 

спровођењa зaједничких aктивности које се односе нa превенцију нaсиљa. Успостaвљенa је сaрaдњa сa 

центром зa социјaлни рaд кaо и сa МУП-ом Крaгујевaц у циљу оргaнизовaњa превентивних aктивности 

везaних зa дигитaлно нaсиље.        

 

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И ПАРТНЕРИМА 

 

Извештај тима за сарадњу са локалном самоуправом и партнерима школе радио је континуирано током 

године на реализацији постављених циљева: промоција школе, унапређивање рада и квалитета кроз 

сарадњу са другим институцијама и појединцима.Био је отворен за сарадњу и иновације у настави, 

неговању хуманог и волонтерског духа код ученика и наставника, подржавао тимски рад кроз сарадњу са 

другим тимовима, секцијама, ученичким парламентом, родитељима. 

Тим је ове године подржао два пројекта. Пројекат Medio - medica чији је носилац Медицинска школа 

Београд – Делиградска и током године спроводили су активности ученици који су чинили тим : Дуња 
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Павловић III1 , Јана Нешовановић III1 , Анита Вујичић III2 и наставници Вукосава Продановић и Вера 

Петровић.                                                                                                                        Други пројекат је Anti – 

Doping у Србији. Наша школа је укључена у овај пројекат са Медицинском школом „Надежда Петровић“  

из Земуна и Медицинском школом из Крушевца Током октобра и новембра одржане су радионице, а  

13.11.2017. г. наша школа је била домаћин такмичарима државног првенства у пливању које се одвијало 

под покровитељством Министарства омладине и спорта у оквиру пројекта „Млади су закон“. Том 

приликом у нашој школи су одржане вршњачке едукације „Превенција допинга у спорту“. Едукатори су 

били из Београда , а из наше школе Лазар Новићевић, Никола Лукић, Јована Јовановић, Анита Вујичић, 

Немања Пендић, Тамара Контић, Лазар Сребрић. .Све је пропратио и РТС. 

Ове године проширили смо сарадњу  и у наше друштво уписали и Европски парламент Младих, 

подржали смо њихов пројекат који има за циљ да кроз неформално образовање пружи младима 

могућност за едукацију, размену мишљења и подстакне их да преузму активну улогу у заједници. Ову 

активност спроводили смо у сарадњи са ученичким парламентом.  10, 11. и 12. новембра у нашој школи 

одржане су конференције и радионице за ученике свих средњих школа у граду . 

И ове године тим је наставио сарадњу са ОРСОМ – кроз предавања трибине, а у школи је активно радила 

секција  декупажа. Производи који су током израде настали продати су на Новогодишњем вашару и 

новац је употребљен за подршку хуманитарним акцијама у које су били укључени ученици и запослени у 

школи „Један пакетић много љубави“  и поклони за децу у центру Књегиња  Љубица, као и за сарадњу са 

Унијом Правног факултета у Крагујевцу која  је прикупљала пакетиће за децу са Косова. 

Поводом обележавања десетогодишњице рада ОРС-а  Србије представници наше школе позвани су на 

свечану академију у Београд. Т ом приликом уручена је захвалница, као признање за допринос у раду 

овог удружења, које дају ученици и запослени у нашој школи. Признање је примила наставник Вукосава 

Продановић. 

Са Ученичким парламентом учествовали смо у реализацији Голбо Купа који је организовала „Искра“ . 

Наши ученици били су у улози судија на терену, као и екипа прве помоћи која је бринула о учесницима и 

група ученика били су подршка са трибина. За наше ученике ово је било и изузетно важно као едукација, 

јер су могли да виде сензорну лопту и науче њену употребу у раду са слабовидним особама. Наставници 

који су били са ученицима на овој манифестацији су  Јасмина Николић и Ивана Ђорђевић. 

Ове године конкурисали смо код Темпус фондације са пројектом који су радиле Бојана Савић 

Богдановић, Ивана Ђорђевић и Сања Врањешевић. 

Мислили смо и о здрављу колектива школе па је 26.2.2018.г. од 9h до 15h урађена бесплатна wellness 

analiza tela. Активност је организовала Ана Вуловић , а осим запослених анализу су радили и ученици. 

Са ученицима  Аном Јончић и Лазаром Новићевићем који су чланови Петнице организовали смо 

мотивациону радионицу за ученике наше школе који су заинтересовани за рад ове станице. 

У априлу месецу били смо домаћини Медицинској школи из Суботице. Ученици и наставници су током 

извођења ученичке екскурзије посетили нашу школу , где смо им организовали посету кабинетима, 

часовима, као и дружење са ученицима наше школе. У склопу стручне посете обишли смо Дом за 

збрињавање одраслих „Пчелице“. Ова посета је оставила дивне утиске на ученике и наставнике. 

Још једна у низу активности била је и промоција наше школе током свечаног  дефилеа  6.5.2018. г. и 

обележавања 200 година престонице. 

Чланови тима : Јелена Тодоровић – вођа тима, Славица Јанковић, Снежана Марковић Бурић, Славица 

Ђоковић, Драгана Вукадиновић и Александра Бишевац. 

Чланови тима- ученици: Бојана Лекић, Милица Илић, Данило Перуничић, Анђела Стошић, Исидора 

Којадиновић, Анита Вујичић, Јована Јовановић. 
 

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Тим за културне активности чине: Ана Станковић, Сања Миливојевић, Снежана Николић, Јелена 
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Брковић, Маја Марковић Гашић, Татјана Пајић и Милена Миленковић, вођа тима. Тим се састао у 

септембру и направио план за школску 2017/2018. годину.  

Са ученицима првог разреда посетили смо Градску библиотеку. Упознати су на који начин библиотека 

функционише и која су права и обавезе чланова исте.  

17. марта ученици наше школе гледали су представу „Пиџама за шесторо“ у позоришту Јоаким Вујић, а 8. 

маја представу „Ујка Вања“.  

Са наставником Мајом Марковић Гашић у више наврата ученици наше школе присуствовали су 

„Духовним беседама“ у Саборном храму. 

Наставник Ана Станковић водила је децу на балет „Крцко Орашчић“ у Нови Сад. 

Захваљујем се Градској библиотеци, Саборном храму и позоришту Јоаким Вујић на дивној сарадњи, као 

и члановима свог тима на коректним међуљудским односима и сарадњи. 
 

  

 

ОРГАНИ РУКОВОЂЕЊА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА    

 

                                 

Рад Директора је Законом и Статутом школе дефинисан, а конкретизован на следеће задатке: 

 Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања 

 Стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно васпитног рада 

 Стара се о остваривању развојног плана школе 

 Организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршава-

ње рада наставника, васпитача и стручног сарадника 

 Планира стручно усавршавање запослених 

 Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и у слу-

чају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике 

 Стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим пи-

тањима од интереса за рад установе и ових органа 

 Сазива и руководи седницама васпитно образовног, наставничког, односно педагошког већа, без пра-

ва одлучивања 

 Усмерава и усклађује рад стручних органа у установи 

 Сарађује са родитељима ученика и са другим организацијама  

 Редовно подноси извештаје о свом раду органу управљања 

 Свакодневни послови 

План и програм рада директора су саставни део Годишњег плана рада и састоје     се од четири тематске це-

лине: 

 Програмирање рада школе са домом 

 Организаторска улога 

 Педагошко инструктивна улога 

 Евалуаторска улога 

Како се план и програм рада директора односе на целу школску годину праве се месечни ,тј. оперативни пла-

нови којима се планиране активности конкретизују. 

У току 2017/18. директор је реализовао следеће активности: 

 Да би се обезбедила припремљеност школе за почетак рада, директор је се ангажовао на припре-



 

55 

 

ми потребних наставних средстава и стручних кадрова.(јун-септембар) - према плану  уписа 

стручна већа су поделила расположиве часове и  исказали  мањак а онда је директор  на основу 

извештаја комисије формирао листу  технолошких  вишкова, као и листу запослених са 

смањеном нормом. 

               Материјално техничка припремљеност за почетак школске године: сређивање           просторија 

дома и школе 

 Директор је са тимом учествоваo у изради ГПР ,  РП, ШП 

  

 Учествовао је у припреми података за информациони систем „Доситеј“ као и припреми  

обрачуна зарада запослених према методологији и упутству МПТР- септембар 

 Пратио  прописе  и усаглашавање  општих  аката( после новог  ЗОСОВ-октобар 2017.   током 

године , закон о средњој школи,као и пратећи правилници) 

 Учествовао  у раду директора средњих школа,основних школа 

 током године- на основу акционог плана актива директора средњих школа Крагујевца – први 

понедељак у месецу –редовно а по потреби и ванредно) 

 Учествовао  у раду Удружења медицинских школа Србије: јесење заседање 28-29.11.2017. у 

Краљеву,пролећно 13-14.3.2018. у Новом Пазару 

 Учествовао  у раду директора домова(са представницима министарства,као и у активу 

директора домова нашег региона)  

22.9.2017.у Београду,31.1.2018. уБеограду,17.4.2018. на Авали 

 Учествовао  у раду Школског одбора (одржано је 10      седница на којима су разматрана 

питања из домена органа управљања са посебним освртом на финансијске извештаје)) 

 Учествовао  у раду Савета родитеља( одржана 5   састанка) 

 Учествовао  у раду   Одељењских већа (одржано 4-5) 

 Припремао  седнице Наставничког већа(одржано   14  седница), Педагошког 

колегијума(одржано 9 седница), 

 Педагошког већа(одржано 10  седница) 

 Учествовао  у раду тимова (сразмерно могућностима и слободном времену) нарочито тима за 

самовредновање, Стручног актива за развојно планирање,Стручног актива за школски 

програм 

 Учествовао у раду одењеских старешина-24.11.2017.,22.3.2018. 

  Учествовао у прикупљање понуда и избору  понуђача за осигурање ученика(септембар-  

oктобар) 

  Учествовао у припреми  и реализацији  екскурзија(током године) 

II,III,IV разреда (септембар-октобар)-анализе добрих страна као и слабости, са предлогом 

мера за побољшање 

 Учествовао у припреми  светосавске академије(децембар-јануар)-програм, награђивање 

ученика и наставника по правилнику-који су остварили резултате на републичким 

такмичењима 

 Учествовао у припреми финансијског плана, плана јавних набавки ,плана набавки(током 

године) 

 Учествовао у припреми  културних активности(током целе године 

-Велики школски час 

-културне манифестације у оквиру октобарских свечаности 

-Посета сајму књига 

-Фестивал науке у Београду 
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-Опера Крцко Орашчић 

 

 Учествовао у припреми одласка ученика и наставника  у стручне посете у Београд (октобар) 

 Учествовао у припреми посете сајму књига 

 Учествовао у припреми и реализацији хуманитарних  акција(током целе године нарочито пред 

новогодишње и божићне празнике ,на основу предлога тимова) 

 Учествовао у припреми  презентација факултета, високих школа(фебруар-мај) 

 Педагошко инструктивни рад(током године на основу плана заједно са стр.сарадницима и 

организатором вежби) 

 Покретање васпитно дисциплинских поступака, дисциплинских поступака( обавештавање 

одговарајућих тела о њима: НВ,ПВ,ШО,СР) 

 Водио  ситуационе  разговоре  са ученицима,наставницима, родитељима(током целе године са 

заказивањем и без; на почетку шк.године  много разговора са родитељима ученика који нису 

успели да упишу медицинску школу а желели су,а током године текућа проблематика)) 

 Припремио  и  реализовао  сарадњу  са новим партнерима (по потреби) 

 Планирао  и пратио  стручно  усавршавања (запослених и лично) 

 (према плану ГПР) 

 Припрема и праћење реализације матурских испита (по новом МСТ,ФТ,ЛТ и по старом 

ЗТ,ПСТ 

 Лично усавршавање:(произашло из самовредновања 

 

-Учешће у пројекту:Вози безбедно- бирај живот за ученике завршних разреда (организатор 

Град Крагујевац,Канцеларија за младе , МУП 

- Подршка за организовање дана отворених врата  

- Подршка у реализацији радионице у манастиру Драча 25.5.2018. 

- Сарадња са градом Инглштатом 

- Промоција сарадња са Сиреном-избор ученика  

-Промоција сарадње са Белим двором- ученик генерације 

- Промоција ученичке компаније наше школе  

 

 

 Сарађивао  са МПНТР, Школском управом,просветним саветницима,просветним 

инспекторима ,Полицијском управо(током године: низ састанака са руководиоцем 

ШУ,просветним саветницима задуженим за поједина питања, предлог плана уписа,редовна и 

ванредна контрола просветних инспектора, помоћ  школских полицајаца, предавања ,трибина 

о безбедности у школама) 

 Сарађивао  са  локалном заједницом(током целе године-припрема материјала за 

централизоване јавне набавке,критеријуми за финансирање лу на основу 

правилника,организовање и учешће ученика средњих школа у ђурдевданском карневалу) 

 Сарађивао  са Ученичким парламентом(током године) 

 Сарађивао  са канцеларијом Јужноморавског региона(упућивањем ученика на учење чешког 

језика,као и могућност одласка на студије) 

 Сарађивао са социјалним партнерима(током годин: 

 -КЦ Крагујевац 

 -Дом здравља 
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 Апотекарска установа Крагујевац 

 Завод за хитну медицинску помоћ 

 Геронтолошки центар 

 Предшколска установа Нада Наумовић, Ђурђевдан 

 Удружење здравствених радника Крагујевац 

 Агенција за борбу против стимулативних средстава Београд 

 Институт за јавно здравље 

 Завод за збрињавање одраслих Мале пчелице 

 Црвени крст 

 Удружење Липа 

 Омега фото 

 ФЦА  Србија д.оо 

 Удружење Липа 

 Аnny style ... 

 Канцеларија за младе, БИЦ 

 Сарадња са медицинском школом из Суботице 

 Сарађивао  са Центром за стручно усавршавање запослених у образовању(током године-

анализом потреба наставника,васпитача,стручних сарадника) 

 Одлучивао о правима,обавезама и одговорностима ученика и запослених(током године 

разматрао приговоре ( на оцену) и доносио решења о питањима из домена одлучивања 

директора) 

 Остали послови: 

- Стање безбедности у школама( трибина у организацији МУП и ШУ 

 -Присуство свечаној додели плакета ђацима генерације (Политика и МПТР 

-16/17.10.2017.Koнференција у Врњачкој бањи: Одговорност директора 

- Антидопинг у спорту-радионица (организатор: Антидопинг агенција- Београд 

- 23.10.2017. Скупштина град-Учешће школа у припреми прославе  Пробоја солунског 

фронта 

- Припрема и учешће у пројекту Медиомедика 

- 31.10.2017. Семинар у Београду : нови ЗОСОВ 

- Обуке и интерна провера за стандард  

- Директор,секретар у скупштини града : Централизоване јавне набавке 

- Припреме и реализација пројекта: европски парламент 

- 23.2.2018. Семинар у Београду: Правилник о организацији и систематизацији и 

усаглашавање са Уредбом о каталогу послова за предшколске установе,основне, 

средње школе 

- Припрема фестивала науке у Првој гимназији 

- Припрема матурске вечери и матурске журке 

- Директор,помоћик директора за дом,стручни сарадник и васпитач су учествовали на 

семинару на Златибору: 

Васпитни рад у домовима 13-15.4.2018. 

-14.6.Свечаност у скупштини града:школа је добила плаакету- широко срце- поводом 

добровољног давалаштва крви 

-25.6.2018. Састанак директора медицинских школа у Нишу 

са помоћником министра за средње образовање 
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(  -мрежа школа у РС, правилник о критеријумима за финансирање, имплементација 

матурских испита) 

-29.8.2018. Директор, секретар, шеф рачуноводства –саветница за финансијско-

материјална питања(састанак у вези примене новог правилника за финансирање) 

-Пројекат: Матура 2018 

 

 У свом раду директор је остварио комуникацију  са својим непосредним сарадницима, 

управником  дома-помоћником директора за дом, стручним сарадницима, наставницима, 

васпитачима,председницима  стручних  већа, стручним тимовима,секретаром, 

рачуноводством и осталим запосленима засновану на поверењу ,уважавању, 

  поштовању, разумевању 

Однос директор- ученик  је заснован на  уважавању.  

 

 

               Материјално-технички услови: 

-замена столарије тј.врата у дому и ученичком тоалету 

-кречење просторија 

-хобловање паркета у учионицама 

- сређивање кабинета фармацеута и зубара 

 

Набавке: су вршене према материјалним могућностима приоритетима. 

 

 

 

 Финансијски план за   2018 год:  

 

Бужет:          121 054 367 

Општина:       15 064 048 

Сопствени:     12330500 

Родитељски:     700 000 

Укупно:         149148915 

 

 

 
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ   ШК.2017/18. 

 

 

 

   Септембар 

 

31.8. Усељавање ученица у дом, родитељски састанак 

1.   Почетак наставне године,пријем ученика првог разреда 

4.      Штрајк радника у просвети 

 

8.  Трибинау Првој техничкој школи у организацији ПУ,ШУ 

         Тема : Безбедност у школама 

11. Састанак Актива директора средњих школа у Првој техничкој 

11. Састанак шефова рачуноводства са финансијском саветницом у ШУ 
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13. Седница ПК 

14. Седница ШО 

15. Иницијални тест из српског језика за ученике првог и трећег разреда 

16. Радни састанак у нашој школи у оквиру пројекта Медикомедиа 

19. Седница НВ 

20. Радионица за директоре и стручне сараднике у Првој техничкој 

21. Свечана додела плакета ученицима генерације основних и средњи школа у скупштини 

22. Састанак директора домова у Београду 

22. Иницијални тест из математике за ученике првог и трећег разреда 

22-29. Екскурзија ученика четвртог разреда: СевернаИталија , Француска, Шпанија 

25-29. Екскурзија ученика трећег разреда: Беч,Праг, Дрезден,Братислава 

26-30. Екскурзија ученика другог разреда :Северна Грчка,Крф, Охрид 

 

Октобар 
2. Састанак  Актива директора средњих школа у Економској школи 

5. Састанак одељењских старешина и чланова тима за излете и екскурзије ( после реализованих 

екскурзија) 

9. Састанак СР 

9. Састанак тима за каријерно вођење и тима за стручно усавршавање 

10. Састанци  СА ШП, СА РП,Тима за самовредновање 

11. Састанак тима за заштиту зивотне средине, тима за културне активности 

12. Састанак тима за сарадњу са ЛУ и осталим партнерима, тима за борбу против насиља 

16-17. Конференција у Врњачкој бањи 

            Тема: Одговорност директора 

16. Дан здраве хране  

19. Радионица : Антидопинг у спорту у нашој школи (повезано са такмичењем у пливању) 

21.  Велики школски час у Шумарицама 

24. Посета сајму књига у Београду 

26.Такмичење ученика основних и средњих школа 

   Тема: Да рат заувек остане игра- пробој солунског фронта 

28. Састанак у Београду у вези пројекта Медио медика (наставник и 3 ученика) 

30. Одељењсо веће  IV/7 

31.Семинар у Београду 

      Тема : нови ЗОСОВ 

 

      Новембар 

 

 

2.  Обука за стандард   ИСО 9001 

 

3. Састанак  тима за самовредновање 

3-4. Фестивал љубавне поезије у Сомбору 

3. Састанак тима за израду матуре у Београду 

3. Састанак директора, секретара у општини у вези централизованих јавних набавки 

6. Састанак Актива директора средњих школа у музичкој школи 

8. Седница ПК 

9-10. Јесењи распуст 

10-12. Радионице у оквиру пројекта Европски парламент (у нашој школи) 

13. Ванредни инспекцијски надзор 
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13. Одељењско веће ученика првог,другог разреда 

14. Састанак директора домова у Артему 

15. Обука за стандард ИСО2001 

15. Одељењско веће трећег и четвртог разреда 

17. Седница НВ 

17. Састанак у општини  

       Тема : критеријуми за  финансирање ЛУ према правилнику 

24. Састанак са одељењским старешинама 

25. Наставна субота- надокнада екскурзије-уторак 

27. Састанак СР 

28-29.Скупштина удружења медицинских школа Србије у Краљеву 

 

 

 Децембар 

 

 1-3. Представник школе у Инглштату 

Трибина у Политехничкој школи 

Тема:Шеснаест дана борбе против насиља у породици 

4. Састанак Актива директора средњих школа 

6. Редован инспекцијски надзор 

    Тема:припремљеност 

6. Огледни час из хирургије 

7. Састанак тима за матуру 

7. Седница ПВ 

9. Наставна субота- надокнада екскурзије- среда 

13. Седница ПК 

13. Седница ШО 

14. Састанак директора у ПУ 

      Тема: Уживање и растурање опојних средстава у школама и њиховом окружењу 

16. Ученици и наставници су присуствовали фестивалу науке у Београду 

23. Наставна субота-надокнада екскурзије-четвртак 

23. Ученици и наставници су присуствовали опери Крцко Орашчић у Новом Саду 

27. Седница НВ 

29.Последњи наставни радни дан пре новогодишње и божићне празнике 

 

 

Јануар 

 

НОВОГОДИШЊИ, БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ  

 

9. Први радни дан 

13. Наставна субота –надокнада екскурзије-петак 

15. Састанак Актива директора средњих школа у медициској школи 

19. Огледни час –здравствена нега-Лана 

25. Школу су посетили ученици ош. „Мома Станојловић“ 

27. Светосавска академија- школска слава 

29. Састанак директора и стручних сарадника домова у нашем дому 

31.Састанак директора домова и секретара у Београду 

31.Седница Одељењског већа првог,другог разреда 
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Фебруар 

 

1.Седнице Одељењских већа трећег, четвртог разреда 

1.Свечано отварање јануарских дана просветних радника 

1.Седница ШО 

2.Седница НВ и ПВ (заједничка) 

7.Састанак директора срењих школа Крагујевца 

   Тема: предлог плана уписа 

15-16. Нерадни дани-државни празник 

21.Седница ПВ 

21. Седница ПК 

23. Семинар у Београду (Правилник о организацији и систематизацији,Каталог радних места) 

24. Ученици и наставници присуствују  регионалним сусретима васпитача 

26. Седница СР 

28. Седница ШО 

 

 

МАРТ 

 

5.Састанак Актива директора средњих школа и секретара у Првој техничкој 

7. Сајам  радова  ученичке компаније поводом 8. Марта- Дана жена 

13.Састанак секретара средњих школа (усаглашавање аката ) 

13-14. Скупштина Удружења медицинских школа РС 

16. Фестивал науке у Првој гимназији на коме учествују наши ученици 

     Огледни час-Валентина Јовановић 

      Састанак директора средњих школа у хотелу Крагујевац 

       Тема: организација матурске вечери 

19. Школско такмичење зубних техничара 

22. Састанак са одељењским старешинама 

23. Регионална спортска домијада у Костолцу 

24. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе( у економској школи) 

      Ученици и наставници су посетили  Институт за трансфузију и Високу медицинску школу у Београду 

25. Окружно такмичење из биологије у мед.школи 

28. Школско такмичење  из  здравствене неге 

30. Регионална домијада у културном стваралаштву у Ћуприји 

   

 АПРИЛ 

 

2-9. Пролећни распуст 

12. Одељењско веће  за четрти разред 

17. Одељењска већа за први, други, трећи разред 

19. Седница  НВ 

20-21.Републичко такмичење из здравствене неге у Новом Саду 

20-22. Републичка домијада у културном стваралаштву у Краљеву 

23. Састанак у општини . 

       Тема:Учешће средњих школа у Ђурђевданоском карневалу 

23. Ученици и наставник учествују у прослави дана војске у касарни Милан Благојевић 

24. Радионица за стручна већа (SWOT анализа за РП) 
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25. Састанак  Савета  родитеља 

26. Седница ПК 

27-30. Други део спортске домијаде у Свилајнцу 

27-30. Републичко такмичење из географије у Београду 

 

МАЈ 
 

1-2. Државни празник-нерадни  дани 

3.  Састанак директора средњих школа у Полицијској управи 

      Тема: Пројекат  „ Матура 2018“ 

7.  Састанак директора средњих школа у Политехничкој школи 

8. Седница ШО 

10.Презентација за ученике завршних разреда.“Вози безбедно- бирај живот „ 

11-12. Републичко такмичење  из прве помоћи у Суботици 

11-13. Републичка домијада у Краљеву 

12. Дан отворених врата- презентација школе 

      Организатор: тим за каријерно вођење 

12. Додела награде ученици Лекић Бојани (у области здравствене неге) у Смедеревској             

     Паланци 

13. Ученици и наставници (чланови тима за заштиту животне средине) су учествовали у  

      Републичкој планинарској акцији-нарцису у походе- Столови-Краљево 

13-15. Национално такмичење ученичких компанија у Београду 

15-19. Сајам књига у Крагујевцу 

16.   Обука за имплементацију матурског испита ( у нашој школи) 

18-19. Републичко такмичење зубних техничара на Дивчибарама 

19.   Републичко такмичење из латинског језика у Београду 

21. Састанак комисије за отварање понуда за екскурзију трећег разреда  шк.2018/19. 

24. Школу је посетила делегација из Инглштата (у оквиру сарадње Крагујевца и            Инглштата) 

27. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе у Тршићу 

28.  Седница Наставничког већа 

29.  Седница Школског одбора 

31.  Последњи наставни дан за матуранте (матурска журка) 

       Седнице одељењских већа за четврти разред 

       Састанак Савета родитеља 

31.5-2.6. Наши наставници дежурају као супервизори (у Првој гимназији, Другој гимназији, Музичкој 

школи) 

 

 

ЈУН 

 

 1. Семинар у нашој школи: Комуникација  

4. Седница Наставничког већа, Испитног одбора 

5. Матурско вече 

7. Седница Педагошког колегијума 

7. Тест знања за  МСТ 

8. Ученици и наставници су у Новом Саду присуствовали опери Пинокио 

8. Тест знања за ФТ,ЛТ 

9. Матурски писмени из српског језика 

11.Матурски практични део за ПТ, ЗТ 
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12. Састанак Актива директора средњих школа 

12. Састанак комисије за екскурзију ученика другог разреда за шк.2018/19. 

13. Матурски практични део у Клиничком центру 

14. Састанак директора домова у Јагодини 

18. Седница ШО 

18. Седница НВ и ИО 

19. Отварање понуда за јавну набавку-храна 

21. Последњи наставни дан за ученике првог,другог, трећег разреда 

22. Одељењска већа за ученике првог,другог, трећег разреда 

25. Седница НВ 

25. Састанак директора медицинских школа у Нишу 

28. Подела сведочанстава ученицима 

29. Седница ПВ 

29. Седница ПК 

 

ЈУЛ 

2. Седница НВ 

5. Седница ШО 

9-10. Упис ученика у први разред 

10. Седница НВ 

11.Састанак Актива директора средњих школа 

20. Седница ШО 

 

АВГУСТ 

20. Седница НВ 

21. Седница ПК 

20-22. Припремна настава 

22-25. Поправни,разредни испити 

27. Упис ученика другог,трећег, четвртог разреда 

28. Седница НВ 

29. Излет за запослене 

29. Седница ПВ 

29. Састанак директора, секретара, шефова рачуноводства са саветницом за финансијско-материјална 

питања 

 
 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

У  току  2017/18.год. одржано је 10 седница Педагошког колегијума на којима се радило по плану и 

програму, а под тачком разно разговарало се и о другим актуелним питањима од значаја за добро 

функционисање установе. 

-Реализација рада Педагошког колегијума у шк. 2016/17. 

-Оствареност ГПР, РП,самовредновања 

- Разматрање ГПР за шк.2017./18.,плана самовредновања, РП 

- Конституисање ПК за шк.2017./18. 

- Именовање тимова и актива 

- Разматрани су нови акти 

- Усвајан и разматран план ПИР 
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-Анализиран успех и владање током године 

-Праћена допунска и додатна настава 

- Разматран и усвајан план уписа 

- Праћена реализација ГПР, плана директора на полугодишту 

- Анализиран рад СВ 

- Разматран рад  СА, тимова 

- Разматрани резултати на свим нивоима такмичења(похваљивани и награђивани         ученици и 

наставници) 

- Праћена реализација РП и давана мишљења за нови 

-Разматран нацрт РП  (2018-2023) 

-  Усаглашавани  планови СВ 

- Разматрано стручно усавршавање запослених ( од планирања  до реализације) 

Закључак: Педагошки колегијум је радио по плану и програму и као стручни орган помогао директору у 

пословима везаним за осигурање квалитета и унапређивању образовно васпитног рада. 

 

 

 
  ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И ОДЕЉЕЊСКИЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

      Рад одељењских старешина и одељењских заједница се одвијао према плану и програму који је 

саставни део Годишњег плана рада школе и у овом периоду реализован је од 18 до 36 часова часова у 

зависности по ком наставном  плану и програму се ради. По иновираном програму одржано је 36 часова 

одељењског старешине .Наравно да је се бавио и неким другим, али актуелним питањима. Посебна 

пажња посвећена је васпитном раду, понегде и појачаном васпитном надзору. 

 

 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

-Разматрање Извештаја о остваривању ГПР, РП, самовредновања 

  Шк.2016/17 

-Разматрање Извештаја о раду директора шк.2016/17 

-Утврђивање предлога ГПР , РП , самовредновања за шк.2017/18 

-Утврђивање плана рада НВ ШК.2017/18. 

-Именовање вођа екскурзија 

-Анализе успеха и владања ученика на класификационим периодима 

- Извештаји о реализованим екскурзијама  

- Упознавање са новим ЗОСОВ, као и пратећим правилницима 

-Разматрање предлога плана уписа 

-Укључивање у пројекте 

-Информације са важних састанака: општински СР, ПУ 

-Разматрање програма екскурзија 

-васпитне и васпитно дисциплинске мере 

-Извештај о реализованим такмичењима 

-Припрема и реализација матурских испита( по новом МСТ,ФТ,ЛТ, 

По старом ПС,ЗТ 

-Избор ученика и наставника за одлазак у Сирен 

-Предлог супервизора за реализацију завршног испита у основним школама 

-Похвале, награде,Вукове дипломе, ученик генерације 

-Именовање комисија за упис 
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-Разматрање рада тимова, СА  

-Разматрање нацрта РП 

-Разматрање распореда испита, комисија, припремне наставе 

-Именовање одељењских старешина 

-Структура  40- то час.недеље 

-Одлука о уџбеницима 

-Усвајање распореда Т,В,Б 

-Одлуке о ослобађању наставе физичког васпитања 

-Сарадња са Инглштатом 

-нека текућа питања 

 

 

ОДЕЉЕЊСКА И РАЗРЕДНА ВЕЋА 

 

                         Задаци разредних и одељенских већа  у 2017/18.години односили су се на: организацију и 

реализацију васпитно-образовних програма у разреду и одељењима и праћењу појединачног успеха 

сваког ученика, одељења и разреда. На седницама разредних и одељењских већа разматрана су следећа 

питања: 

               Планирање и програмирање рада разредних већа; 

               Избор председника већа; 

               Планирање писмених задатака, контролних вежби и других видова објективног оцењивања; 

               Планирање других видова образовно-васпитног рада /додатне и допунске наставе, секција итд.; 

              Упознавање већа са карактеристикама и структуром ученика; 

              Организација додатне, допунске наставе и секција слободних активности; 

               Планирање програма екскурзије за сваки разред; 

               Договор око организовања екскурзија; 

              Анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима; 

             Разматрање предлога васпитно-дисциплинских мера за ученике који имају неоправдане изостанке 

или на други начин крше правила која проистичу из закона; 

             Предлози за похвале и награде ученика који су постигли одличан успех и примерно владање; 

             Упознавање већа са резултатима наших ученика на такмичењима и предлози за награде; 

              Анализа реализације наставних планова и програма наставника; 

             Упознавање већа са иновацијама у настави и са реализованим огледним часовима у оквиру већа. 

               Одељенске старешине су, у оквиру својих задатака, пратили напредовање сваког ученик у свом 

одељењу и настојале да у најбољем интересу ученика решавају настале проблеме. У том циљу су 

остваривали сарадњу са родитељима ученика, кроз индивидуалне разговоре и родитељске састанке, који 

су организовани после сваког класификационог периода. Одељенске старешине су остваривале и сарадњу 

са педагогом школе, другим предметним наставницима, који су предавали њиховом одељењу, 

васпитачима из Дома као и са директором школе. Одељенске старешине су о свим предузетим 

активностима водиле прописану домументацију, а пре свега одељенски дневник и матичну књигу 

ученика, као и документацију о напредовању и проблемима сваког ученика. 

Одељењска већа су одржана 13.11.2017. , 31.1.2018, 17.4.2018. и 22.6.2018. за први и други разред . 

15.11.2017. , 1.2.2018. , 17.4.2018, 22.6.2018.за трећи,  15.11.2017. , 1.2.2018. , 12.4.2018. и 31.5.2018 за 

четврти разред. 
 

 

 

ПЕДАГОШКО ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА 
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Рад стручних сарадника- педагога и психолога у школској 2017/18. години базиран је на 

Годишњем плану рада Средње медицинске школе са домом ученика ,,Сестре Нинковић“ у Крагујевацу, 

чије је саставни део план и програм рада  стручних сарадника. Поред педагога у школи ради психолог где 

заједно стварују једну норму.. Та чињиница усмерила је деловање оба стручна сарадника на активности 

које су биле заједничке, али и на већу усредсређеност на одређене активности у односу на друге. Дакле, 

улоге носиоца активности и сарадника биле су одређене, што је резултирало веома успешном сарадњом у 

оквиру стручне службе. 

Од почетка школсе године стручни сарадник-педагог је учествовавала у изради Годишњег плана 

рада школе, изради плана педагога, пружала помоћ наставницима у изради њихових планова рада. У 

циљу праћења остваривања образовно-васпитних задатака педагог школе је посећивала часове теоријске 

и практичне наставе, након чега је кроз разговор са предметним наставницима вршена анализа часа и 

саветодавни рад. 

У току школске године стручни сарадник- педагог је обављала индивидуалне разговоре са 

ученицима, родитељима ученика, одељењским старешинама, васпитачима и наставницима, са посебним 

освртом на постигнућа и успешност ученика, на проблеме адаптације у новој средини, на развојне и 

породичне проблеме. 

На свим класификационим периодиима, а у оквиру аналитично-истраживачког рада, педагог је 

вршила анализу успеха и изостанака са наставе, у свим одељењима и разредима. 

Рад психолога највише је био усредсређен на решавање уочених развојних проблема ученика. 

Велику подршку у раду дале су одељењске старешине које су на време уочавале и иницирале многе 

саветодавне разговоре са ученицима. Психолог је био члан многих школских тимова у којима је, сходно 

одговарајућој улози, обављао и одређене активности. Значајан сегмент његовог рада биле су и 

активности у оквиру  професионалне оријентације, у оквиру којих су тестирани ученици четвртог разреда 

и обављени бројни  индивидуални разговори са њима.  

Помоћ и подршка притекла је од колега из Националне службе за запошљавање као и психолога 

Дома школе. Како би допринео стварању оптималне климе за лични развој ученика и професионални 

развој наставника, психолог је учествовао на семинарима и тако радио на оснаживању личних и 

професионалних компетенција. 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

            Одржане су пeт седнице школског одбора на којима су разматрана питања и донете одлуке из 

надлежности школског одбора утврђено Законом и годишњим планом рада школе. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

          Одржане су пет седнице Савета родитеља на којима су разматрани планови  и програми образовања 

и васпитања , развојни план годишњег плана рада, као и њихов извештај о реализацији из предходне 

школске године. 

            Дата сагласност на програме, организацију и усвојен извештаји раелизације ескурзија. 

            Учешће родитења у бобољшању стандарда ученика. тј. обезбеђивању средстава и расподеле за 

виши ниво квалитета образовања. 

            Анализа успеха ученика на класификационим периодима са предлогом мера за побољшање 
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образовно васпитног рада. 

            Предлагање родитеља у школске тимове стручне активе. 

 

          

 

 

 

 У Крагујевцу  

      Дана  15.9.2018.                                                                                         Директор школе 

                                                                                           _________________ 

                                                                                          Славица Јанковић 


