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Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 
2019/2020. године 
 
Реализација Годишњег плана рада школе заснована је на више законских одредби које је донело 
Министарство Републике Србије, а које су објављене у Службеном или Просветном гласнику 
Републике Србије. На основу законских одредби усвојени су школски правилници и интерна акта, 
који су такође били основа за реализацију Годишњег плана рада школе. 

1. Приоритетни задаци школе 
Приоритетни задаци школе за школску 2019/20. годину дефинисани су Акционим планом за развојно 
планирање и Акционим планом за самовредновање, који су проистекли из анализе стања у школи. 
 

1.1. Реализација Развојног плана Медицинске школе са домом ученика „Сестре 
Нинковић“ за школску 2019/20. годину 

 
Развојно планирање је континуиран процес заснован на константном истраживању и препознавању 
аутентичних потреба школе и проналажењу начина да се те потребе задовоље. Развојни план је 
стратешки документ о развоју установе за период од 2018. до 2023. године.  
Развојни план садржи: 
 - анализу стања, 
 - ресурсе, 
- образовно-наставни процес, 
- резултате самовредновања, 
- резултате екстерног самовредновања, 
- SWOT анализу, 
- мисију, 
- визију, 
- мото (Знање  и  хуманост  ће спасити  свет), 
- приоритете у oстваривању образовно-васпитног рада,  
- план и носиоце активности,  
- план евалуације, 
- мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на матурском 
и завршном испиту,  
- мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и 
квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка,  
- план рада са талентованим и надареним ученицима, 
- програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и повећања сарадње међу 
ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и међу самим запосленима, 
- мере превенције осипања броја ученика,  
- друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај 
појединих наставних предмета,  
- план стручног усавршавања наставника,  директора, стручних сарадника и других запослених у 
школи, 
- план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника, 
- план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе,  
- план припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања.  
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Стручни актив за развојно планирање је извршио анализу остварености активности планираних 
Развојним акционим планом школске 2019/20. год. Многе планиране активности нису остварене због 
епидемиолошке ситуације у којој се Србија нашла и у којој се и даље налази. Чланови актива у 
школкој 2019/20. години били су: 
 

  1. Бојана Савић Богдановић координатор актива 
  2. Дарко Обрадовић наставник 
  3. Јелена Тодоровић координатор за наставу вежби 
  4. Снежана Марковић Бурић управник Дома 
  5. Оливера Радивојевић Вељовић наставник 
  6. Милена Јанковић  наставник  
  7. Сандра Меловић наставник 
  8. Дејана Димитријевић Ћировић наставник 
  9. Миломир Спасовић наставник 
10. Мирјана Стојановић наставник 
11. Татјана Стојановић  представник Савета родитеља 
12. Марко Жижаковић представник ученика 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Планирање васпитно – образовног рада усмерено је на развој и остваривање 
циљева образовања и васпитања стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и  
оптих међупредметних и предметних компетенција. 
1. ЗАДАТАК: Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 
глобално 
 планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 
Ред. 
бр. 

План активности Извор 
доказа 

Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа 
Реализовано - исходи 

1. 

Сарадња са стручним 
већима на 
имплементацији 
међупредметних 
компетенција у 
глобално, оперативно и 
дневно планирање 

Записници 
СВ, 
глобални 
планови 

Имплементиране 
међупредметне 
компетнеције у 
глобално,  оперативно и 
дневно планирање 

Планирана активност 
остварена у делу 
глобалних и 
оперативних планова. 
Делимично остварена у 
дневним припремама 
наставника. 

2. 

Уврстити исходе учења 
за сваку тему, наставну 
јединицу и разред у 
оперативне и дневне 
планове рада наставника 

Оперативни 
планови 
 рада и 
 дневне  
припреме 

Оперативни планови  и 
дневне припреме  
садрже исходе учења. 

Планирана активност је 
 остварена у потпуности  
код смерова  
који имају прописане  
исходе учења. 
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2. ЗАДАТАК: У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су 
методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

Ред. 
бр. План активности Извори 

доказа Критеријум успеха 
Ниво остварености 
доказа Реализовано - 
исходи 

1. Предавање – Активна 
настава 

Листе  
присутности, 
потврде о  
учествовању, 
дневне  
припреме 

Наставници су упознати 
са методама и техникама  
активне наставе и 
примењују их у свом 
раду. 

Предавања су одржана 
за сва стручна већа на 
почетку другог 
полугодишта. 
Активност је остварена 
у потпуности. 

 
  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 
1. ЗАДАТАК: Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и 
оцењивање  
оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи). 
Ре
д.б
р. 

Опис активности Доказ Критеријум успеха Ниво остварености доказа 
Реализовано - исходи 

1. Планирање 
формативног и 
сумативног 
оцењивања у циљу 
праћења рада и 
напредовања 
ученика 

Свеска стручног 
већа, 
педагошка 
документација 
наставника, 
свеске ученика 

Наставници 
анализирају на СВ 
начине праћења.  

Већина наставника има 
свеске праћења рада 
ученика и планира 
формативно и сумативно 
оцењивање, али изостаје 
анализа на састанцима 
стручних већа, осим код 
већа здравствене неге. 

2. Имплементација 
(анализа 
примењених -
донетих критеријума 
кроз оцењивање) 

Свеска  
стручног већа 

Наставници на I и 
III тромесечју  
анализирају 
критеријуме оцена 
кроз формативно  
оцењивање. 

Није реализовано. 

3. 

Усаглашавање нивоа 
постигнућа 
теоријског и 
практичног дела на 
основу исхода 
предмета 

Свеска  стручног 
већа, педагошка 
документација 
наставника, свеске 
ученика 

Усаглашеност у 
нивоима постигнућа 
на теоријском и 
практичном делу 
наставе. 

У свескама стручних већа 
није видљив ниво 
усаглашености исхода 
предмета, иако је у 
педагошкој 
документацији одређених 
професора ова 
усаглашеност 
документована. 
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ЗАДАТАК: Ученику су јасни критеријуми вредновања.  
Р.б
р. 

Опис активности Докази Критеријум успеха Ниво остварености доказа 
Реализовано - исходи 

1. 
Наставник на почетку 
сваке области 
дефинише исходе за 
ту област са којима 
треба да упозна 
ученике 

Резултати 
анонимне анкете, 
припрема 
наставника 

Ученици разумеју 
исходе и помоћу 
њих могу да 
самопроцењују 
напредовање. 

Наставници имају 
дефинисане исходе за 
сваку област али ученици 
у већој мери не разумеју 
исходе и нису 
оспособљени да 
самопроцене свој 
напредак 

2. Наставник прави 
план  
учења са учеником 
који слабије 
напредује 

План учења, 
успех ученика, 
педагошка 
документација 
наставника и 
стручног сарадника 

Смањен број 
недовољних оцена 
на крају године. 

Наставници воде 
евиденцију о плану учења 
што говори и нали број 
ученика који су упућени 
на поправни испит. 

3. Наставници у својим 
плановима 
планирају различите 
облике  рада 
(семинарски, 
пројектна настава, 
ситуациони задаци, 
презентације итд.) 

Педагошка 
документација 
наставника и 
стручног сарадника 

Преко 60%  планова 
наставника садрже 
различите облике 
рада. 

Наставници у својим 
плановима делимично 
планирају различите 
облике наставе. Најмање 
је заступљена пројектна 
настава. 
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3. ЗАДАТАК: Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 
раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 
Р.б
р. 

План активности Докази Критеријум успеха Ниво остварености доказа 
Реализовано - исходи 

1. Наставник у својим 
припремама 
планира време за 
размену 
информација о раду 
ученика 

Документација 
наставника – 
припрема 
наставника 
 

Преко 60% припрема 
 има планирано 
време  
за јасну повратну 
информацију о  
раду ученика. 

Није остварен. 

2. Наставник јасно 
 дефинише 
постигнућа  
и напредак ученика  
током рада на часу 

Припрема 
наставника - 
документација 
наставника, 
анонимна анкета 

Ученик може да  
прати свој  
напредак. 

Делимично остварена 
активност. Само код неких 
наставника ученици могу 
да прате свој напредак. 

3. Договор са 
ученицима о начину 
праћења 
напредовања и 
оцењивања током 
године за сваку 
област 

Резултати 
анонимне анкете 

Ученик зна на који 
начин наставни 
прати и процењује 
његов напредак.  

Није остварено. 

4. У дневним 
плановима 
наставника 
испланирано је 
време за 
информацију 
ученицима о 
њиховом раду 

Припреме 
наставника 
 

Преко 50% 
наставника планира 
време за 
информисање 
ученика. 

Није остварено. 
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4. ЗАДАТАК: Ученик поставља себи циљеве у учењу. 
Ре
д. 
бр. 

План активности Докази Критеријум успеха Ниво остварености доказа 
Реализовано - исходи 

1. Наставник ефективно 
примењује велики 
број стратегија (нпр. 
учење усмерено на 
ученика, искуствено 
учење, практично 
учење, учење у 
групи, кооперативно 
учење) како би 
изашао у сусрет 
индивидуалним 
стиловима учења, 
способностима. 

Припрема 
наставника, 
педагошка 
документација 
наставника, 
свеске ученика, 
резултати тестова  
знања 

Ученици лакше и 
брже усвајају и  
примењују знања. 

Није остварено. 

5. ЗАДАТАК: Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 
осећања припадности школи. 
Ре
д. 
бр. 

Опис активности Извор доказа Критеријум успеха Ниво остварености доказа 
Реализовано - исходи 

1. Осмишљавање 
начина и приступа 
којима ће ученици 
самовредновати рад  

Записник СВ, 
писана припрема 
за час, 
педагошка 
документација 

Осмишљено бар  
3 начина на који  
ученици могу да 
самовредновати  
свој рад.  

Није реализовано. 

2. Израда 
инструмената за 
самовредновање,  
посебно у 
кооперативном 
учењу 

Записник СВ, 
писана припрема 
за час, 
свеске ученика, 
педагошка 
документација 

Осмишљена 2 
инструмента  

Није реализовано. 

3. Анализа о начина  
проверавања 
сопстеног 
напредовања –  
 анкета 

педагошка 
документација 
наставника 
свеска СВ 

Усаглашавање  
начина праћења 
напредовања са  
потребама  
ученика 

Није реализовано. 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 
1.ЗАДАТАК: Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 
индивидуализацији подршке у учењу. 

Опис активности Критеријум успеха 
Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 

Доказ 

Квантитативна и 
квалитативна анализа 
иницијалних тестова 

Урађена анализа 

Није остварен. Само 
веће здравствене 
неге и има 
комплетно урађену 
анализу иницијалних 
тестова. 

Педагошка документација 
наставника, 
свеска СВ 

Континуирано праћење 
напредовања ученика 
(сумативно и 
формативно) 

Бољи увид ученика 
у њихов рад и 
напредовање 

Већина наставника 
континуирано прати 
напредовање 
ученика. 

Свеска праћења, 
свеска СВ 

Израда плана учења Бољи успех ученика 
Одређени 
наставници имају 
израђен план учења. 

Педагошка документација 
наставника, стручног 
сарадника 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА    

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

ЗАДАТАК: Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

Опис активности Критеријум успеха 
Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 

Доказ 

Упознавање ученика првог 
разреда са методама и 
техникама учења 

Одржано предавање 
у свим одељењима 
првог разреда 

Остварена активност 

Дневник рада, 
педагошка 
документација 
педагошко-
психолошке службе 

Помоћ друг другу 
Смањен број ученика 
са недовољним 
оценама 

Наставници и 
одељењске старешине 
спроводе помоћ друг 
другу. 

Дневник рада, 
педагошка 
документација 
наставника 

Обавезно учење 
Смањен број ученика 
са недовољним 
оценама 

Није било ученика који 
су имали меру 
обавезног учења. 

Педагошка 
документација 
педагошко-
психолошке службе, 
одељењског 
старешине 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе. 

1. ЗАДАТАК:  Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада. 

Опис активности Критеријум успеха 
Ниво остварености 
доказа 
Реализовано - исходи 

Доказ 

Директор даје јасне, писане 
захтеве за промене у раду и 
прати остварене промене 

Запосленима су 
јасни захтеви које од 
њих очекује 
директор 

Актививност је 
делимично остварена. 
Директор даје јасне 
захтеве, али не увек у 
писаном облику и само 
делимично прати 
остваривање истих. 

Документација 
директора, 
анонимана анкета 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Људски ресурси су у фукцији квалитета рада школе.  

1. ЗАДАТАК: Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем 
између школа вреднују и унапређују наставу и учење. 

Опис активности Критеријум успеха 
Ниво остварености 
доказа 
Реализовано - исходи 

Доказ 

Осмишљавање часова (сарадња 
стручне службе и наставника) и 
заједничка реализација 

Минимум 2 часа 
годишње Није реализовано. 

Записник СВ, 
педагошка 
документација  
педагошко-
психолошке службе 

Заједничка посета часова, 
наставника и стручног 
сарадника колегама из СВ 

Боље разумевање 
индикатора  Није реализовано. 

Педагошка 
документација стручне 
службе и 
наставника 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ETОС 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 
1. ЗАДАТАК:  У школи се подржавају иницијативе и педагошкa аутономијa наставника и стручних 
сарадника. 

Опис активности Критеријум успеха 
Ниво остварености 
доказа 
Реализовано - исходи 

Доказ 

Прилагођавање наставе 
вежби и теорије потребама 
ученика – смањена 
оптерећеност ученика 

Мања 
оптерећеност 
ученика 

У циљу балансирања 
распореда теоретске 
наставе и вежби 
осмишљен је нови 
концепт распореда 
вежби и блокова, који 
су подељени по 
недељама у виду 
реализације 
једнодневне праксе 
сваке недеље (уз 
промену дана у 
недељи) или 
дводневне, односно  
тродневне праксе -
блока.  
При изради плана 
руководило се 
уједначеним 
распоредом вежби и 
теорије у току дана и 
недеље, као и местом 
где се реализују, због 
растерећења ученика. 
 

План одржавања 
вежби и теорије  
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2. ЗАДАТАК: Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања 
припадности школи. 

Опис активности Критеријум 
успеха 

Ниво остварености доказа 
Реализовано - исходи Доказ 

Помоћ у учењу – 
друг другу 

Бољи успех  
ученика и  
атмосфера у  
учионици 

Одељењске старешине и поједини 
предметни професори првог и других 
разреда организовали су вид учења (ученик 
ученику) са намером да се лакше преброде 
тешкоће у разумевању и учењу градива. 
Овај вид је највише заступљен у првом 
разреду због адаптације ученика на нове 
предмете и облике рада. 

Анонимна анкета,  
извештај тимова, 
записник са одељењског 
већа 

Уређење 
школског 
простора – 
учионица, хола, 
дворишта 

Преко 80% 
ученика је  
је задовољно 
реализовани
м 
активностима 

Оствареност је преко 80%  и огледа се у 
сређивању учионица 
(кречење, хобловање паркета), дворишта  
(куповина 3 клупе за парк), означавању 
паркинг места, уређење хола, опремању 
кабинета зубне технике и фармацеутске 
хемије, канцеларија.  

Анономна анкета, 
извештај тимова, 
записник са одељењског 
већа,  
уређен простор 

Организовање 
предавања – 
вршњачка 
едукација 

Преко 80% 
ученика је  
је задовољно 
реализовани
м 
активностима 

Од септембра до краја првог полугодишта 
организована су 3 предавања – вршњачка 
едукација. 
 

Анономна анкета,  
извештај тимова  (Секције 
за болести зависности, 
Секција здравствено- 
васпитног рада),  
записник са одељењског 
већа 

Хуманитарне 
акције за помоћ 
ученицима наше 
школе 

Одлазак 
већег броја 
ученика на 
ђачку 
екскурзију 

Није  реализовано. 
Записник са одељењског 
већа 
 

„Базар здравља“ 

 Активно 
учешће  у  
реализацији 
„Смотре 
здравља“ 

 
Није реализовано због епидемилошке 
ситуације. 
 

Записници, фотографије  
стручних већа 
здравствене неге, 
фармацеута и 
лабораната,  
Тим за сарадњу са 
локалном самоуправом и 
партнерима школе, 
Савет родитеља 
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1.2. Извештај  о самовредновању 
 
             У школској 2019/20. години Тим за самовредновање радио је у следећем саставу: Милановић 
Гордана, Павловић Наташа, Шебек Смиља, Тимић Симић Драгана, Билбија Маријана, Брковић Јелена, 
Митровић Мирјана, Лазовић Дејан, Батавељић Ана, Стојановић Татјана, представник Савета 
родитеља, Марковић Анђела,  ученица   III/1  одељења. Тим је на почетку школске године усвојио 
план и програм рада и поделу задужења. До полугодишта је праћен акциони план побољшања за 
област планирања и програмирања, чије су главне активности  самовредновање наставника и 
функционално планирање допунске и додатне наставе у процесу праћења педагога школе. Педагог 
школе је анализирао иницијалне тестове.  
Предлог мера: Сва већа осим Стручног већа здравствене неге су предочила углавном квантитативне 
резултате, без навођења конкретних мера у превазилажењу уочених слабости иницијалним 
тестирањем. Праћење ових активности биће настављено у следећој школској години.  
 
Анализа остварености стандарда за област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  
 
У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 
 
Школа разрађује и реализује програме за подршку у процесу учења (увођење у технике учења, 
помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, помоћ бољих ученика слабијим, 
самооцењивање). Циљеви и задаци утврђују се према индивидуалним потребама ученика. Пружа се 
подршка и деци са посебним потребама, систематски се прати успех и планирају се посебне 
активности да би се ученицима који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном 
процесу. Ученицима који брже напредују се омогућава даље напредовање и учешће у пројектима и 
истраживачким активностима, а постигнућа се награђују. Педагог школе је задужен за подршку 
ученицима у учењу.  
Школа плански води рачуна о личном и социјалним развоју ученика, васпитној подршци кроз 
културне, спортске активности, секције, рад парламента...  
У пружању подршке ученицима остварена је добра сарадња са родитељима, урађена анкета о 
адаптацији ученика првог разреда, постоји сарадња са разним инстиуцијама.  
Предлог мера: Упознати све ученике са правима детета, повељом УН, разматрати предлоге и 
сугестије ученика преко Ђачког парламента, радити на још бољој сарадњи са родитељима, укључити 
их у разне школске активности, апеловати на веће коришћење сајта школе, јачати сарадњу са другим 
институцијама, планирати сарадњу са Тимом за каријерно вођење кроз дане отворених  врата. 
Урадити поново анкету о адаптацији ученика првог разреда и остварити предлоге ученика који су 
радили анкету да им старији ђаци дају упутства и савете у учењу и раду у школи.  
 
У школи се подстиче лични, професионални и социјали развој ученика. 
 
Школа је утврдила понуду ваннаставних активности у септембру и ученици су заинтересовани за 16 
секција. Утврђени су програми за развијање социјалних вештина, ненасилну комуникацију, што се 
види из плана рада Психолошке секције, Тима за превенцију насиља, активности Ђачког парламента, 
укључивања ученика у радионице, предавања о правима детета.  
У школи се промовишу здрави стилови живота, заштита човекове околине, права детета, што се види 
из многих активности Еколошке секције, Секције здравствено- васпитног рада, Црвеног крста, часова 
грађанског васпитања и предузетништва. Спроводи се каријерно саветовање и вођење кроз разне 
активности.  
Предлог мера: Наставити сарадњу и праћење активности тимова и секција који подстичу лични, 
професионални и социјални развој ученика. Урадити анкету на крају школске године о задовољству 
ваннаставним активностима, информисати ученике о могућностима запошљавања. Мотивисати 
ученике за ваннаставне активности, јер је примећено осипање из секција до краја полугодишта.  
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У  школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученика са изузетним 
способностима. 
 
Према правилнику о упису ученика у средње школе, јасно је дефинисан упис ученика из осетљивих 
група. У нашој школи постоје деца ромске националности, социјално угрожена и деца без родитеља, 
деца са тешким болестима и физичким недостацима. За троје деце је неопходан индивидуалан рад, 
помоћ у учењу, понуда Гугл учионице. За сву ову децу постоји план подршке у учењу ако треба од 
педагога, разредног старешине, бољих ученика. Школа по потреби сарађује са институцијама за 
подршку ученицима из осетљивих група и надареној деци.  
Предлог мера: Требало би да постоји програм рада за таленте, пратити успех ученика из осетљивих 
група, прилагодити школски простор особама са физичким недостацима, евидентирати број ученика 
којима је потребна помоћ у учењу. У марту је настала ванредна ситуација због Ковид-19, па је Тим за 
самовредновање стигао само до полугодишњих извештаја. Иако су то полугодишњи извештаји, на 
основу предлога мера, уврстићемо их у акциони план побољшања за наредну школску годину.  
Препоруке за бољи рад Тима:  Пошто самовредновање захтева доста времена, задатака, анкета, 
извештаја, планираних активности, неопходно је да буде више чланова тима, најмање 15, за наредну 
школску годину да бисмо што квалитетније могли обавити праћење прописаних стандарда.  

Наташа Павловић, 
 координатор Тима за самовредновање   
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2. Материјално-технички и просторни услови рада школе 
           
           Предметна настава одвијала се у 12 учионица, у кабинетима за информатику, стручне предмете 
- за наставу вежби из здравствене неге, лабораторијске технике, зубне технике и фармакогнозије. 
Школа је користила хемијски кабинет у Првој техничкој школи за вежбе из  аналитичке хемије, који је 
опремљен по стандардима и доприноси квалитету наставе. 
          Настава вежби из клиничких предмета и блок настава је организована на одељењима КЦ-а. 
          Велика друштвена сала и игралиште у школском дворишту коришћени су за реализацију наставе 
физичког васпитања.  
          Школа располаже библиотеком чији фонд књига прелази 14000 наслова, Заступљена је лектира 
за програм српског језика и књижевности, белетристика, стручна литература, књиге из области 
педагогије, психологије, медицинских наука. Ове године је набављено 78 нових наслова. 
Безбедност учесника образовно-васпитног процеса 
 На основу чланoва 111. и 112. Закона о основама система образовања и васпитања школа је 
прописала мере, начин и поступак заштите ученика за време остаривања образовно-васпитног рада и 
других активности: систем видео-надзора; организовано дежурство наставника; ангажовање 
школског полицајца на пословима одржавања безбедности, формиран је Тим за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања.  
          Школа има Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини у складу са Законом о 
безбедности и здрављу на раду – Службени гласник РС бр. 101/05. 
  
Извештај о набавци материјално-техничких средстава и радова у школској 2019/20. години 
 
У септембру месецу купљено је 20 камера које су постављене око и унутар школе, чиме је 
побољшана безбедност. 
За потребе Дома ученика купљено је: 
20 врећа за седење, 
5 табуреа, 
6 клуб столица, 
12 столица за канцеларију васпитача у дому. 
За вешерај купљено је: 
2 плакара, 
1 сто. 
За канцеларију педагога/психолога купљена су: 
 2 ормарића, 
1 радни сто за педагога. 
За кабинет информатике купљено је: 
1 кућиште за рачунар. 
За потребе електронског дневника: 
5 лаптопова, 
11 таблета,  
2 штампача. 
Купљена су и 3 усисивача. 
За потребе кухиње која ради у склопу дома набављено је: 
машина за прање судова, 
фрижидер, 
пећница – конвектомат, 
љуштилица, 
месорезница, 
салатара, 
апарат за сок и кафу. 
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За потребе рада ученика смера зубни техничар набављена су: 
2 микромотора, 
1 вибратор. 
Током зимског распуста реновирана је учионица у приземљу школе. Том приликом изведени су 
следећи радови: 
урађена електро-инсталација, 
молерско-зидарски радови, 
део зидова обложен плочама од оплемењеног дрвета, 
клупе су обновљене новим радним површинама, 
постављене су тракасте завесе, 
набављена и постављена бела табла, 
урађена расвета ЛЕД панелима. 
Идеју за реновирање учионице покренули су и реализовали директор школе Владимир Јакшић, 
доктор стоматолог Дејан Лазовић и наставник зубне технике Дарко Обрадови. они су обезбедили да 
фирме „Гранит“   и „Фор декор“ у потпуности кроз донацију реновирају учионицу. 
За потребе чувања таблета који су набављени за вођења електронског дневника, купљена је витрина 
за чување истих , која се налази у наставничкој канцеларији. 
За потребе рада помоћника директора купљен штампач – Laser color Au lexmark. 
За потребе рада организатора вежби купљен штампач А4 Xerox Pha ser. 
Столица „Палма“   1 комад – за стручног сарадника у дому ученика. 
Промо-пулт за потребе презентације школе. 
Током месеца јула и августа 2019. године у школи су изведени следећи радови и набавке: 
 
За потребе дома купљено 6 врата од алуминијума и иста су постављена на трећем спрату дома. 
Комплетно реновиран термо-блок, 
   водоводна мрежа, 
   канализациона мрежа, 
  сливници,  
  електро-мрежа, 
  подне и зидне плочице, 
  малтерација, 
  расвета. 
У просторији за издавање хране:  
  постављене нове плочице,  
  окречен плафон, 
  урађена канализација и сливник. 
Офарбани су радијатори у: 
  термо-блоку, 
  тоалету на спрату, 
  ходнику,  
  холу школе. 
Комплетно је реновиран тоалет за ученике на првом спрату: 
  водоводна мрежа, 
  електро-мрежа, 
  плочице, 
  санитарије, 
  кречење, 
  постављена четвора врата од алуминијума. 
Хол и ходник школе (шестсто метара квадратних), окречени и урађена бриф фасада. 
У ходнику у приземљу урађена ЛЕД расвета, као и у наставничкој канцеларији и постављени нови 
прекидачи. 
Урађена Wi–Fi мрежа.  
Уређен кутак за родитеље. 
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У дворишту школе офарбана два јарбола и на њих постављене заставе са симболима државе и 
школе. 
Урађен је бехатон плато, девет метара квадратних, за ученике школе. 
Формиран је трећи кабинет за извођење наставе предмета здравствена нега. Кабинет је опремљен 
полицама, ормарима, судопером и болесничким креветом. 
 
Донатори школе били су: 
Војна фабрика  - 30 000,00 дин. 
Хотел „Крагујевац“    - 12 000,00 дин. 
„Техно медија“   - 17 000,00 дин. – новац утрошен за куповину медаља за ученике учеснике 
такмичења на Домијади. 
Бивши ученик школе који је прослављао тридесет година матуре  - 10 000,00 дин. 
 
Школа је конкурисала на позив Амбасаде Бугарске, пројектом за опремање зуботехничког кабинета. 
 
 

3. Ученици    
 

3.1. Структура ученика 
Структура ученика у школској 2019/20. години према разреду, полу, образовним профилима, 
страним језицима и обавезним изборним предметима: 
 

Ра
зр

ед
/ 

од
ељ

ењ
е 

Бр
ој

 у
че

ни
ка

 
   

Пол 
 
Образовни 
профили 

Страни језик Изборна настава 

М Ж Енглески 
језик 

Немачк
и језик 

Грађанск
о 
васпитањ
е 

Верска 
настав
а 

 
1/1 30 7 23 Медицинска сестра 

- техничар 22 8 23 7 

 
1/2 31 8 23 Медицинска сестра 

- техничар 23 8 23 8 

 
1/3 30 2 28 Педијатријска 

сестра - техничар 26 4 18 12 

 
1/4 30 6 24 Зубни техничар 24 6 27 3 

 
1/5 30 4 26 Медицинска сестра  

- васпитач 21 9 21 9 

1/6 
22 7 15 

Здравствени 
неговатељ 
 

17 5 16 6 

⅀ 173 34 139  133 40 128 45 
 
2/1 32 6 26 Медицинска сестра 

- техничар 22 10 16 16 

 
2/2 31 8 23 Медицинска сестра 

-  техничар 30 1 31 0 

 
2/3 30 2 28 Педијатријска 

сестра - техничар 24 6 20 10 
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2/4 30 4 26 Зубни техничар 27 3 28 2 

 
2/5 31 7 24 Лабораторијски 

техничар 29 2 28 3 

⅀ 154 27 127  132 22 123 31 
 
3/1 31 11 20 Медицинска сестра 

-  техничар 27 4 16 15 

 
3/2 33 8 25 Медицинска сестра  

-  техничар 29 4 19 14 

 
3/3 32 2 30 Педијатријска 

сестра - техничар 25 7 21 11 

 
3/4  30 4 26 Медицинска сестра 

- васпитач 29 1 27 3 

 
3/5 33 5 28 Фармацеутски 

техничар 33 0 24 9 

⅀ 159 30 129  143 16 107 52 
 
4/1 36 14 22 Медицинска сестра   

- техничар 26 10 26 10 

 
4/2 33 2 31 Медицинска сестра 

- техничар 28 5 22 11 

 
4/3 30 2 28 Медицинска сестра  

- васпитач 27 3 23 7 

 
4/4 32 8 24 Зубни техничар 27 5 19 13 

 
4/5 34 7 27 Лабораторијски 

техничар 7 27 7 27 

⅀ 165 33 132  115 50 97 68 
⅀ 651 124 527 523 128 455 196 

 
 

3.2. Услови живота ученика 
 

 
Образовна структура родитеља ученика 
 
                                                                     
Мајка Отац 

ОШ IV V/VI VII ОШ IV V/VI VII 
31 497 47 65 25 504 50 65 
4.79 % 76.23 % 7.23 % 9.80 % 3.79% 77.73% 7.69% 9.93% 

 
Породичне прилике ученика 
 

Комплетна породица 
                                             
Живи са мајком 
 

Живи са оцем Живи са 
старатељем 

84.63% 12.35% 2.60% 0.42% 
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Ученици путници 
 
Веома мали број ученика је користио међуградски превоз. Ученици који долазе из 
других општина користе приватан смештај или смештај у два средњошколска дома 
у граду. Остали ученици пешице долазе у школу или користе градски превоз. ГАС 
Крагујевац је обезбедио бесплатне легитимације за превоз за све ученике који 
користе превоз у А зони.  
 

 
 

3.3. Изборни предмети 
 

Ученици су у школској 2019/20. години изабрали и слушали следеће изборне предмете: 
 

Изборни предмети 

Образовни профили 

Медицинска сестра - 
техничар 

Лабораторијски 
техничар 

                 
Фармацеутски 
техничар 
 

III IV IV III 

Биологија  20   
Хемија 45 16 10  
Изборна поглавља 
математике    18 

Музичка култура    15 
Култура тела      24  
Логика са етикoм 19    
∑ 64 36 34 33 
 

3.4. Успех у владању и учењу на крају школске 2019/20. године  
 

Владање ученика на крају школске 2019/20. године: 
 

  

РАЗРЕД I / 175 II/ 154 III/ 159 IV/ 165 653 % 

Примерно 173 153 156 165 647 99.08 

Укор одељењског старешине 1 1 3  5 0.77 
Укор одељењског већа   1    1 0.15 
Укор директоеа       
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3.5. Успех ученика на крају школске 2019/20. године 

 
  

Раз. 
 

Бр. 
уч. 

Позитиван успех 

Ук
уп

но
 с

а 
по

зи
ти

вн
им

 
Ус

пе
хо

м
 

Ук
уп

но
 с

а 
не

до
во

љ
ни

м
 

ус
пе

хо
м

 

Изостанци 

Одличан Врлодоба
р Добар 

довоља
н Оправ. Неоп. Укупно По 

ученику 

I 
 
175 
 

88 
50.29% 

65 
37,14% 

19 
11,05% 

1 
0,57% 

173 
98,86% 

2 
1,14% 10759 204 10963 62.6 

II 
 
154 
 

 
72 
46,75% 

75 
48,7% 

7 
4,55%  154 

100%  
8977 156 9134 

59.3 

III 159 

 
95 
59,75 
 

52 
32,71 

12 
7,55%  159 

100%  

8467 277 8744 

54.9 

IV 165 135 
81,82% 

29 
17,58% 

1 
0,61%  165 

100%  

13149 243 

13392 81.2 

Ук. 653 390 
59,72% 

221 
33,84% 

39 
5,97% 

1 
0,15% 

651 
99.69 

2 
0,31% 41352 880 42233 64.7 
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3.6. Успех ученика на матурском испиту на крају школске 2019/20. године 
 
Матурски испит у јунском року пријавило је 165 ученика: 95 ученика образовних профила 
педијатријска сестра - техничар, зубни техничар и медицинска сестра - васпитач и 70 ученика 
образовних профила медицинска сестра - техничар и лабораторијски техничар. Сви ученици су 
положили матурски испит. 
Од пријављених 95 ученика са одличним успехом положило је 83 ученика (87,37  %), са врлодобрим 
успехом положило је 11 ученика (11,58 %), са добрим успехом положио је 1 ученик (1,05 %). 
Од пријављених 70 ученика са одличним успехом положило је 58 ученика (82,86  %), с врлодобрим 
успехом положило је 12 ученика (17,14 %).  
 
Преглед успеха на матурском испиту на нивоу школе: 
 

Успех ученика Број ученика % 
Одличан 141 85,45 % 
Врлодобар 23 13,94 % 
Добар 1 0,61 % 
Укупно 165 100% 

 
Преглед успеха на матурском испиту  на нивоу одељења и образовних профила: 
 

Одељење 
Образовни 
профил 

Успех ученика 
Укупно 
ученика 

Просечна 
оцена Одличан 

(5) 
Врлодобар 
(4) Добар (3) 

4/1 Медицинска 
сестра - техничар 32 4 / 36 4,89 

4/2 Педијатријска 
сестра - техничар 28 4 1 33 4.82 

4/3 Медицинска 
сестра - васпитач 23 7 / 30 4,77 

4/4 Зубни техничар 32 / / 32 
 5,00 

4/5 Лабораторијски 
техничар 26 8 / 34 4,76 

Укупно ученика 141 23 1 165 4.85 
%  
 85,45%        13,94%  

 
   0,61%  
 100%  
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3.7. Резултати ученика на такмичењима 
 
 
 
 

Наставни 
предмет 

Наставник 
ментор Ученик Пласман 

Прва помоћ и 
РППО  

Сања 
Миливојевић 

1. Невена Кнежевић 2/1  
2. Огњен Букелић 3/2  
3. Јована Радојевић 3/4  
 

Републичко 
такмичење у 
Панчеву - 
отказано због 
ванредног стања  

Прва помоћ и 
РППО  

Наташа 
Павловић  

1. Невена Кнежевић 2/1  
2. Огњен Букелић 3/2  
3. Јована Радојевић 3/4  
 

Републичко 
такмичење у 
Панчеву - 
отказано због 
ванредног стања  

Биологија 

Снежана 
Бараћ 

Мијатовић Богдан 
Сибиновић Никола 
Радивојевић Бојана 
Миљковић Тијана 
Павловић Кристина 

1. место 
1. место 
2. место 
3. место 
4. место 
Школско 
такмичење 
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Географија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Географија 

Сандра 
Меловић 

Никола Вуловић  IV/4 Окружни ниво 
НГО, I место 

Богдан Мијатовић  III/3 Окружни ниво 
НГО, II место 

Лазар Новићевић  IV/5 Окружни ниво 
НГО, II место 

Невена Вукојевић III/2 Општински ниво 
НГО, II место 

Александар Николић IV/5 Општински ниво 
НГО,IIIместо 

Анастасија Јанковић III/2 Општински ниво 
НГО,III место 

Лука Вељовић III/5 Општински ниво 
НГО, III место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сандра 
Меловић 

Василије Смиљковић I/1 Општински ниво 
НГО, III место 

Жељко Куч I/2 Општински ниво 
НГО, IV место 

Бојана Перић IV/2 Општински ниво 
НГО, IV место 

Милош Ђурђевић II/2 Општински ниво 
НГО, IV место 

Невена Спасић I/4 Општински ниво 
НГО, IV место  

Алекса Вучићевић II/4 Општински ниво 
НГО, IV место 

Василије Недовић I/3 
Миљана Стојановић I/3 
Лука Костадиновић I/3 
Никола Стојановић I/1 
Марија Маринковић I/1 
Даница Марковић I/3 
Марија Јовановић I/1 
Матеа Марковић I/4 

Школски ниво 
НГО, учешће 
 

Физичко 
васпитање 

Душан 
Николић Анђела Конатар 4/2 

Општинско 
такмичење – 
друго место - 100 
м краул 

Историја Ивана Човић 

Душан Станојловић I/1 
Општинско 
такмичење, 2. 
место 

Ива Стевановић I/1 , 
Василије Смиљковић I/1, 
Жељко Куч I/2 

Квиз („Културно 
наслеђе 
Шумадије“), 1. 
место 
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Српски језик и 
књижевност 

Драгана 
Тимић Симић 

1. Ана Милуновић 
2. Милица Петровић 

Општински  

Српски језик и 
књижевност 

Јелена Чолић 

Јана Мијатовић 
 
Лола Вељовић 
 
Никола Пејковић 
 
 
 
Теодора М.Ђурић 
 
 
Катарина Перишић 
 
 
 
Анђела Бабић 
 
 
Јована Обрадовић 
 
Александра Новковић 
 
 
9. Нађа Арсић 

1. Општински 
ниво (2. место) 
 2. Општински 
ниво (2. место) 
 
3. Општински 
ниво (такмичење 
рецитатора, 2. 
место) 
4. Општински -
Књижевна 
олимпијада, 3. 
место 
5. Општински -
Српски језик и 
језичка култура, 3. 
место 
6. Општински -
Књижевна 
олимпијада 
7. Општински -
Књижевна 
олимпијада 
 
8. Општински -
Српски језик и 
језичка култура 
9. Општински –
Књижевна 
олимпијада 

Српски језик и 
књижевност 

Марија Илић 

Анастасија Марковић 
 
 
 
Михајло Пејковић 

Општински ниво -
Књижевна 
олимпијада 
 
Општински ниво -
Такмичење 
рецитатора, 3. 
место 
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3.8. Ученици носиоци посебних диплома 
 

 
Назив дипломе 

 
Име и презиме ученика 

 
Разред 

Ученик генерације Лазар Новићевић 4/5 
 

Понос генерације Тамара Журић 4/1 
 

Вукове дипломе 

1. Тамара Журић 4/1 
2. Марија Ашанин 4/1 
3. Ивана Стојановић 4/1 
4. Верица Буџовић 4/2 
5. Зорана Јоксимовић 4/2 
6. Вања Милановић 4/2 
7. Јелена Појужина 4/2 
8. Марина Илић 4/3 
9. Ђенадија Бајовић 4/4 
10. Јанко Дамњановић 4/4 
 11. Неда Николић 4/4 
12. Лазар Новићевић 4/5 
13. Марија Малићанин 4/5 

Посебна диплома из здравствене неге 
деце 
 

1. Верица Буџовић 4/2 
2. Зорана Јоксимовић 4/2 
3. Милица Манојловић 4/2 
4. Вања Милановић 4/2 

Специјална диплома из здравствене 
неге 
 

1. Тамара Журић 4/1 
2. Тијана  Миљојковић 4/1 
3. Андријана Бранковић 4/1 
4. Марија Ашанин 4/1 

Специјална диплома из хемије 
 

1. Лазар Новићевић 4/5 

Специјална диплома из 
лабораторијских техника 

1. Лазар Новићевић 4/5 

Специјална диплома из српског језика 
и књижевности 
 

1. Верица Буџовић 4/2 
2. Милица Манојловић 4/2 

Специјална диплома из анатомије и 
физиологије 

1. Тамара Журић 4/1 
2. Лазар Новићевић 4/5 
3. Марија Малићанин 4/5 

Специјална диплома из географије 1. Никола Вуловић 4/4 
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3.9. Праћење ученика после средње школе 

 
          Податке o наставку школовања ученика који су матурирали доставиле су одељењске старешине 
четвртог разреда и односе се на јунски уписни рок на факултете и високе школе. 
 

 
 
 
 
 

 Број 
ученика 

Факултет Висока 
школа 

Нису наставили 
школовање 

Нису 
завршили 

Нема 
података 

4/1 
 36 17 6 13   

4/2 
 33 19 2 12   

4/3 
 30 4 11 12  3 

4/4 
 32 17 3 12   

4/5 
 34 6 2 24  2 

УКУПНО 
 

165 63 24 73 / 5 
             
100% 
 

38, 19% 14, 54% 44, 24% / 3, 03% 

Назив факултета 4/1 
 

4/2 
 

4/3 
 

4/4 
 

4/5 
 

Укупно 

Факултет 
медицинских 
наука –  

ИАС медицине 11 9 1 
 

1 3 25 

ИАС фармације 3 4  1 2 10 
ИАС стоматологије 1   7  8 

ПМФ 

Одсек биологије и 
екологије 

1   1  2 

Одсек хемије 1     1 
Одсек физике  1   1 2 

Факултет ветеринарске медицине  1    1 
Филозофски факултет Београд    1  1 
Филолошко-уметнички факултет, 
Српски језик и књижевност 

 2    2 

Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 

 2    2 

Филолошко-уметнички факултет, 
Психологија 

  1 1  2 

Филолошки факултет - Београд    1  1 
Правни факултет   1 1  2 
Економски факултет - Крагујевац    2  2 
Факултет Tesla Union за безбедност   1   1 
МЕФ приватни факултет    1  1 
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3.10. Ванредни ученици 
 

Образовни профили Разред Број 
ученика 

Завршили разред Положили 
матурски испит 

Медицинска сестра - 
техничар 

III 1 НЕ НЕ 

 
3.11. Преквалификација кандидата 

 
Преквалификација, која је у нашој школи почела школске 2016/17. године, изводи се на основу члана 
57. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању. У табели је представљена динамика уписа, 
као и извештај о постигнућима кандидата. 
План и реализација уписа кандидата на преквалификацији за школску 2019/20. годину: 
 

Активност 
Број места по образовним профилима 
МСТ ПСТ МСВ ЗТ ЛТ ФТ 

План уписа 
2019/20. 30 5 5 5 5 5 

Уписано у 
новембру 2019/20. 11 2 3 0 1 4 

Слободна места за 
школску 2019/20. 19 3 2 5 4 1 

 
 
 
Током школске 2019/20. у јануарском испитном року дипломирало је 10 кандидата образовног 
профила медицинска сестра - техничар. 
У јунском испитном року дипломирао је један кандидат медицинска сестра - васпитач. 
У школској 2019/20. години, закључно са јуном месецом 2020. године,  активна су 75 кандидата у сва 
четири разреда. 
  

Укупно 17 19 4 17 6 63 
Факултет медицинских наука - ОСС 
струковна медицинска сестра 

4 2 5  1 12 

Факултет медицинских наука - ОСС 
струковни физиотерапеут 

2  3 1  6 

Виша школа струковних студија за 
васпитаче - Чачак 

  2   2 

Виша техничка школа -  информатика   1   1 
Висока здравствена школа струковних 
студија у Београду - смер виши 
лаборант 

    1 1 

Струковни зубни техничар 
(Стоматолошки факултет Београд ) 

   1  1 

Виша медицинска школа струковних 
студија у Земуну – санитарно- 
еколошки инжењер 

   1  1 

Укупно 6 2 11 3 2 24 
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4. Наставно и ненаставно особље 
 
Школом су руководили: 
 
1. Јакшић В. Владимир, директор школе и дома од 28. 12. 2018. године, VII/1степен стручне спреме,  
наставник математике и информатике, 14 год. рад. стажа. 
2.  Обрадовић Дарко, спец. зубни техничар, виши зубни техничар - протетичар, VI степен стручне 
спреме, 17 год. рад. стажа. Помоћник директора за прву смену. Предавао је морфологију зуба у 1/4, 
технологију зуботехничког материјала у 2/4, фиксну протетику у 2/4, 4/4,  парцијалну протезу 4/4 и 
ортодонске апарате у 4/4, као и блок наставу. Недељни фонд часова у настави 20. Секција зубне 
технике. 
3. Тодоровић С. Јелена, дипл. спец. педагог - наставник здравствене неге, VII/1степен стручне спреме, 
26 год. рад. стажа. Организатор наставе вежби. Помоћник директора за другу смену. 
4. Марковић Снежана, помоћник директора у Дому школе, наставник биологије, VII/1 степен стручне 
спреме, 25 год. рад. стажа.  
 
          У складу са Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у стручним 
школама, у претходној школској години наставне планове и програме реализовали су следећи 
наставници: 
 
Наставници: 
1.Тимић Симић Ј. Драгана, наставник српског језика и књижевности, VII/1 степен стручне спреме, 33 
год. рад. стажа. Предавала је српски језик и књижевност у 1/1,1/2, 3/1, 3/2, 4/2, 4/3. Недељни фонд 
часова у настави 20. Одељењски старешина 3/1. Додатна настава из српског језика и књижевности. 
2. Мр Чолић Д. Јелена, наставник српског језика и књижевности, VII/2 степен стручне спреме,16 год. 
рад. стажа. Предавала је српски језик и књижевност у 1/3, 1/4, 2/4, 2/3, 3/3, 3/4. Недељни фонд 
часова у настави 18. Додатна настава из српског језика. Лингвистичка секција.  
3. Илић Марија, наставник српског језика и књижевности, VII/1 степен стручне спреме, 12 год. рад. 
стажа. Предавала је српски језик и књижевност у 2/1, 2/5, 4/1, 4/4, 4/5. Недељни фонд часова у 
настави 15. Додатна настава из српског језика. Председник Стручног већа српског језика и страних 
језика. 
4. Врбашки Тања, наставник српског језика и књижевности, VII/1 степен стручне спреме, 19 год. рад. 
стажа. На породиљском одсуству.  
5. Спасовић Милена, наставник српског језика и књижевности,VII/1 степен стручне спреме, 4 год. рад. 
стажа. Предавала је српски језик и књижевност у 1/5, 1/6, 2/2, 3/5. Недељни фонд часова у настави 
12. 
6. Василић Јелена, наставник српског језика и књижевности,VII/1 степен стручне спреме,  3 год. рад. 
стажа. На породиљском одсуству. 
7. Ђорђевић П. Зоран, наставник енглеског језика, VII/1 степен стручне спреме, 34 год. рад. стажа. 
Предавао је енглески језик у 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5. Недељни фонд часова у 
настави 20.  
8. Јанковић Д. Милена, наставник енглеског језика,VII/1 степен стручне спреме,  26 год. рад. стажа. 
Предавала је енглески језик  у 1/1,2,3,4 и 2/1,2,3,4,5. Недељни фонд часова у настави 18. Додатна 
настава из енглеског језика. 
9. Браковић Б. Ана, наставник енглеског језика,VII/1 степен стручне спреме, 21 год. радног стажа. 
Предавала је енглески језик у 1/5, 1/6 . Недељни фонд часова у настави 4. 
10. Кујунџић Милена, наставник немачког језика, VII/1 степен стручне спреме, 10 год. рад. стажа. 
Предавала је немачки језик у 1/1,2,3,4,5, /једна група/, 2/1,2,3,4,5, /једна група/, 3/1,2,3,4,5, /једна 
група/, 4/1,2,3,4,5, /једна група/. Недељни фонд часова у настави 8. Ради у Техничкој школи. 
11. Батавељић Ана, наставник француског и латинског језика, VII/1 степен стручне спреме, 6  год. рад. 
стажа. Предавала је латински језик у 1/1,2,3,4,5,6. Недељни фонд часова у настави 12. 
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12. Радуновић Маја, наставник француског језика, VII/1 степен стручне спреме, 15 год. рад. стажа. На 
породиљском одсуству. 
13. Милановић Д. Гордана, наставник психологије, VII/1 степен стручне спреме, 29 год. рад. стажа. 
Предавала психологију и дечију психологију у 3/3, здравствену психологију у 2/1,2,5 и  3/5, и дечију 
психологију у 3/4. Недељни фонд часова у настави 15. Одељењски старешина 3/4.  Води Психолошку 
секцију.      
14. Савић-Богдановић С. Бојана, дипл. педагог, VII/1 степен стручне спреме, 11 год. радног стажа.   
15. Николић Душан, наставник физичког васпитања, VII/1 степен стручне спреме, 22 год. рад. стажа. 
Предавао је физичко васпитање у 1/5, 2/1,2,3,4,5 и у 4/1,2,3,4,5. Недељни фонд часова у настави 20. 
Води спортске секције.  
16. Роган Р. Петар, наставник физичког васпитања, VII/1 степен стручне спреме, 21 год. рад. стажа. 
Предавао је физичко васпитање у 1/1,2,3,4,6  3/1,2,3,4,5. Предавао је културу тела у  4/5. Недељни 
фонд часова у настави 20. Води спортске секције. Председник Стручног већа друштвених наиука и 
физичког васпитања. 
17. Екатарина Кудрјавцева Милетић, наставник ликовне културе, VII/1 степен стручне спреме, 
предавала у 1/1,2,5 и 2/4. Недељни фонд часова 8. 
18. Станковић Петровић Ж. Ана, наставник музичке уметности, VII/1 степен стручне спреме, 21 год. 
рад. стажа. Предавала је музичку културу у 1/3,5, 3/5, 4/3 . Недељни фонд часова 6. Води хор. Ради у 
Првој техничкој школи. 
19. Човић Р. Ивана, наставник историје, VII/1 степен стручне спреме, 20 год. рад. стажа. 
Предавала је историју у 1/1,2,3,5,6  и у 2/3. Недељни фонд часова у настави 14. Додатна и допунска 
настава из историје.   
20. Савић Владимир, наставник историје, VII/1 степен стручне спреме. Предавао је историју у 1/4.     
21. Меловић Т. Сандра, наставник географије, VII/1 степен стручне спреме, 17 год. рад. стажа. 
Предавала је геогрфију у 1/1,2,3,4,5 и у 2/5.   Недељни фонд часова у настави 8. Ради у основној 
школи.  
22. Костић Р. Гордана, наставник математике, VII/1 степен стручне спреме, 34 год. рад. стажа. 
Предавала је математику у 1/1,3,5; 2/1,2,3,5  и 4/5. Недељни фонд часова  18. Одељењски старешина  
3/3. Допунска настава из математике. Председник Стручног већа природних наука. 
23. Радивојевић Вељовић Ж. Оливера, наставник математике и информатике, VII/1 степен стручне 
спреме, 23 год. рад. стажа. Предавала је математику у 1/2,4,6  2/4; 3/1,2,5, и 4/,5, рачунарство и 
информатику у 1/4. Недељни фонд  часова 18. Додатна настава из математике.  
24. Поповић М. Соња, наставник информатике, VII/1степен стручне спреме, 18 год. рад. стажа. 
Предавала рачунарство и информатику у 1/1,2,3,4,5,6 . Недељни фонд часова у настави 22. Додатна 
настава из информатике.  
25.Чаировић Ј. Мирјана, наставник физике,VII/1степен стручне спреме, 35 год. рад. стажа. Предавала 
је физику у 1/1,2,3,4,5,6; 2/3,4 и 4/2,3,4. Недељни фонд часова у настави 20. Допунска настава из 
физике.  
26. Игрутиновић М. Соња, наставник физике, VII/1 степен стручне спреме 25 год. рад. стажа. 
Предавала је физику у 2/1,2,5.  Недељни фонд часова настави 8.  Додатна и допунска настава из 
физике. Ради у Другој гимназији. 
27. Зорклија Соња, наставник физике, VII/1 степен стручне спреме. Предавала физику у ¾.  
28. Филиповић Татјана, наставник физике,VII/1 степен стручне спреме. Предавала физику у 3/3.   
29. Др Димитријевић Ћировић П. Дејана, наставник хемије, VIII степен стручне спреме, 21 год. рад. 
стажа. Предавала је хемију у 1/3,4,5,6 и   2/3,4,5  и аналитичку хемију теорију и вежбе у 2/5, хемију - 
изборни предмет у 4/1 и 4/5. Недељни фонд часова 20. Одељењски старешина 2/5. Додатна и 
допунска настава из хемије.  
30. Митровић  Ђ. Десана, наставник хемије, VII/1 степен стручне спреме, 20 год. рад. стажа. 
Предавала је хемију у1/1,2 и у 3/1,2,3,4. Недељни фонд часова у настави 14. Допунска настава из 
хемије.  
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31. Шебек Љ. Смиља, наставник биологије, VII/1 степен стручне спреме 27 год. рад. стажа.  Предавала 
је биологију у  1/1,2,3,4,5,6; 2/1,2,3,4   и  3/1,2,3,4,5. Недељни фонд часова у настави 20. Одељењски 
старешина 2/1. Додатна настава из биологије.  
32. Бараћ С. Снежана, наставник биологије, VII/1 степен стручне спреме, 18 год. рад. стажа. 
Предавала је биологију у 3/3,4  и ботанику у 4/1.  Недељни фонд часова у настави 8. Ради у основној 
школи. 
33. Костић Урош, дипл. теолог, VII/1 степен стручне спреме, 7 год. радног стажа. 
Парохијски свештеник. 
34. Сретеновић М. Марија, дипл. правник, VII/1 степен стручне спреме, 16 год. рад. стажа. Предавала 
је грађанско васпитање  у 3/1,2,3,4, и у 4/1,2,3,4,5. Недељни фонд часова у настави 18. Одељењски 
старешина 2/4. 
 35. Степановић Ж. Гордана, наставник социологије, VII/1 степен стручне спреме, 36 год. рад. стажа. 
Предавала социологију са правима грађана у 3/1,2,3,4,5 и устав и права грађана у 4/2,3,4. Недељни 
фонд часова у настави 12.  
 36. Михајловић Маријана, наставник филизофије, VII/1 степен стручне спреме, 10 год. рад.  стажа. 
Предавала је медицинску етику у 2/1,2 и филозофију у 4/2,3. Недељни фонд часова у настави 10. Ради 
у Другој гимназији. 
 37. Др Стојановић Мирјана, лекар опште медицине, VII/1 степен стручне спреме, 36 год. рад. стажа. 
Предавала је хигијену у 1/6; 2/1,2,3,4; педијатрију са негом у 2/3; 3/2,3,4; 4/1,2. Недељни фонд часова 
у настави 20.   
 38. Др Ћулибрк Марко, лекар опште медицине,VII/1 степен стручне спреме, 20 год. рад. стажа. 
Предавао је патологију у  2/1,2,3,5;  фармакологију у 2/1,3; и гинекологију и акушерство у 3/1,2 и 
дечију хирургију са негом у 4/2. Недељни фонд часова у настави 21. Допунска настава. 
39. Др Билбија Маријана, лекар опште медицине, VII/1 степен стручне спреме, 17 год. рад. стажа. 
Предавала је анатомију и физиологију у 1/2,4,5,6; инфектологију са негом у 3/1,3 и педијатрију са 
негом у 4/3 и психијатрију у 4/1. Недељни фонд часова у настави 20. Допунска и додатна настава. 
Одељењски старешина 4/3. 
40. Др Спасовић Миломир, лекар опште медицине,VII/1 степен стручне спреме, 12 год. рад. стажа. 
Предавао је анатомију и физиологију у 1/3, микробиологија са епидемиологијом у 2/1,2,3,4,5  4/5; 
хирургију у 3/1,2 и прву помоћ у 4/3. Недељни фонд часова у настави 21. Допунска и додатна настава. 
Одељењски старешина 4/5.   
41. Др Шаренац Марија, лекар опште медицине,VII/1 степен стручне спреме, 12 год. рад.стажа. 
Предавала је неурологију у 3/1, инфективне у  3/2,4/3 хирургију у 4/1, дечију неуропсихијатрију са 
негом у 4/2. 
42. Др Максимовић Биљана, спец. интерне медицине, VII/3 степен стручне спреме, 29 год. рад. стажа. 
Предавала је анатомију и физиологију у 1/1 хистологију у 2/5 и 4/5 интерну медицину у 3/1,2 и 4/1,  и 
медицинску биохемију у  3/5;4/2,4; основи клиничке медицине 3/5. Недељни фонд часова у настави 
22. Председник Стручног већа лекара. 
43. Др Исаиловић  Наташа, лекар опште медицине, VII/1 степен стручне спреме, 4 год. рад. стажа. На 
породиљском одсуству. 
44. Блидаревић Бојан, дипл. фармацеут, VII/1 степен стручне спреме, 12 год. рад. стажа. 
Предаваo је фармацеутску технологију - теорију, вежбе, блок 3/5. Одељењски старешина 4/5. 
Недељни фонд часова 20. Допунска  и додатна настава. 
45. Вучковић Наташа, дипл. биохемичар, VII/1 степен стручне спреме, 10 год. рад. стажа. Предавала је 
фармакогнозију - теорија, блок 3/5, токсиколошку хемију 3/5, броматологију - теорија, вежбе, блок 
4/5. Недељни фонд часова 19. Допунска  и додатна настава. 
46. Петровић Биљана, дипл. биохемичар, VII/1 степен стручне спреме, 11 год. рад. стажа. Предавала 
је медицинску биохемију вежбе 2/1,2 и 4/3,5. Недељни фонд часова 18. Допунска  и додатна настава. 
47. Јовановић Валентина, виши лабораторијски техничар, 21 год. рад. стажа. На породиљском 
одсуству. 
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48. Богићевић Алекса, виши лабораторијски техничар, предавао микробиологију са паразитологијом 
и епидемиологијом  (вежбе и блок)  II/5,  IV/5, хистологију 2/5 (вежбе и блок)  и хематологију са 
трансфузиологијом (блок), IV/5. Председник Стручног већа фармацеута и лабораната.               
49. Славко Зечевић, дипл. фармацеут, VII/1 степен стручне спреме, предавао медицинску биохемију у 
2/2, 4/3,5. 
50. Булатовић Миланка, дипл. спец. педагог, наставник стручних  предмета, VII/1 стручне спреме, 31 
год. рад. стажа. Предавала је здравствену негу у 1/5, здравствену негу деце - теорију у 2/3.  Недељни 
фонд часова у настави 20. Одељењски старешина 2/3. Секција  за болести зависности. 
51. Ђоковић Славица, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 28 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу у гинекологији - вежбе у 3/1, здравствену негу хируршких  болесника - 
вежбе у 4/1, акушерство и гинекологију - вежбе у 3/2, здравствену негу у неонатологији и негу 
болесног детета,  хирургију - вежбе у 4/1. Блок настава. Недељни фонд часова 20. Секција  за болести 
зависности. 
52. Продановић Вукосава, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 29 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу - вежбе у 2/1,2, здравствену негу  инфектолошких  болесника - вежбе у 
3/1, педијатрију са негом - вежбе у 4/2, здравствену негу у ургентним стањима - вежбе у 4/1.  Блок 
настава.  Недељни фонд часова 20. Секција здравственог васпитања. 
53. Врањешевић Ђ. Сања, дипл. спец. педагог, наставник стручних предмета, VII/1 стручне спреме, 29 
год. рад. стажа. Предавала је здравствену негу- теорију у 2/1,2, васпитање и негу деце - вежбе у 3/3. 
Блок настава. Недељни фонд часова у настави 20. Одељењски старешина 2/2. Секција  за болести 
зависности. 
54. Стевановић Д. Гордана, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 29 год. рад. 
стажа. Предавала је здравствену негу - вежбе у 2/1,2. Предавала је здравствену негу - вежбе у 2/1,2, 
васпитање и негу деце - вежбе у 3/3.  Блок наставу. Недељни фонд часова у настави 20. Секција 
здравственог васпитања. 
55. Вуловић Ана, наставник стручних предмета, VII/1 стручне спреме, 27 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу - вежбе у 2/1, здравствену негу хируршких болесника -вежбе у 3/1,4/1, 
здравствену негу у ургентним стањима - вежбе у 4/1, педијатрију са негом - вежбе у 3/3. Блок 
настава.  Недељни фонд часова у настави 20. Еколошка секција. 
56. Милутиновић Татјана, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 27 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу - теорију 3/1,4/1, здравствену негу - вежбе у 3/1,2, здравствену негу 
хируршких болесника - вежбе у 4/1. Блок настава. Одељењски старешина 4/1. Недељни фонд часова 
у настави 20. Секција здравственог васпитања. 
57. Јовановић Верица, наставник стручних предмета,VI степен стручне спреме, 28 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу деце - теорију у 4/2 и здравствену негу у 3/3. Блок настава.  Недељни 
фонд часова у настави 20. Одељењски старешина 4/2. Секција Црвеног крста. 
58. Митровић Мирјана, наставник стручних предмета,VII/1стручне спреме, 25 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу - вежбе у 1/1, здравствену негу - теорију 1/6, здравствену негу деце - 
теорију у 4/2, здравствену негу интернистичких болесника - вежбе у 4/1, педијатрију са негом – 
вежбе у 3/2. Блок настава. Одељењски старешина 3/2. Недељни фонд часова у настави 20. Еколошка 
секција. 
59. Павловић Наташа, наставник стручних предмета,VI степен стручне спреме, 24 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу - вежбе у 1/1,2, здравствену негу интернистичких болесника - вежбе у 
3/1, здравствену негу неуролошких болесника - вежбе у 3/1, педијатрију са негом - вежбе у 3/3. Блок 
настава. Недељни фонд часова у настави 20. Секција Црвеног крста. 
60. Николић Јасмина, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 22 год. рад. стажа. 
Предавала је здравену негу у ургентним стањима – теорију у 4/1, здрававствену негу - вежбе у 1/6, 
здравствену негу интернистичких болесника - вежбе у  4/1, здравствену негу у неонатологији и негу 
болесног детета - вежбе у 4/1. Блок настава. Одељењски старешина 4/1. Недељни фонд часова 20. 
61. Јанковски Тамара, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 23 год. рад. стажа.  
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62. Симић Данијела, дипл. спец. педагог, наставник стручних предмета, VII/1 стручне спреме, 23 год. 
рад. стажа. Предавала је инфектологију са негом - вежбе у 3/2 и педијатрију са негом - вежбе у 4/2, 
здравствену негу инфектолошких болесника - вежбе у 3/1, инфектологију са негом – вежбе у 3/2. 
Блок настава. Недељни фонд часова у настави 20. Секција здравственог васпитања. 
63. Радаковић Јасмина, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 23 год. рад. стажа. 
Предавала је инфектологију са негом – вежбе у 3/2, педијатрију са негом –вежбе у 3/3. Блок настава. 
Недељни фонд часова у настави 20. Еколошка секција. 
64. МиливојевићСања, наставник стручних предмета, VII/1стручнеспреме, 20 год. рад. стажа. 
Предавала је дечију ухирургију са негом – вежбе у 4/2, здравствену негу неуролошких болесника - 
вежбе у 3/1, здравствену негу инфектолошких болесника - вежбе у 3/1. Блок настава. Недељни фонд 
часова у настави 20. Секција Црвеногкрста. 
65. Ђорђевић Ивана, наставник стручних предмета, VII/1 стручне спреме, 17 год. рад. стажа. 
Предавала је предузетништво – вежбе у 4/1,4,5 – по две групе. Одељењски старешина 1/3. Недељни 
фонд часова у настави 12. Председник Стручног већа здравствена неге. 
66. Витошевић-Сретеновић С. Лела, виша медицинска сестра, VII/1 стручне спреме, 15 год. рад. стажа. 
Предавала је здравствену негу – вежбе у 1/1, дечију неуропсихијатрију с негом - вежбе у 4/2, 
здравствену негу психијатријских болесника - вежбе у 4/1. Блок настава. Недељни фонд часова у 
настави 22. Секција за болести зависности. 
67. Сретеновић Ж. Марија, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме, 7 год. рад. стажа. 
На породиљском боловању. 
68. Петровић Ж. Вера, наставник стручних предмета, VII/1 степен стручне спреме, 14 год. рад. стажа. 
Предавала је микробиологију са паразитологијом – вежбе у 3/5,4/5. Блок настава. Недељни фонд 
часова у настави 16. 
69. Др Лазовић Дејан, лекар стоматолог, VII/1 степен стручне спреме, 9 год. рад. стажа. Предавао је 
морфологију зуба у 1/4, фиксну протетику у 3/4, и 4/3, технологију зубних материјала у 3/4, тоталну 
протезу у 3/4, парцијалну протезу у 4/3 и ортодонске апарате у 4/3. Недељни фонд часова 14. Ради на 
одређено време. 
70.  Петровић Никола, виши зубни техничар - протетичар, VI степен стручне спреме, 18 год. рад. 
стажа. Предавао је морфологију зуба – вежбе у 1/4, фиксну протетику - вежбе у 4/4, парцијалну 
протезу-вежбе у 4/4 и ортодонтске апарате – вежбе у 4/3. Блок настава-тотална протеза, фиксна 
протетика, ортодонтски апарати. Недељни фонд часова у настави 20. Води Секцију зубне технике. 
71. Бишевац Бојан, спец. Зубни техничар, V степен стручне спреме, 17 год. рад. стажа. 
Предавао је морфологију зуба – вежбе у 1/4, фиксну протетику - вежбе у 4/4, парцијалну протезу – 
вежбе у 4/4, ортодонске апарате - вежбе у 4/4. Блок настава - фиксна, парцијална и ортодонски 
апарати. Недељни фонд часова у настави 20. Води Секцију зубне технике. 
72. Шаптовић Мерима, виши зубни техничар - протетичар, VI степен стручне спреме, 14 год. радног 
стажа. Предавала је морфологију зуба - вежбе у 1/4, фиксну протетику -вежбе у 4/4, парцијалну 
протезу - вежбе у 4/4. Блок настава - ортодонтски апарати, фиксна протетика, парцијална протеза. 
Недељни фонд часова у настави 20. 
73. ЈевремовићАна, виши зубни техничар - протетичар, VI степен стручне спреме, 12 год. рад. стажа. 
На породиљском одсуству. 
 
Стручни сарадници: 
1. Савић Богдановић С. Бојана, VII/1 степен стручне спреме, стручни сарадник – педагог, 100%. 
2. Милановић Д. Гордана, VII/1 степен стручне спреме, стручни сарадник – психолог, 25%. 
3. Марина Чолаковић, VII/1степен стручне спреме, стручни сарадник - педагог, 25%. 
4. Татјана Пајић, магистар француског језика (библиотекар), VII/2 степен стручне спреме, 33 год. 
радног стажа. 
5. Жељка Јанићијевић, књижничар, VI степен стручне спреме, 20 год. радног стажа. 
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Педагошко веће дома ученика 
1. Марковић Бурић С. Снежана, помоћник директора за дом, дипломирани биолог, VII/1 степен 
стручне спреме, 25 година радног стажа. 
2. Првић Ерац Д. Оливера, стручни сарадник – психолог, VII/1 степен стручне спреме, 13 година 
радног стажа, запослена са 50% радног времена у дому. 
3. Бишевац Д. Александра, наставник стручних предмета, VII/1 степен стручне спреме, 16 година 
радног стажа, васпитач – V васпитна група.  
4. Брковић Ж. Јелена, дипломирани физичар, VII/1 степен стручне спреме, 22 године радног стажа, 
васпитач – IV васпитна група. 
5. Вукадиновић М. Драгана, дипломирани биолог, VII/1 степен стручне спреме, 26 година радног 
стажа, васпитач – III васпитна група. 
6. Дачески М. Бранка, наставник енглеског језика, VII/1 степен стручне спреме, 16  година радног 
стажа, васпитач – VI васпитна група, запослена са 50% радног времена у дому. 
7. Јанићијевић Д. Марина, наставник физичког васпитања, VII/1 степен стручне спреме, 17 година 
радног стажа, васпитач – I васпитна група. 
8. Катанић П. Марина, дипломирани историчар, VII/1 степен стручне спреме, 15 година радног стажа, 
васпитач – VI васпитна група, запослена са 50% радног времена у дому. 
9. Новаковић М. Драгица, дипломирани хемичар, VII/1 степен стручне спреме, 25 година радног 
стажа, васпитач – II васпитна група. 
 
Правна служба 
1. Мира Миловановић, дипл. правник, секретар школе и дома, VII/1 степен стручне спреме, 31 година 
радног стажа. 
2. Биљана Видић, референт, IV степен стручне спреме, Економска школа, 19 година радног стажа. 
 
Рачуноводство 
1. Снежана Тодоровић, дипл. економиста, шеф рачуноводства, VII/1 степен стручне спреме, 23 године 
радног стажа. 
2. Љиљана Савић,  дипл. економиста, VII/1степен стручне спреме, 13 година радног стажа. 
3. Марија Степановић, дипл. економиста - мастер, финансијско-књиговодствени радник, VII/1 степен 
стручне спреме, 13 година радног стажа. 
4. Нина Радичевић – финансијско-књиговодствени радник, IV степен стручне спреме, гимназија, 4 
год. радног стажа. Неплаћено одсуство. 
 
Магацин и радионица 
1. Драган Јанићијевић, IV степен стручне спреме, Економска школа, 32 год. рад. стажа. 
2. Адам Миловојевић, висока зуботехничка школа, магационер - вођа смене, 14 год. рад. стажа. 
3. Урош Јанићијевић, IV степен стручне спреме, Техничка школа, мајстор у школској радионици, 9 год. 
рад. стажа. 
4. Слађан Радомировић, IV степен стручне спреме, Машинска школа, столар, 21 год. рад. стажа. 
 5. Вицко Крунић, IV степен стручне спреме, Техничка школа, 6 год. рад. стажа.  
 
Спремачице - хигијеничар 
1. Биљана Савић, 19 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме  
2. Горица Белоица, 8 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме  
3. Рада Красић, 5 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме  
4. Оливера Срећковић, 22 год. рад. стажа - о.ш. 
5. Снежана Ристић, 13 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме  
6. Слађана Живковић, 11 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме 
7. Весна Арсов, 15 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме 
8. Драгица Стефановић, 21 год. рад. стажа, о.ш. 
9. Слађана Таков, 19 год. рад. стажа, Виша економска школа 
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10. Снежана Савић, 17 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме 
11. Драгана Дамњановић, 16 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме  
12. Слађана Раденковић, 15 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме  
13. Славица Алексић, 13 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме  
14. Марија Стефановић, 5 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме 
 
Куварице 
1. Биљана Васовић, 12 год. рад. стажа, кувар, IV степен 
2. Весна Петровић, 31 год. рад. стажа, кувар, V степен 
3. Катарина Пашић, 13 год. рад. стажа, кувар, V степен 
4. Љиљана Дрманић, 9 год. рад. стажа, кувар, V степен 
 
Вешерка 
1.  Данијела Лукић, 1 год. рад. стажа, IV степен стручне спреме 
Ноћни чувари 
1. МилосавЂорђевић, 24 год. рад. стажа, основна школа 
2. Ивица Лукић, 9 год. рад. стажа, основна школа 

5. Реализација утврђеног календара рада 
 

Редни 
број Активности Реализовано 

1. Подела ђачких књижица за успех у првом 
полугодишту  

31. 1.2020. године 

2. Подела сведочанстава и диплома ученицима  
IV разреда 

18. 6.2020. године 

3. Подела сведочанстава ученицима  I, II и III 
разреда 

     По календару је била предвиђена      
28. 6. 2020. године, али је одложена 
због актуелне епидемиолошке 
ситуације за 27. 8. 2020. г. 

4. Школски распуст 

Зимски - 28. децембар 2019. године - 7. 
јануар 2020. године и 1. фебруара 2020. 
год. - 17. фебруар 2020. године. 
Пролећни распуст је био у склопу 
онлајн наставе. 
Летњи распуст -  I, II и III разред 20. јун 
2020. године - 31. август 2020. године. 
IV разред - по завршетку матурског/ 
завршног испита, а завршава се 31. 
августа 2019. године. 

4. 

Се
дн

иц
е 

од
ељ

ењ
ск

их
 в

ећ
а 

I разред 18.11.2019. 31.1.2020. 19.6.2020
. 

II разред 18.11.2019. 31.1.2020. 19.6.2020
. 

III разред 18.11.2019. 31.1.2020. 19.6.2020
. 

IV разред 15.11.2019. 31.1.2020. 
15.6.2020
. 
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Од 16. 3. 2020. године до 19. 6. 2020. године настава је организована онлајн. 
Није прослављен Дан школе, 19. мај 2020. године, због актуелне епидемиолошке ситуације.  
  
  

5. 
Се

дн
иц

е 
На

ст
ав

ни
чк

ог
 в

ећ
а Време одржавања 

19.08.2019.      900ч. 15.01.2020.     1300ч. 

27.08.2019.      900ч. 31.1.2020.         1700ч. 

12.09.2019.      1330ч. 29.05.2020.       1430ч. 

20.11.2019.     1330ч. 15.06.2020.       1000ч. 

 22.06.2020.      1000ч. 

6. 
Седнице 
Педагошког 
колегијума 

Време одржавања 
22.08.2019. год. 28.02.2020. год. 
18.09.2019. год. 16.03.2020. год. 
25.11.2019. год. 17.03.2020. год. 
17.12.2019. год. 14.05.2020. год. 
15.01.2020. год.  

7. Матурски испити  
 

4.6-12.6.2020. године 

8. Матурско вече Одложено због актуелне 
епидемиолошке ситуације.  

9. Екскурзије ученика 
III разред 28.09-02.10.2019. год. 

IV разред 30.09-08.10.2019. год. 

10. Надокнада екскурзија 

14.09.2019. год. 

26.10.2019. год. 

23.11.2019. год. 

14.12.2019. год. 

28.12.2019. год. 

11.1.2020. год. 

11. 
Усклађивање радних 
дана за школску 
2019/20. годину 

У уторак, 12. 11. 2019. год. радило се по распореду часова од 
понедељка. 
У среду, 8. 1. 2020. год. радило се по распореду часова од 
понедељка.  
У четвртак, 30. 1. 2020. год. радило се по распореду часова од 
понедељка. 
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6. Реализација фонда часова редовне наставе на крају школске 
2019/20. године 

  

Разред Одељење 

Проценат реализације 
 
Одељење 
 Разред Школа 

Први 

1 103%  

99,48% 

100,04 %  

2 100%  
3 98%  
4 98,9%  
5 97 %  
6 100%  

Други 

1 100%  

100,68 %  
2 100%  
3 100%  
4 103%  
5 100,33 %  

Трећи 

1 97%  

99,08% 
2 100,41%  
3 98%  
4 100%  
5 100 %  

Четврти 

1 100,14%  

100,92 %  
2 100,51%  
3 104%  
4 99,93%  
5 100%  
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7. Реализација фонда часова допунске, додатне наставе и слободних 
активности 

 

ОБЛИК 
НАСТАВЕ Наставни предмет 

Број 
реализованих 
часова 

Задужени 
наставник 

Допунска 
настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допунска 
настава 

Хемија  
Аналитичка хемија и хемија 21 

 

Дејана 
Димитријевић 
Ћировић 

Хемија 
Аналитичка хемија – вежбе 10 Десана 

Митровић 

Биологија 2      Снежана Бараћ 
17 Смиља Шебек 

Рачунарство и информнатика 35 Соња Поповић 

Енглески језик 24 Милена 
Јанковић 

35 Ана Браковић 
Латински језик 17 Ана Батавељић 
Хигијена и здравствено васпитање 
Педијатрија са негом 30 Мирјана 

Стојановић 
Здравствена нега деце раног 
узраста 23 Миланка 

Булатовић 

Здравствена нега деце 6  Миланка 
Булатовић 

7 Ивана Ђорђевић 
Педијатрија са негом - вежбе и 
теорија 35 

Верица 
Јовановић 

Здравствена нега - вежбе  

20  Вукосава 
Продановић 

16 Ана Вуловић 

6 Тамара 
Јанковски 

20 Татјана 
Милутиновић 

20 
Гордана 
Стевановић 

26 
 

Мирјана 
Митровић 

21 
Сања 
Миливојевић 

 
Здравствена нега - теорија 

10 Вера Петровић 

25   Сања 
Врањешевић 
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Микробиологија са 
паразитологијом и 
епидемиологијом (вежбе)   

30 
Алекса 
Богићевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
Додатна 
настава 

Рачунарство и информатика 35 Соња Поповић 
Географија 22 

 
Сандра 
Меловић 

Српски језик и књижевност 15 Јелена Чолић 
Историја 4 Ивана Човић 

Хемија 
Аналитичка хемија 9 

 

Дејана 
Димитријевић 
Ћировић 

Зд
ра

вс
тв

ен
а 

не
га

 
 

Педијатрија са 
негом  

10  Вукосава 
Продановић 

10 Данијела Симић 

Здравствена нега 
интернистичких 
болесника 
 

10  Наташа 
Павловић 

Здравствена нега 
хируршких 
болесника 

30 
Татјана 
Милутиновић 

Дечја хирургија 
са негом 10  

Сања 
Миливојевић 

Васпитање и нега 
деце 
 

30  
Мирјана 
Митровић 

Педијатрија са 
негом - вежбе 10 

Тамара 
Јанковски 
 

Здравствена нега 
деце 

10  

Ивана Ђорђевић 

Прва помоћ 

30 
Вера Петровић 

30 
Јасмина 
Николић 

Микробиологија са 
паразитологијом и 
епидемиологијом  (вежбе)   

30 
Алекса 
Богићевић 

Медицинска биохемија (теорија) 30 Славко Зечевић 
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СЕ
КЦ

И
ЈЕ

 
Лингвистичка 
 22 Јелена Чолић 

Психолошка 25 
 

Гордана 
Милановић 

Секција наставника зубне технике 

16 Бојан Бишевац 

16 Дарко 
Обрадовић 

16  
 

Мерима 
Шаптовић 

Секција за здравствено-васпитни 
рад 

19  Вукосава 
Продановић 

18 Гордана 
Стевановић 

18 Татјана 
Милутиновић 

18 Данијела Симић 

Секција болести зависности 35  Сања 
Врањешевић 

РППОС 
 

22  Наташа 
Павловић 

26 Сања 
Миливојевић 

Секција Црвеног крста 

30 Верица 
Јовановић 

16 Јасмина 
Радаковић 

16 Тамара 
Јанковски 

Прва помоћ 
18 Вера Петровић 

18 Јасмина 
Николић 

Еколошка секција 
16 Ана Вуловић 

31  Лела Витошевић 
Сретеновић 

Декупаж 18 Вера Петровић 
Мали фудбал 20 Душан Николић 
Кошарка 30 Петар Роган Одбојка 30 
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8. Извештај о реализацији екскурзија 
 
Екскурзија трећег разреда 
 
          1. дан:  Крагујевац–Братислава–Праг 
Полазак из Крагујевца у 2 сата после поноћи. Путовање преко Новог Сада и Суботице са успутним 
задржавањима због одмора и царинских формалности. Долазак у Братиславу и обилазак брда 
Славин, тврђаве, Катедрале Светог Мартина, Старог трга. Наставак путовања ка Прагу. Долазак у 
вечерњим сатима. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.  
           2. дан: Праг 
Доручак. Одлазак у разгледање града у пратњи локалног водича: Храдчани, обилазак прашког 
дворца, Катедрале Светог Вида и Капеле Светог Венцеслава, Базилике Светог Ђорђа. Шетња до 
Карловог моста, Карлов мост, прелазак моста на чијем налази Стара кула, Вацлавски и Староградски 
трг, астрономски часовник. Шетња центром града. Слободно време. Повратак у хотел. Вечера. 
Организовани одлазак на ноћну вожњу бродом реком Влтавом. Повратак у хотел. Ноћење. 
          3. дан: Праг–Дрезден–Праг 
Доручак. После доручка полазак за Дрезден, немачки град познат по културно-историјским 
споменицима из средњег века. Разгледање града: опера, палата Тасенберг, Богородичина црква, 
Августов мост. Слободно време. Повратак у Праг. Вечера. Дискотека. Ноћење. 
          4. дан: Праг–Беч 
Доручак. После доручка полазак у Беч. По доласку у Беч обилазак града у пратњи локалног водича: 
Авенија Ринг, Бечка опера, Хофбург, дворац Белведере, Трг Марије Терезије, Катедрала Светог 
Стефана. Шетња центром Беча. Слободно време. Смештај у хотел. Одлазак на вечеру.  Ноћење.  
          5. дан: Беч–Крагујевац 
Доручак. Напуштање хотела. Одлазак у обилазак палате Шенбрун и дворских вртова у пратњи 
локалног водича. Полазак за Србију. Пауза у тржном центру Пандорф. Наставак путовања за Србију са 
успутним паузама по потреби. Долазак у Крагујевац у раним јутарњим часовима.  
 
Екскурзија четврог разреда 
 
ИТАЛИЈА–ФРАНЦУСКА–ШПАНИЈА 
1. ДАН: КРАГУЈЕВАЦ–ТРСТ–ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО   
Полазак из Крагујевца у раним јутарњим сатима. Путовање преко Хрватске и Словеније до Италије. 
Долазак у Трст. Разгледање града: Трг уједињене Италије, Трг Сан Антонио Нуово, Црква Светог 
Спиридона, Сан Ђусто, римски театар, Трг берзе, Канал Гранде, Понте Росо, а затим одлазак у 
хотелско-туристичко насеље Лидо ди Јесоло. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.   
2. ДАН: ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО–НИЦА    
Доручак. Напуштање хотела. Полазак за Ницу. Долазак у главни град Азурне обале.  Разгледање 
града: Енглеска променада, Трг Монсена, Трг Гарибалди, Цитадела, Цимиз, лука, Улица Медисин, 
Опера... Смештај у хотел у околини Нице.  Вечера. Ноћење.  
3. ДАН: НИЦА–ФИГУЕРАС–ЉОРЕТ ДЕ МАР 
Доручак. Напуштање хотела. Вожња преко Нима и Марсеја ка Шпанији. Долазак у Фигуерас. 
Обилазак музеја Салвадора Далија. Наставак путовања до чувеног шпанског летовалишта на Коста 
Брави Љорет де Мара. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.  
4. ДАН: ЉОРЕТ ДЕ МАР – БАРСЕЛОНА 
Доручак. Полазак групе на целодневни излет до Барселоне. Разгледање града: Саграда Фамилија 
(Гаудијево ремек-дело), пословна четврт, шеталиште Грација, Каза Батло, Ла Педрера, Универзитет, 
Колумбов споменик, Трг Каталоније, Цитадела, Тријумфална капија, Готски кварт, Катедрала Свете 
Еулалије, Рамбла на мору, Корте Инглес... Слободно време. Повратак у хотел. Вечера.  Одлазак у 
фламенко клуб на незаборавно вече шпанске музике и шпанског темперамента. Повратак у хотел. 
Ноћење. 
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5. ДАН: ЉОРЕТ ДЕ МАР  
Доручак. Слободно време. Ручак. Полазак групе на полудневни излет до Барселоне. Панорамско 
разгледање града, стадион Ноу Камп. Слободно време на Рамбли. Наставак разгледања – Шпанско 
село, Олимпијско село, Олимпијски стадион, брдо Монжуик са видиковцем, Трг Шпаније са палатом 
и фонтаном.Повратак у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење. 
6. ДАН: ЉОРЕТ ДЕ МАР–МОНАКО–МОНТЕ КАРЛО–ЛИГУРИЈА 
Доручак. Напуштање хотела. Путовање ка Азурној обали. Долазак у Монако. Обилазак Кнежевине: 
Океанографски музеј, Катедрала Св. Николе, Кнежева палата, шетња Ботаничком баштом принца 
Алберта. Силазак у Монте Карло и вожња делом стазе Формуле 1, лука Ла Кондамин, обилазак 
чувеног казина... Наставак путовања према Италији.  Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 
7. ДАН: ЛИГУРИЈА–ВЕРОНА–ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО 
Доручак. Напуштање хотела. Полазак за Верону, град љубави, романтике и Ромеа и Јулије. 
Разгледање  - Јулијин гроб и музеј, Трг Бра, Муниципио, Арена, Трг Ербе, Лавља врата, римско 
купатило... Наставак путовања ка Лидо ди Јесолу. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 
8. ДАН: ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО–ВЕНЕЦИЈА–КРАГУЈЕВАЦ 
Доручак. Напуштање хотела. Полазак у Пунта Сабионе. Укрцавање на брод. Пловидба до Венеције. 
Обилазак и разгледање града: Санта Марија дела Салуте (панорамски), осврт на канал Гранде, Мост 
уздаха, Дуждева палата, стуб Св. Теодора и Св. Марка - Врата Венеције, библиотека, Трг Св. Марка са 
истоименом базиликом, звоник, торањ са сатом, стара и нова судница, Наполеоново крило, мост 
Риалто... Повратак бродом до Пунта Сабионе, наставак путовања за Србију преко Словеније и 
Хрватске са успутним задржавањима по потреби групе. Наставак путовања. Долазак у Крагујевац у 
касним вечерњим сатима. 

9. Ученички парламент 
 
Током  школске 2019/20. године Ученички парламент је cвој рад базирао на Годишњем плану рада 
парламета. Основни циљеви Ученичког парламента у овој школској години били су организација 
хуманитарних акција, подстицање ученика на активно учешће у уређењу школског простора, 
организовање  спорских турнира како би се промовисао здрав живот и фер-плеј, сарадња са 
невладиним организацијама, Наставничким и Педагошким већем, сарадња са тимовима школе и 
Саветом родитеља.   Једна од последњих хуманитарних акција у овој школској години била је 
скупљање новца за акцију „Да Тања победи опаку болест“. На жиро рачун организације „Буди хуман“ 
уплаћено је 12140,00 динара 13. 3. 2020. Већ у понедељак 15. 3. уведено је ванредно сатање због 
пандемије. 
По завршеном ванредном стању чланови парламета су у договору са директором одлучили да се 
матурско веће одржи 9. 7. 2020. године, а одговорно лице ће бити Марко Жижаковић. 
Предлог мера за следећу школску годину: већа партиципација Ученичког парламента у свим 
тимовима, стручним активима, интензивнија сарадња са управом школе ради већег укључивања 
ученика у ваннаставне и наставне активности школе, побољшања успеха и испуњавања обавеза 
ученика. 

Наставник 
Тамара Јанковски 
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10. Извештај о раду управних, руководећих, саветодавних и стручних 
органа школе у школској 2019/20. Години 

 
10.1. Школски одбор 
 
Школски одбор је орган управљања школе који има девет чланова укључујући и председника. 
Седницама Школског одбора присуствовали су и директор школе, секретар, два пунолетна 
представника Ученичког парламента и председник синдиката, без права одлучивања. Школски 
одбор се састао 7 пута у току школске 2019/20. год. и током тог раздобља бавио се:  
- усвајањем Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Медицинске школе са домом ученика 
„Сестре Нинковић“, за школску 2018/19. године;  
- усвајањем Извештаја о реализацији Развојног плана установе и самовредновања за школску 
2018/19. годину и Извештаја о раду директора;  
- усвајањем Годишњег плана рада Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“, за 
школску годину 2019/20. годину;  
- именовањем Стручног актива за развојно планирање;  
- решавањем по приговору радника Петровић Биљане и Станишић Андријане; 
- доношењем Одлуке о измени финансијског плана школе за школску 2019/20. годину;  
- усвајањем Извештаја о реализацији екскурзије за трећу и четврту годину у 2019/20. години;  
- усвајањем Предлога Правилника  о похвалама, наградама, дисциплинској и материјалној 
одговорности ученика, станара Дома школе; 
- доношењем Одлуке о измени финансијског плана школе за школску 2019/20. годину (четврти план); 
- доношењем Одлуке о попису и образовању Комисије за попис имовине и обавезе са стањем на дан 
31. децембар 2019. године; 
- усвајањем Извештаја о финансијском пословању (завршни извештај); 
- усвајањем Измене финансијског плана за 2019. годину (пета измена); 
- разматрањем и усвајањем Предлога Пословника о раду Ученичког парламента; 
- разматрањем и усвајањем Правилника о мерама, начина и поступку заштите и безбедности ученика 
и свих активности које организује Дом ученика; 
- разматрањем и усвајањем Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за прво 
полугодиште; 
- разматрањем и усвајањем Извештаја о раду директора школе за прво полугодиште; 
- разматрањем и усвајањем Извештаја о Развојном плану и самовредновању; 
- усвајањем Извештаја о сталном стручном усавршавању наставника; 
- информисањем чланова Школског одбора о инспекцијском надзору. 
 
10.2. Савет родитеља 
 
Рад Савета родитеља школе базиран је на Годишњем плану рада. Током  школске 2019/20. године 
Савет родитеља планирано је четири састанка, али због настале ситуације реализована су само два. 
На састанку Савета родитеља разматрана су следећа питања:  
 конституисање и упознавање са Пословником о раду Савета родитеља;  
 предлог једног члана – представника родитеља за Школски одбор; 
 разматрање Извештај о оставривању Годишњег плана рада школе за школску 2018/19, Развојног 
плана, Школског програма и самовредновања;  
 упознање са Годишњим планом рада школе за школску 2019/20, Развојним планом, Школским 
програмом и самовредновањем;  
 доношење одлуке о висини и намени коришћења средстава прикупљених од родитеља ученика; 
 разматрање Извештаја о остваривању програма образовања и васпитања, Годишњег плана школе, 
Развојног плана  и самовредновања на крају првог полугодишта;  
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Извештај о успеху ученика и изостајању са наставе на крају полугодишта школске 2019/20. године, 
као и Спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 
 давање сагласности на програм и организацију екскурзије ученика трећег и четвртог разреда 
школске 2020/21. године. 
 
10.3. Директор 
 
току школске 2019/2020. години директор се бавио уобичајеним активностима регулисаним Законом 
о основама система образовања и васпитања који обухватају све сегменте рада школе. Овај извештај 
сачињен је по сегментима које Закон прописује као обавезе и одговорност директора. 
Области рада директора школе: 
Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 
Планирање, организовање и контролa рада установе; 
Праћење и унапређивање рада запослених; 
Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 
Синдикатима и широм заједницом; 
Финансијско и административно управљање радом установе; 
Обезбеђивање законитости рада установе 
 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 
 

1.1. Развој културе учења 
 

У школи се прате савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно 
усавршавају запослени. Директор, заједно са наставницима, перманентно ствара услове за 
унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама ученика и то је одувек 
представљало приоритет како директора, тако и целокупног наставног кадра и свих запослених. 
Такође се мотивишу и инспиришу запослени и ученици за критичко и креативно прихватање нових 
идеја и проширивање искустава; 
 На часовима се ствара атмосфера у којој се подстиче учење, у којем ученици постављају и постижу 
опште, специфичне и сопствене циљеве учења, прате свој напредак, а настојимо да се ђаци 
усмеравају на учествовање у демократским процесима и доношењу одлука у оквиру својих 
организација, компанија и секција. 
Кроз сарадњу са другим школама и колегама подстиче се сарадња и размена искустава, и ширење 
добре праксе у школи и локалној заједници. Ове школске године смо остварили сарадњу са 
Медицином рада, Институтом за јавно здравље, Домом здраваља Крагујевац, Герантолошким 
центром, Удружењем оболелих од реуматоидног атрита, Удружењем помоћ деци са аутизмом, ОШ 
„Јован Поповић“ и Предшколским установам Ђурђевдан, радна јединица Бубамара и Нада Наумовић, 
радна јединица Полетарац. 
 

1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
 

На првом месту је рад у безбедним и здравим условима у школи. 
Директор школе заједно са наставницима је један од најодговорнијих за примену превентивних 
активности које се односе на безбедност и поштовање права ученика, као и безбедног окружења за 
све, да би ученици били заштићени од насиља, злостављања и дискриминације по било каквом 
основу. 
Правилник о примени Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања се 
стриктно поштује, а директор је посебно водио рачуна да буде обезбеђена његова доступност за све 
наставнике и његово тумачење. Такође, директор je водио рачуна да се у раду установе поштују 
међународне конвенције и уговори о људским правима и правима деце. 
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У сарадњи са Локалном самоуправом примењује се контрола примене Правилника о заштити и 
безбедности ученика у школи, и представници школе су присуствовали тематским предавањима са 
Полицијском управом Крагујевац у оквиру сарадње са локалном заједницом. 
Школа има постављен видеонадзор, који се стално надограђује у циљу повећања безбедности. 
Контрола функционисања видеонадзора је једна од јако важних радњи у животу школе, која утиче на 
саму безбедност како ученика, тако и свих лица, и имовине. 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ради перманентно и уз 
учествовање директора  и повезивао је све субјекте који су потребни за правовремено и стручно 
реаговање. 
  

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 
 

Перманентно је праћено и коришћена су стратешка документа о развоју образовања и васпитања у 
Републици Србији. 
Путем семинара и предавања, које су се организовала у самој школи или шире, директор је 
промовисао иновације и подстиcao  наставнике и стручне сараднике да користе савремене методе и 
технике учења, као и да  примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу, и да на 
тај начин утичу на креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових социјалних 
вештина и здравих стилова живота. 
Директор је својим примером код наставника, стручних сарадника и запослених подстицао  и 
развијао систематичну самоевалуацију и евалуацију рада. Поред ШО, директорка је информисао о 
свему  што је текуће и актуелно, а везано за све аспекте рада у смислу квалитета образовно-
васпитног процеса, и колеге на Наставничком већу. 
 

1.4. Обезбеђивање посебног приступа у образовно-васпитном процесу 
 

Промовисање толеранције је био кључни услов да се све различитости и специфичности помире и 
школа је, са директором на челу, наставним кадром и тимовима, ово у пракси применила, неговала  
и упражњавала као свој трајни квалитет. 
Директор школе је у сарадњи са психологом, педагогом  и наставницима,  осигурао да код ученика са 
посебним образовним потребама те потребе буду препознате; и да на основу њих буду израђени 
индивидуални образовни планови, који су били примењени у директној настави. 
 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 
 

Директор је као перманентан задатак, поставио себи, али и осталим запосленима у школи, да се 
прати успешност ученика и промовишсање  њихових постигнућа. Сва постигнућа која су била 
остварена на такмичењима су  објављивана на сајту школе, огласним таблама, али и у извештајима 
рада. Директор је обезбедио да наставници са ученицима учествују на свим организованим 
такмичењима на нивоу општине, града и републике. 
Преданим радом како на самим часовима, тако и у ваннаставним активностима утицало се на 
квалитет рада и постигнућа која су обезбеђена праћењем успешности ученика кроз анализу 
резултата на тестовима и увидом у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика и у 
сарадњи са ПП сужбом. У циљу праћења постигнућа и напредовања ученика директор је 
обезбеђивао да се сви расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе у те сврхе. 
У опис активности и делокруг рада директора школе припадало је и праћење резултата рада по 
класификационим периодима, праћење успеха ученика на такмичењима, израда Годишњег 
извештаја о раду директора, учествовање у писању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 
школе, припреме за пријем ученика у 1. разред, сарадња са просветним инспекторима и просветним 
саветницима Министарства. 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
 

2.1. Планирање рада установе 
 

Директор школе је организовао и оперативно спроводио доношење планова установе, организовао 
је процес планирања и доделио задатке запосленима у том процесу, и надзирао израду истих. 
Обезбедио је поштовање рокова израде планова и непосредно руководио том израдом и након тога 
упутио  органу који их доноси. 
Годишњи план рада и школски календар су документи према којима је директор планирао  распоред 
наставних и ваннаставних активности. 
 

2.2. Организација установе 
 

Школа је започела шкoлску 2019/2020. гoдину сa 21 oдeљeњем, са 6 одељења у првом и са по пет 
одељења у другом, трећем и четвртом разреду, од чега су 8 одељења медицинске сестре – 
техничара, 4 одељња педијатриске сестре – техничара, 3 одељења зубног техничара, 2 одељења 
лабораториског техничара, 1 одељења фармацеуског техничара , 2 одељења медицинске сестре 
васпитача 1 одељењем здравственог неговатеља. 
У току августа директор је сазивао неколико седница наставничких већа, где се доносила подела 
послова према описима радних места, образовала су се стручна тела и тимови и организационе 
јединице, са чиме су били упознати сви запослени. 
Разредне старешине су се припремале за пријем првака који се дешавао 2. септембра у Свечаној 
сали школе. 
Колико је то могуће, перманентно се водило рачуна о равномерној оптерећености запослених, 
задацима и њиховим учешћем у стручним телима и тимовима и пратио се њихов рад. 
У обавези директора школе је било  да организује и координира рад стручних органа, тимова, актива 
и колегијума ( кога чине координатор за наставу вежби, помоћници директора, педагог, психолог, 
веђе тимова и актива и председници стручних већа ), што је и перманентно радио и обезбеђивао 
комуникацију између њих, због ефикасног и тимског рада школе. 
Организација рада установе је преживела промене током пандемија КОВИДА 19. Сва настава је 
пребачена на онлине. Наставници су у свом раду користили гоогл учионицу, вибер, маил и настојали 
да у новонасталој ситуацији остваре планиран план рада. Директор је током пандемије успостави 
систем комуникације преко вибер група, са својим запосленима и зоом платформе са педагошко-
психолошком службом и помоћницима. Састанци су одржаваи два пута недељно. 
 

2.3. Контрола рада установе 
 

Током целе године, директор је био у обавези да прати процес наставе, целокупног рада установе и 
свих запослених. 
У свом свакодневном раду, директор је: 
Свакодневно координирао рад свих служби: психолошко-педагошка служба, библиотекари, правна 
служба, административна служба ( за ученичка питања и опште послове), рачуноводство, помоћно-
техничко особље, домари школе и васпитачима дома и управником Дома.  
Директор је редовно присуствовао свим састанцима Актива директора.Са тих састанака директор је 
преносио информације колективу ради боље информисаности наставног особља, али и других 
служби, у циљу побољшања рада са ученицима,  повећања квалитета наставе  и осталих видова рада. 
Праћење рада наставника се одвијало кроз контролу документације коју је сакупио и у форми 
извештаја предао стручни сарадник - педагог. Посета часова директора у другом полугодишту услед 
пандемије КОВИД 19. 
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Организација процеса праћења, извештавања и анализе остварених резултата и додељивање 
задатака запосленима у том процесу, иницирање и надзирање процеса израде извештаја и анализа, 
обезбеђивање поштовање рокова у изради извештаја и анализа и плана рада, уноса података,  када 
резултати запослених одступају од планираних, такође су били задаци директора, који је пратио и 
усмеравао да све буде у року. 
Директор је  водио  рачуна да информације које су неопходне наставницима буду увек тачне и 
благовремене 
Директор је водио рачуна да  сва обавештења, било које природе, буду на време истакнута на 
огласним таблама школе и вибер групи. 
Апсолутно са свим извештајима и анализама резултата рада установе и предузетим корективним и 
конкретним  мерама директор је упознавао органе управљања. 
 

2.4. Управљање информационим системом установе 
 

У индивидуалној комуникацији, на седницама Наставничког већа, у препискама путем е-маилова, нa 
oгласној табли директор (после консултације са секретаром школе) је детаљно обавештавао наставно 
особље и стручне сараднике о свему што је било везано за нове законске прописе, и уз помоћ 
секретара школе помагао у тумачењу и примени донетих прописа и захтевао да се овим променама 
приступи озбиљно и темељно. 
Од самог постављања на место директора школе, посебна пажњу је посвећивана набавци и 
сервисирању савремене информационо-комуникационе опреме. 
 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 
 

Квалитет је гаранција успеха и стална тежња. 
 
Школа је своју конкурентску предност у савременом друштву градила до сада само на ресурсима - 
својим запосленима, стручношћу, талентима, знањима, хуманошћу, показивањем доброг примера,  
доброј мотивацији, али и одличним односима са здравственим установама. 
Може се рећи да је добра  настава спроведена од стране искусних и стручних професионалаца, кључ 
успеха наставног процеса у школи. 
У складу са тим, при изради потребне документације, код формирања тимова и распоређивања 
задатака запосленима, и уопште формирање система управљања и евалуације, директор је водио 
рачуна да се одређени и реални  задаци дају запосленима, за које је  био сигуран  да ће их најбоље 
спровести и на тај начин утицати на подизање квалитета рада установе. 
Самовредновање је једна од савремених метода управљања квалитетом у установи, којој су и 
директор и запослени посвећивали велику пажњу. Коришћењем тих резултата направили смо пут за 
унапређивање квалитета рада установе и остваривање већих успеха у раду. 
Директор школе заједно са наставницима и стручним сарадницима на седницама и састанцима 
наставничких већа и стручних већа,  пратио је и анализирао успешност ученика на завршним, 
односно матурским испитима ради планирања унапређивања рада школе и појачања евентуалних 
"слабих тачака". 
Ове школске године успели смо да реновирамо кабинет из информатике, заменимо врата на 
канцеларији за наставнике, затворимо стаклом отвор у кутку за родитеље, улаз за пријем робе где је 
урађена рампа и нова керамика, такође замењена су дотрајала дрвена врата у купатилу које користе 
ученице дома. Потпуно је реновирана ТВ сала на последњем спрату дома. Три собе  у дому такође су 
у потпуности реновиране. Постављена је хидроизолација на појединим кровним прозорима, 
замењене су одређене лимене кровне површине. Димљак који је претио да се уруши је спуштен 
испод кровне равни. 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

 
У току августа 2019.године, а пре почетка школске 2019./2020. године обезбеђен је стручни кадар у 
складу са потребама школе, одређене су одељењске старешине ( и заменици)  и наставници за 
одељења свих разреда, урађен је на време распоред часова, распоред дежурстава, распоређени 
нови ученици, припремљен је свечани пријем ученика првог разреда, тако да је школска година 
потпуно спремно започела 02.09.2019. у складу са школским календаром. Образовни календар рада 
је детаљно размотрен пре почетка школске године на Наставничком већу.  Планирано је да се 
настава држи у две смене, тако да прву смену чине ученици првог и другог разреда, а другу смену 
ученици  трећег и четвртог разреда. Смене се не мењају. 
Пратећи тржиште рада, директор је настојао, да сва радна места у установи буду попуњена 
запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима посла, а према  правилницима о 
систематизацији. Проблеме настале одсуствовањем запослених је решавао ангажовањем стручних 
замена. 
Током целе школске године вршено је обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних 
наставника и других запослених најдуже до 60 дана водећи рачуна о стручности и компетенцијама. 
Сарадња са ШУ Крагујевац  у вези са формирањем листе технолошких вишкова је била путем 
састанака, е-маилова или телефонским путем. 
Ажурирање података Информационог система је било на дневној бази. 
Склапани су споразуми о преузимању радника за чијим је радом у потпуности или делимично 
престала потреба. 
 

3.2. Професионални развој запослених 
 

Директор је стално подстицао и иницирао процес самовредновања рада и постављања циљева 
заснованих на високим професионалним стандардима и подржавао континуирани професионални 
развој. Директор је пратио рад Тима за самовредновање и повремено давао сугестије за даљи рад и 
Тиму за пројекте. 
У оквиру Годишњег плана рада школе за 2019-2020. школску годину планирано је самовредновање 
области Продшка ученицима. Директор је учествовао у раду Тима за самовредновање и у одабиру 
области самовредновања. 
Стручно усавршанање је било право и обавеза сваког запосленог. 
Директор је водио рачуна да сви запослени имају једнаке могућности за усавршавање на основу 
личног плана професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања, а у складу са 
годишњим планом стручног усавршавања и материјалним могућностима установе. 
 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 
 

Међуљудски односи су изузетно битан фактор у колективу и директор се старао 
да атмосфера буде пријатна, креативна, стручна, демократска, али са реалном радном дисциплином 
и евиденцијом догађања и долажења на посао. 
Директор је својим личним примером посвећеношћу послу и својим понашањем утицао на ове 
односе у позитивном смеру, грађењем позитивног ауторитета, неговањем професионалне сарадње и 
тимског рада, указивањем поверења према запосленима, неговања правичности, добре намере, и 
професионалног односа према раду и коректном комуникацијом са запосленима. С тим у вези 
планирано је да се у школској 2020/21.години (на предлог Тима за квалитет) уведе књига за све 
запослене у којој могу записати све што би требало или могло бити боље. 
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3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 
Од изузетног значаја за рад установе је и контрола рада запослених у установи у коју спада и 
инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада, у складу са планом рада и потребама 
установе – било редован или или пак ванредан. Директор школе је наградио све наставнике који су 
са ученицима постигли прва три места на Републичком такмичењу.. 
Директора школе је  препознао квалитетан рад запослених и користио различите облике 
награђивања и мотивисања запослених, у складу са законом и општим правним актима и 
правилницима. 
 

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
СИНДИКАТИМА И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
Директор је сазивао и руководио седницама Наставничких већа, Педагошког колегијума, 
присуствовао седницама Одељенских већа од првог до четвртог разреда, стручним већима и 
тимовима, присуствовао седницама Савета родитеља, Школског одбора, присуствовао је састанцима 
са представницима Школске управе, Локалне самоуправе и са Председницима синдиката и седници 
Удружења медицинских  школа. Школа је по други пут планирала Базар здравља у нашем граду али 
до њега није дошло због пандемије КОВИД 19. 
 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 
 

Сарадња са родитељима се огледала у неколико облика. Најчешће је у званичној форми била путем 
састанака Савета родитеља и  на идивидуалном нивоу. Тај степен сарадње је изузетно висок и 
квалитетан, са перманентном посвећеношћу осетљивих категорија ђака, а уз помоћ пп службе и 
социјалног радника. 
Учешће директора на седницама Савета родитеља је било обавезно и директор је чланове Савета 
родитеља перманентно обавештавао о свим активностима у школи. 
Родитељи су о свим битним стварима и догађајима непрекидно обавештавани од стране одељенског 
старешине, представника одељења у Савету родитења, представника родитеља у Школском одбору, 
а такође и од самог директора школе на састанку Савета родитеља, или пак путем саопштења на 
огласним таблама или сајту школе. 
Све информације о раду школе су се редовно  ажурирал и биле су доступне  на сајту школе. 
 

4.2. Сарадња са органом управљања и синдикатима у установи 
 

Сарадња са Школским одбором је била изузетно добра. Директор школе извештавао је чланове 
одбора о свим активностима у школи. 
Директор школе је посебно водио рачуна да чланове Школског одбора информише о успесима и 
постигнућима ученика на свим нивоима и областима. Изузетна сарадња са Школским одбором и 
подршка свим акцијама у школи омогућила је да се почетак школске године успешно реализује, а 
бројне активности спроведу најбоље могуће. 
Обезбеђивао је  израду Годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног програма, Школског 
програма и Годишњег плана рада установе. 
Сарађивао је  са синдикалним организацијама  Школе у вези са применом Посебног колективног 
уговора, који је остао да важи и за ову календарску годину. 
Своје обавезе, које Школа има према запосленима, у потпуности су испуњаване, што ће се радити и 
убудуће. 
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4.3. Сарадња са Министарством просвете  и локалном самоуправом 
 

Као и током протеклих, тако и током ове године, сарадња са државном управом је, може се рећи, 
била скоро на дневном нивоу и Школа је достављала све потребне податке и информације 
државним институцијама. 
Добро познавајући расположиве ресурсе, директор је  развијао односе са стратешким партнерима у 
заједници и редовно аплицирао са колегама на пројектима и конкурсима, који се отварају. 
Сарадња са Министарством правде реализована је кроз одобрење пројекта за сређивање кабинета 
Здравствене неге, лабораторијских техничара и фарамацеутских техничара, где су нам одобрене 
средства од 2.100.000 динара. 
 

4.4. Сарадња са широм заједницом 
 

Директор је водио  установу тако да буде отворена за партнерство са различитим институцијама 
образовања и васпитања, здравственим установама  и другим институцијама, на националном, 
регионалном и међународном нивоу (досадашња сарадња са немачком медицинском школом у 
Ингелштату ). 
Подстицао је учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним 
посетама и разменама мишљења и искустава. 
Током школске године, директор школе сарађивао је са : 
Министарством просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; 
Школском управом у Крагујевцу; 
Локалном самоуправом; 
Канцеларијом за младе; 
Црвеним крстом; 
Спортским друштвима и клубовима, у којима с наши ученици спортисти; 
Школама, јавним предузећима, организацијама и удружењима у Крагујевцу; 
Домом здравља; 
Здравственим установама - наставним базама; 
Са школама са територије Крагујевца; 
Заводом за трансфузију; 
ПУ Ђуђревак, Нада Наумовић; 
Медицина рада Крагујевац; 
Герантолошки центар. 
Током ове школске године школа је успоставила сарадњу са Ерассмус+ и Темпусом Србије кроз 
реализацију пројекта: 
Унапређење практичне наставе кроз позитивну праксу у болницама ЕУ 
Кроз конзорцијум са медицинским школама Зајечаром и Новим Садом, пројекат ГЕРИЈАТРИЈА, 
започео средином августа 2020 године, 
Реализацијом К2 пројекта стратешког партнерства са Турском, Македонијом, Португалом и 
Шпанијом, пројекат Прва помоћ у свету. 
 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 
 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 
 

Набавка наставних средстава, унапређење наставе, стручна усавршавања запослених,службена  
путовања  су захтевали обезбеђење средстава и план у Финансијском плану школе, који је донет 
крајем јануара 2019.и представљају један од важних  задатака директора, за обезбеђивање 
несметаног рада Школе. 
Финансијски план је један од кључних докумената установе и по њему смо радили све набавке  у 
току 2020. године. 
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Директор је са шефом рачуноводства правио план финансијског пословања за целу годину, приходе 
и расходе, приливе и одливе финансијских средстава – прорачуне издатака за одржавање зграде 
(струја, вода, грејање, грађевинско земљиште, телефон, осигурање ученика, запослених и објекта). 
Такође је обезбеђивао израду и надзор примене буџета установе у складу са расположивим и 
планираним ресурсима. Директор је увео и унутрашњу контролу од прилива средстава од 
преквалификација. 
 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 
 

Директор је благовремено, а у сарадњи са Школским одбором и Наставничким већем, планирао 
трошење средстава за одређену намену, а у циљу побољшања услова у којима бораве ученици, 
наставници и други радници школе. Као и сваке године, на крају сваке календарске године,  радили 
смо попис школске имовине.  
Пратио  је извођење свих радова у установи. 
 

5.3. Управљање административним процесим 
 

Директор школе је обезбеђивао покривеност рада установе потребном прописном документацијом 
и процедурама и старао се о поштовању и примени процедура рада установе. 
Перманентно је директор припремао извештаје, који обухватају све аспекте живота и рада установе, 
и презентовао их надлежним органима установе и шире заједнице. 
 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 
 

Директор школе непрекидно је пратио измене релевантних закона и подзаконских аката у области 
образовања, радних односа, финансија и управног поступка, као и да је био на разним стручним 
предавањима током године. 
 

6.2. Израда општих аката и документације установе 
 

Када год је то потребно и у складу са динамиком и приоритетом обавеза, а у сарадњи са секретаром 
Школе, директор је планирао припрему општих аката и комплетне потребне документације. 
 

6.3. Примена општих аката и документације установе 
 

Приоритет рада школе је поштовање прописа, општих акта установе и вођење установљене 
документације. 
Након извршеног светодавног стручно-педагошких надзора, директор школе израђивао је планове за 
унапређивање рада и подносио извештаје који показују како су спроведене тражене мере. О 
надзору, прописаним и спроведеним мерама били су обавештавани сви запослени и сва 
заинтересована лица. 
Заједно са техничким особљем школе, непрестано се контролише чистоћа целог објекта: учионица, 
ходника, санитарних просторија, дворишта, спроведена су генерална спремања, запрашивање 
инсектицидима када ученици нису у школи. 
Стање зграде и школског простора, осим запослених и руководства школе, редовно контролише 
санитарна инспекција и HACCP надзор према њиховом плану рада. 

 Директор школе                                                                                                 
                                                                                                   Владимир Јакшић                      
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10.4. Организатор наставе вежби и блока 
 
Током првог полугодишта школске 2019/20. године план рада организатора наставе реализован је у 
потпуности.   
У августу и септембру усвојени су распореди за наставу вежби и блока за све образовне профиле. 
Формиране су групе ученика поштујући и индивидуалне потребе ученика. У септембру набављене су 
униформи за ученике и наставнике. Током месеца августа и септембра месеца обављени су 
разговори са начелницима и главним техничарима Клиничког центра и Института за јавно здравље 
Крагујевац и Медицине рада, као и са директорком Апотеке Крагујевац у вези са извођењем наставе 
у школској 2019/2020. години. Састанци са председницима стручних већа неге, зубне технике, 
фармацеута и лабораната одвијали су се сваког последњег четвртка у месецу. Набављен је потребан 
материјал за извођење наставе у кабинетима школе за све образовне профиле, као и три 
микромотора. Формиран је и опремљен кабинет здравствене неге и прве помоћи.  
   У циљу поправљања квалитета наставе са наставницима свих већа радила сам на усаглашавању 
критеријума оцењивања наставе вежби и вежби у блоку. Већа пажња је посвећена реализацији 
наставе здравственог неговатеља као новог образовног профила. 
   Обављала сам индивидуалне разговоре са наставницима и ученицима. На педагошким 
колегијумима износила сам питања  везана за рад већа и активно учествовала у доношењу одлука. 
   Током новембра и децембра месеца 2019. године обилазила сам наставу у наставним базама и 
кабинетима школе. 
   Активно сам сарађивала са организаторима наставе других медицинских школа. Као члан 
Председништва стручног већа наставника здравствене неге медицинских школа Србије израдила сам 
правилник о раду стручног већа. У договору са наставницима вршила прерасподелу наставе, правила 
распоред наставе вежби и вежби у блоку. 
Редовно присуствовала и активно учествовала у раду Удружења медицинских школа Србије, 
стручном већу наставника здравствене неге Србије и редовно подносила извештај наставницима 
школе са одржаних састанака. Пратила новине у наставним плановима и програмима свих 
образовних профила и редовно извештавала чланове стручног већа. 
Tиму за пројекте помагала у реализацији посете и боравка ученица из Француске у нашој школи, 
присуствовању настави вежби у КЦ  Крагујевац у периоду од 13.1. до 24.1. 2020. год.У реализацији 
овог пројекта активно учешће узели су и наставници чланови Стручног већа здравствене неге са 
којима сам направила план рада. 
У периоду март–јун 2020. год. рад је био прилагођен епидемиолошкој ситуацији и извођењу наставе 
на даљину. Комуникација са члановима свих већа одвијала се преко формираних Вибер група. 
Редовно сам прослеђивала информације Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и 
закључке са мини педагошких састанака, а који су били у вези са постизањем што бољег и 
квалитетнијег начина извођења наставе. Током овог периода посебну бригу и пажњу показала сам у 
редовној комуникацији са члановима већа који су осећали оправдане страхове у вези са 
новонасталом ситуацијом. 
Са колегиницом Иваном Ђорђевић направила сам план и организовала матуру. Са колегама 
менторима организовала сам припремну наставу за матуранте.  
Урадила сам поделу наставе на наставнике за школску 2020/21. год. Колегиницама које праве 
распоред дала сам податке и предлоге за извођење наставе вежби. 
План рада реализован је у потпуности и са успехом. Мишљења сам да је требало више времена да 
посветим праћењу образовног профила здравствени неговатељ и чешћој комуникацији са 
наставницима који изводе наставу у овом образовном профилу. Препорука за даљи рад биће 
обилазак наставе, комуникација на релацији наставник– ученик–организатор вежби и тромесечни 
извештаји наставника предавача о раду и организацији рада у овом образовном профилу.  
   

Јелена Тодоровић 
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10.5. Наставничко веће 
 
Наставничко веће се у школској 2019/20. години бавило стручним и  организационим питањима, која 
су се односила на реализацију Годишњег плана рада школе. Задатак Наставничког већа био је 
осигурање и унапређење квалитета образовно-васпитног рада школе, остваривања програма 
образовања и васпитања, остваривања стандарда постигнућа, праћење и утврђивање успеха ученика 
у стицању стручних компетенција за занимања здрвствене струке, као и решавање других стручних 
питања образовно-васпитног рада. Посебна пажња је била посвећена самовредновању рада школе, 
школском развојном планирању, међупредметним и предметним компетенцијама. Током марта, 
априла и маја Наставничко веће је радило преко платформе Вибер  и бавило се питањима 
организације и реализације наставе на даљину. У току године одржано је 8 седница Наставничког 
већа у школи на којима су реализоване планиране активности из Годишњег плана рада и то: 
Усвајање календара рада; 
Именовање одељењских страешина; 
Усвајање одлуке о уџбеницина и распореда писмених задатака; 
Усвајање распореда часова; 
Резултати селфи истраживања; 
Овир дигиталних компетенција; 
Разматрање извештаја о остварености Годишњег плана рада установе, развојног плана, плана 
самовредновања и школског програма; 
Утврђивање предлога Годишњег плана рада установе, развојног плана, плана самовредновања за 
школску 2019/20. годину, састав тимова и актива; 
Утврђивање плана рада Наставничког већа; 
Именовање вођа екскурзије; 
Анализа успеха и изостанка на класификационим периодима; 
Васпитно-дисциплинске мере; 
Педагошко-инструктивни рад; 
Разматрање извештаја о реализовању екскурзија; 
Уписна политика; 
Разматрање предлога екскурзија; 
Информисање о реализацији плана стручног усавршавња; 
Искуство после спроведене мобилности Еразмус +; 
Похвале, награде и Вукове дипломе; 
Именовање комисије за утврђивање распореда полагања матурских испита школске 2019/20. године; 
Именовање комисије за избор ученика генерације; 
Формирање комисије за бодовање наставника за школску 2020/21. годину; 
Резултати матурских испита; 
Представљање ученика за ђака генерације; 
Именовање ђака генерације и ученика за посебне награде из области предмета; 
Похвале и награде; 
Именовање комисије за упис у први разред школске 2020/21. године; 
План уписа за преквалификације за школску 2020/21. годину. 
 

10.6. Разредна и одељењска већа 
 
            Задаци разредних и одељењских већа у школској 2019/20. години односили су се на: 
организацију и реализацију васпитно-образовних програма у разреду и одељењима и праћењу 
појединачног успеха сваког ученика, одељења и разреда. Одељењске старешине су, у оквиру својих 
задатака, пратиле 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 
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класификационог периода. Посебно су се ангажовали у периоду онлајн наставе као спона између 
наставника, ученика и родитеља. 
Одељењске старешине су остваривале и сарадњу са педагошко-психолошком службом, другим 
предметним наставницима, који су предавали њиховом одељењу, васпитачима из Дома, директором 
школе и другим стручним лицима и установама. О свим предузетим активностима водиле су 
прописану домументацију, а пре свега електронски дневник и матичну књигу ученика, као и 
документацију о напредовању и васпитном раду са сваким учеником.  
 

10.7. Педагошки колегијум 
 
Педагошки колегијум сачињавали су директор школе, стручни сарадници, координатор за наставу 
вежби, координатор Стручног актива за развој школског програма, помоћник директора, 
председници стручних већа, координатори тимова.  
У току школске 2019/20. године одржаано је 12 седница Педагошког колегијума на којима су у већој 
мери реализоване планиране активности из Годишњег плана рада. 
Педагошки колегијум се у школској 2019/20. год. бавио: 
- остваривањем Развојног плана,  
- планирањем, организовањем, остваривањем и унапређивањем програма образовно- васпитног 
рада у школи,  
- остваривањем стандарда постигнућа,  
- остваривањем и реализацијом плана самовредновања, 
- осигурањем квалитета рада. 
 Дневни ред седница Педагошког колегијума обухватао је: 
- конституисање  Педагошког  колегијума  за школску 2019/20. годину, 
- усвајење плана рада Педагошког колегијума за школску 2019/20. годину, 
- разматрање извештаја о остварености Годишњег плана рада,  рада директора, измена Развојног 
плана, 
- упознавање  са Акционим планом самовредновања за  школску 2019/20. годину, 
- изабор чланова тимова и стручних актива, 
- планирање хоризонталног стручног усавршавања, огледних  часова, 
- усвајење новог правилника стручног усавршавање унутар установе, 
- преглед  документације и ппосете часовима наставника у оквиру педагошко- инструктивног рада, 
- анализа успеха  и изостајања ученика на класификационим периодима,  
- разматрање  извештаја стручних већа, актива, тимова, стручних сарадника, семинара, реализованих 
екскурзија, реализованих такмичења, огледних часова, тематских дана, 
- усвајање мера за побољшање успеха ученика, праћење и пружање помоћи ученицима првог 
разреда у адаптацији на живот и рад у школи, 
- усвојање плана за помоћ ученицима у одабиру изборних предмета, тј. формирања  листе ученичких 
жеља, 
- разматрање реализације ваннаставних активности,  рада Тима за сарадњу са локалном 
самоуправом и маркетинг школе, уписне политике школе. 
Сходно допису Министарства просвете, увођењем ванредног стања на територији наше земље 
организована је настава на даљину од 17. 3. 2020. године. Комуникација између директора и 
запослених, одржавање седница, састанака стручних већа, тимова одвијала се путем Вибер групе, 
различитих платформи, имејла, у зависности од информатичке писмености и могућности. 
Од 1. 6. 2020. према упутству Министарства просвете школа је  отворена  и наставници су дежурали 
према распореду дежурства. 
Добром организацијом рада у новонасталој ситуацији у већој мери су реализоване планиране 
активности. 
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10.8. Стручна већа за област предмета 
 
Стручна већа за област предмета чинили су наставници који изводе наставу из групе сродних 
предмета. Стручна већа су се бавила реализацијом наставних програма и унапређењем наставе из 
истих и сродних научних области, уважавајући специфичности програма предмета и дидактичко-
методичку организацију наставе. Планови стручних већа су били усклађени са задацима Развојног 
плана и задацима из процеса самовредновања. Стручна већа за област предмета посебно су се 
бавила, начинима прећења и вредновања рада и успеха ученика, утврђивањем критеријума 
постигнућа, пројектном наставом, тематском наставом, набавком наставних средстава и другим 
питањима значајним за унапређење наставе.  
У оквиру стручног усавршавања, организовани су огледни часови, на којима су примењиване 
савремене методе интерактивне наставе, активне наставе као и савремена наставна технологија.  
 

10.8.1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности и страних језика 
 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности и страних језика чине: Драгана Тимић Симић, 
Марија Илић, Јелена Василић, Јелена Чолић, Зоран Ђорђевић, Милена Јанковић, Ана Браковић, 
Милена Кујунџић, Ана Батавељић. 
На почетку школске године чланови већа изабрали су председника и усвојили план рада за 
предстојећу школску годину. Договорено је да се веће наставника српског језика уједини са већем за 
стране језике. Извршена је подела предмета и одељења по наставницима. 
Чланови већа су се договарали и консултовали у вези са израдом глобалних и оперативних планова 
рада. Имплементиране су међупредметне компетенције у глобалне планове, исходи предмета у 
оперативне, усаглашени нивои постигнућа са исходима предмета. Уочен је начај потребе увођења 
пројектне наставе у раду са ученицима. Предложени су уџбеници за наредну школску годину за све 
разреде. У септембру је предложен и план израде писмених задатака. Спроведен је иницијални тест. 
Резултати теста коментарисани су и анализирани са ученицима, као и на састанку стручног већа. 
Чланови стручног већа договарали су се у вези са темама и садржајем писмених задатака и 
критеријумима оцењивања. На крају првог тромесечја и на крају полугодишта анализиран је успех 
ученика по одељењима из српског језика и књижевности и страних језика. Ученици су обавештавани 
о ваннаставним активностима, секцијама, као и о литерарним конкурсима. У Првој крагујевачкој 
гимназији, 29. новембра 2019. године, одржан је  8. Фестивал науке, на коме је учествовала и наша 
школа. Лингвистичка секција је  представила свој електронски часопис Млади лингвисти, посвећен 
ономастичкој теми - именима ученика  наше школе. Такође, презентовани су и текстови објављени 
на блогу секције о различитим језичким грешкама ученика и наставника, које су илустроване 
стрипом. Чланице  секције израдиле  су картице са значењима имена и са језичким правилима, које 
су као рекламни материјал дељене посетиоцима. У овој активности учествовале су: Лола Вељовић, 
Марина Филиповић, Анђела Тимотијевић, Јана Павићевић, Сара Марковић, Ксенија Милорадовић, 
Ксенија Каматовић, Марија Анић, Драгана Јаковљевић, Катарина Варагић, Милица Манојловић, 
Кристина Радоњић. 
Чланови Стручног већа учествовали су у тематском дану о Деда Мразу. Приказана су два примера 
добре праксе. Реализована је пројектна настава Модерна и ми у трећем разреду и Српска 
реалистичка приповетка у другом разреду. Наставници су присуствовали огледним часовима колега и 
другим облицима усавршавања у оквиру Плана 44. У циљу постепеног увођења праксе 
самооцењивања ученика, наставници су креирали и инструменте за самооцењивање и кооперативно 
учење (оцењивање презентације, интервјуа и рецитовања). 
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И ове године ученици наше школе су се успешно такмичили из српског језика и језичке културе, као и 
на Књижевној олимпијади. Најбољи резултат постигле су: Теодора Ђурић (3. место на Књижевној 
олимпијади), Катарина Перишић (3. место на општитнском такмичењу из српског језика и језичке 
културе), Јана Мијатовић (2. место), Лола Вељовић (2. место). Ученици су учествовали и на 
такмичењима у рецитовању  на 51. општинској смотри ,,Песниче народа мог“. Ученик Никола 
Пејковић освојио је 2. место, а Михајло Пејковић 3. место. С обзиром на ванредну ситуацију, Друштво 
за српски језик и књижевност послало је обавештење у коме је наглашено да се сва такмичења у 
наредном периоду отказују. 
На иницијативу Драгане Тимић Симић, наставника српског језика и књижевности, обележен је Дан 
матерњег језика у нашој школи. Надамо се да смо овим догађајем почели традицију обележавања 
Дана матерњег језика у нашој школи у времену када свима мањка језичког знања, писане и говорне 
културе.  
Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, 
привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама. У циљу остваривања 
права ученика на образовање, припремљен је оперативни план за наставак рада у отежаним 
условима.  Наставници су користили различите платформе за реализовање наставе, и то: Гугл 
учионицу и Вибер групе...  План и програм рада стручног већа углавном је реализован. Председница 
већа редовно је извештавала чланове о закључцима Педагошког колегијума. 

Марија Илић, 
руководилац Стручног већа 

 
10.8.2. Стручно већe друштвених наука и физичког васпитања 
 

          У првом полугодишту одржано је пет састанака Стручног већа, на којима су се активности 
одвијале према Плану рада усвојеном на почетку школске године. Извршена је подела предмета и 
одељења на наставнике и усвојен распоред допунске и додатне наставе и секција. Сваки наставник 
урадио је квалитативну анализу резултата иницијалног теста и на основу њега планирао начине свога 
рада. 
          У циљу постепеног увођења праксе самооцењивања ученика, договорено је да  наставници 
током године креирају и своје инструменте за самооцењивање и кооперативно учење који ће 
одговарати исходима учења предмета, а могу да преузму и оне предложене од стране педагога. 
          Анализиран је успех на оба класификациона периода и предложене мера за његово 
побољшање. 
          Психолошка секција је учествовала у тематском дану Новогодишњи празници, као и на 
градском 8. Фестивалу науке, одржаном у Првој крагујевачкој гимназији. 
          У оквиру стручног усавршавања одржан је јавни час из историје. Похађани су и акредитовани 
семинари у организацији ЦСУ Крагујевац. 
 У другом полугодишту одржана су три састанка Стручног већа. Током већег дела другог 
полугодишта, због увођења ванредног стања, настава је извођена онлајн. Наставници су користили 
различите платформе за реализовање наставе, и то: Гугл учионицу, Зум, Вибер групе, мејл... Сви 
наставници су у изузетно комплексним условима успешно применили савремена средства наставе на 
даљину и у највећој могућој мери остварили циљеве образовно-васпитног процеса. Сви наставни 
планови и програми реализовани су у потпуности. Сви наставници су такође, применом поменутих 
онлајн платформи, стекли додатне компетенције и успешно наставили процес перманентног 
усавршавања. 

Петар Роган, 
руководилац Стручног већа 
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10.8.3. Стручно веће природних наука 
 
Стручно веће природних наука чине наставници хемије Дејана Димитријевић Ћировић и Десана 
Митровић, наставници физике: Мирјана Чаировић, Соња Игрутиновић, Татјана Филиповић и Соња 
Зорклија, наставници биологије Смиља Шебек и Снежана Бараћ, наставник географије Сандра 
Меловић и наставници математике и рачунарства и  информатике: Оливера Радивојевић Вељовић, 
Гордана Костић и Соња Поповић. 
          На почетку школске године чланови већа су изабрали председника и усвојили план рада за 
предстојећу школску годину. Извршена је подела предмета и одељења по наставницима. Наставници 
су се договорили и консултовали са педагогом школе у вези са израдом глобалних и оперативних 
планова рада. Урађен је лични план стручног усавршавања у установи за школску 2019/20. годину, 
као и заједнички на нивоу Стручног већа. 
           На почетку школске године спроведени су иницијални тестови који су анализирани са 
ученицима, као и на самом Стручном већу. Они су добар показатељ наставницима како би 
унапредили свој рад у оним областима у којима су ученици показали најслабије знање. У септембру 
је одрађен и календар израде писмених задатака из математике а наставници су се договарали око 
садржаја и критеријума оцењивања. Извршена је анализа успеха ученика по одељењима и 
предметима на крају и првог и другог тромесечја и предложене мере за побољшање успеха ученика, 
како на часовима допунске наставе, тако и на часовима редовне наставе. Једна од мера која се 
успешно показала је помоћ друг другу.  Наставници природних наука редовно држе часове допунске 
и додатне наставе. 
Часове већег број наставника природних наука посетио је педагог школе, у оквиру педагошко-
инструктивног рада, после чега се приступало дискусији. Сарадња са другим стручним већима 
највише се огледала у заједничком планирању и реализовању појединих активности. То је остварено 
кроз тематски дан „Нова година нам стиже“, када су наставници природних наука у заједничком раду 
са својим ученицима представили ову тему из домена своје науке. Крајем септембра је у оквиру 
„Ноћи истраживача“ организована посета презентацији факултета на Ђачком тргу, као и учешће у 
квизу „Путеви и миграције“ у Првој крагујевачкој гимназији. Крајем новембра је организовано 
учешће и посета Фестивалу науке у Првој крагујевачкој гимназији. У децембру наставници природних 
наука су са својим ученицима посетили Фестивал науке у Београду.  
Соња Поповић је узела учешће на конференцији под називом „Онлајн дидактика“, у Дому омладине, 
у Београду, 15. фебруара 2020. године. У организацији Образовно креативног центра (центар за 
онлајн професионални развој запослених у образовању) била је један од 9 одабраних предавача са 
темом „Онлајн тест – Употреба Google Forms у настави“, пред око 400 колегиница и колега из целе 
земље. 
На сваком састанку приказан је неки пример добре праксе или наученог са неког стручног 
усавршавања и дискутовало се у којим областима природних наука је то употребљиво. Присуство 
акредитованим семинарима забележено је код свих наставника, као и присуство на огледним 
часовима колега и другим облицима стручног усвршавања у оквиру Плана 44. 
Онлајн састанци почели су да се одржавају од 16. 3. 2020. године, па све до краја наставе. На њима су 
се наставници договарали о избору платформе за рад, начину комуникације са ученицима, начину 
записивања активности ученика, начину оцењивања, усаглашавању критеријума оцењивања и 
обавештавали су се о свим препорукама руководства школе и Министарства просвете. 
Током школске 2019/20. одржано је седам састанака Стручног већа у школи и 13 онлајн састанака. 
Чланови већа су редовно извештавани о закључцима Педагошког колегијума. 
                                                                                                                                   

Гордана Костић, 
Руководилац Стручног већа 
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10.8.4. Стручно веће лекара 
 
Стручно веће лекара чине: др Мирјана Стојановић, др Маријана Билбија, др Марко Ћулбрк, др 
Миломир Спасовић, др Марија Шаренац, др Светлана Смиљковић и др Биљана Максимовић. 
У току школске 2019/20. године одржано је десет састанака Стручног већа лекара на којима су се 
активности одвијале према плану рада стручног већа усвојеном на почетку школске године. 
Извршена је подела часова. Сваки наставник урадио је квалитативну анализу резултата иницијалног 
теста и на основу њега планирао начине свога рада. Наставници су се договарили и консултовали у 
вези са израдом глобалних и оперативних планова рада. Имплементиране су међупредметне 
компетенције у глобалне планове, исходи предмета у оперативне планове, усаглашени су нивои 
постигнућа са исходима предмета. Формирана је и јединствена документација и табеле за праћење 
ученика на часовима теоријске наставе.                                                                                                                                    
За ученике је од октобра организована допунска и додатна настава.                                                                                                                                                                         
Наставници су присуствовали огледним часовима колега и другим облицима усавршавања у оквиру 
Плана 44, као и акредитованим семинарима. Похађани су и акредитовани семинари у организацији 
ЦСУ Крагујевац. Анализиран је успех на оба класификациона периода и предложене мере за његово 
побољшање. На састанцима већа чланови су редовно извештавани о закључцима са Педагошког 
колегијума. Током већег дела другог полугодишта, због увођења ванредног стања, настава је 
извођена онлајн. Наставници су користили различите платформе за реализовање наставе, и то: Гугл 
учионицу, Вибер групе, имејл... Током онлајн наставе наставници су међусобно сарађивали у циљу 
што бољег и ефикаснијег остваривања образовно-васпитног процеса. Такође, у току оваквог облика 
наставе наставници су развијали додатне компетенције и са успехом реализовали своје наставне 
планове и програме. Рад Стручног већа је од стране чланова оцењен као веома успешан, план и 
програм испуњен у потпуности, са малим изменама због увођења ванредног стања и онлајн наставе. 
                                 

Биљана Максимовић,  
руководилац Стручног већа 

                                                                                                   
10.8.5. Стручно веће наставника здравствене неге 

 
У току школске 2019/20. године одржано је једанаест састанака Стручног већа, на којима су се 
активности одвијале према плану рада усвојеном на почетку школске године. Извршена је подела 
наставе и усвојен распоред наставе вежби и вежби у блоку. Сваки наставник урадио је квалитативну 
анализу резултата иницијалног теста и на основу њега планирао начине свога рада.                                                                                                  
Наставници су се договорили и консултовали у вези са израдом глобалних и оперативних планова 
рада. Имплементиране су међупредметне компетенције у глобалне планове, исходи предмета у 
оперативне планове, усаглашени су нивои постигнућа са исходима предмета. Формирана је и 
јединствена документација и табеле за праћење ученика на часовима теоријске наставе, наставе 
вежби у кабинету и наставној бази.                                                                                                                                    
За ученике је од октобра организована допунска и додатна настава, као и различите секције. У 
оквиру Стручног већа успешно раде секције формиране почетком школске године: Секција за борбу 
против болести зависности, Секција за здравствено васпитање, Секција Црвеног Крста и Еколошка 
секција.                                                                                                                                                                          
Чланови већа учествовали су у реализацији тематског дана Нова година нам стиже. У оквиру стручног 
усавршавања одржано је стручно предавање Палијативно збрињавање и еутаназија колегинице 
Сање Миливојевић. Наставници су присуствовали огледним часовима колега и другим облицима 
усавршавања у оквиру Плана 44, као и акредитованим семинарима. Колегињица Вера Петровић 
учествовала је у писању и реализацији пројекта мобилности у Солуну (Унапређење практичне 
наставе кроз позитивну праксу у болницама ЕУ), у ком су учествовали ученици трећег разреда 
(медицинска сестра-техничар и педијатријска сестра-техничар). 
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Похађани су и акредитовани семинари у организацији ЦСУ Крагујевац. Анализиран је успех на оба 
класификациона периода и предложене су мере за његово побољшање. На почетку другог 
полугодишта наше веће је било домаћин и организатор едукације и састанка секције РППОС. 
Састанку је присуствовало 17 представника медицинских школа Србије. На састанцима већа чланови 
су редовно информисани о састанцима Секције наставника здравствене неге Републике Србије, као и 
о свим корекцијама, почев од правилника и радних задатака у вези такмичења из здравствене неге и 
прве помоћи које су радиле радне групе на нивоу Секције медицинских школа Србије. 
Током другог полугодишта, због увођења ванредног стања, настава је извођена онлајн. Наставници 
су користили различите платформе за реализовање наставе, и то: Гугл учионицу, Вибер групе, мејл... 
Током онлајн наставе наставници су међусобно сарађивали у циљу што бољег и ефикаснијег 
остваривања образовно-васпитног процеса. Такође, у току оваквог облика наставе наставници су 
развијали додатне компетенције и са успехом реализовали своје наставне планове и програме.  
Чланови су рад већа оценили као веома успешан. План и програм испуњен је у потпуности, уз измене 
због увођења ванредног стања и онлајн наставе. 

Ивана Ђорђевић, 
 руководилац Стручног већа 

                                                                                                    
 

10.8.6. Стручно веће наставника зубне технике 
 
Стручно веће наставника зубне технике чине: Никола Петровић, Дарко Обрадовић,  Бојан Бишевац, 
др Дејан Лазовић, Ана Јевремовић (на  породиљском одсуству/технолошки вишак), Мерима 
Шаптовић, председник Стручног већа. 
На почетку школске године чланови већа су се сложили да председник већа и даље остане Мерима 
Шаптовић и усвојили план рада за предстојећу школску годину. Извршена је подела предмета, 
формиране су и подељне групе ученика на вежбама. Усвојени су уџбеници и радне свеке које се 
користе на часовима вежби и блок наставе. Наставници су се договорили и консултовали са 
педагогом школе у вези са израдом глобалних и оперативних планова рада. Ове школске године 
први разред је добио нов план и програм рада наставе теорије, вежби и блока. Направљен је лични 
план стручног усавршавања у установи, као и заједнички на нивоу Стручног већа. Састанци са 
координатором наставе веби и блока су одржавани на месечном нивоу.  
Стручно веће је радило у складу са планом  усвојеним на почетку школске године.  
На почетку школске године спроведени су иницијални тестови, који су анализирани са ученицима, 
као и на Стручном већу. Анализиран је успех ученика по предметима на крају првог полугодишта и 
предложене мере за побољшање успеха ученика, како на часовима допунске наставе, тако и на 
часовима редовне наставе. Једна од мера је помоћ друг другу. 
У оквиру педагошко-инструктивног рада часови наставе вежби посетили су педагог школе и 
директор. Сарадња са другим стручним већима огледала се у планирању активности и њиховој 
реализацији. Остварена је кроз тематски дан „Нова година нам стиже “, када су наставници са својим 
ученицима представили тему из домена своје технике. На састанцима приказани су примери добре 
праксе или наученог са неког стручног усавршавања. 
Након проглашења ванредне ситуације чланови већа су се договарали о избору платформе за рад, 
начинима комуникације са ученицима, начином оцењивања, усаглашавању критеријума оцењивања. 
Обавештавани су о свим препорукама  руководства школе и Министарства просвете. 
До марта 2020. год. одржана су три Стручна већа, а од марта чланови већа све информације су  
добијали посредством Вибер групе. 
Због ванредног стања школско такмичење ученика четвртог разреда није одржано, као ни 
републичко такмичење. 

 Мерима Шаптовић, 
 руководилац Стручног већа                                                                                          
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10.8.7. Стручно већe фармацеута и лабораната 

 
Стручно веће фармацеута и лабораната школске 2019/20. године чинили су следећи наставници: 
Алекса Богићевић (председник Стручног већа), 
Бојан Блидаревић, 
Валентина Јовановић, 
Биљана Петровић, 
Славко Зечевић, 
Наташа Вучковић 
Ивана Миљковић. 
Стручно веће је одржало састанке седам пута у току школске 2019/20. године. 
За требовања су задужени наставници Бојан Блидаревић – за фармацеутски кабинет и Алекса 
Богићевић за кабинет лабораната. 
Набавка радних униформи је завршена у октобру, а потрошног материјала у новембру, чиме је 
омогућено нормално одвијање наставе. Набавка потрошног материјала урађена је и за матурски 
испит, чиме су се испунили сви услови за извођење практичног дела матурског испита.  
Одржани су сви планом предвиђени блокови. Блок настава се одвијала у установама следећих 
социјалних партнера Школе: 
ЗУ „Апотека Крагујевац“, Крагујевац, 
ЗУ апотека „Ото-медикал фарм“, Крагујевац, 
„Застава” - Завод за здравствену заштиту радника, Крагујевац, (служба лабораторије), 
Клинички центар Крагујевац (служба лабораторије), 
Институт за јавно здравље Крагујевац. 
Ученици су завршили годину са значајно бољим успехом него што је то био случај претходне школске 
године, до чега се дошло, како озбиљнијим радом ученика, тако и редовним одржавањем допунске 
наставе. 
Матурски испит је прошао у најбољем реду. Поштовале су се све мере социјалне дистанце. Кабинет 
је припремљен у складу са прописима. Сви ученици су били задовољни, како условима, тако и својим 
оценама.  
У циљу постепеног увођења праксе самооцењивања ученика, договорено је да  наставници током 
године креирају и своје инструменте за самооцењивање и кооперативно учење који ће одговарати 
исходима учења предмета, а могу да преузму и оне предложене од стране педагога.  
Анализиран је успех на оба класификациона периода и предложене су мера за његово побољшање.  
Током већег дела другог полугодишта, због увођења ванредног стања, настава је извођена онлајн. 
Наставници су користили различите платформе за реализовање наставе, и то: Гугл учионица, Зум, 
Вибер. Сви наставници су у изузетно комплексним условима успешно применили савремена 
средства наставе на даљину и у највећој могућој мери остварили циљеве образовно-васпитног 
процеса. Наставни планови и програми реализовани су у потпуности. Сви наставници су применом 
поменутих онлајн платформи, стекли додатне компетенције и успешно наставили процес 
перманентног усавршавања.  
 

Алекса Богићевић, 
 руководилац Стручног већа                                                                                          
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11. Извештај о раду школских тимова 
 
11.1. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 
2019/20. годину формиран је у следећем саставу: Данијела Симић, наставник, руководилац тима, 
Јасмина Радаковић, наставник, Владимир Јакшић, директор, Сања Миливојевић, наставник, 
Максимовић Биљана, наставник, Александра Бишевац, васпитач, Ана Браковић, наставник, 
Јованчевић Јелена, школски полицајац, по потреби стручњак за поједине области, Марина 
Чолаковић, педагог. 
Први састанак тима одржан је 22. 8. 2019. год. на ком су чланови тима упознати са извештајем о раду 
тима за 2018/19. годину. Тим је на истом састанку донео одлуку о прављењу годишњег плана и 
програма рада тима  у складу са Акционим планом школе за развојно планирање. Тим ће сачинити 
процедуре и поступке интервенција у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у 
образовно-васпитним установама.  
Дана 30. 8. 2019. године усвојен је план и програм рада тима за школску 2019/20. годину, као и 
процедуре и поступци интервенција у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у 
образовно-васпитним установама и донета је одлука да се Наставничко веће упозна са планом и 
програмом рада тима. 
У септембру тим је на основу плана и програма рада одржао састанке са одељењским старешинама 
свих одељења у школи. Упознао је и проследио протокол о облицима насиља и начинима 
препознавања и реаговања, процедуре и поступке интервенција у случају сумње или сазнања о 
присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама и правилима понашања ученика на 
екскурзији.  
У октобру обележен је Светски дан заштите од трговине људима пројектом „Твоје тело нема цену“ у 
просторијама школе, а обухваћени су ученици свих разреда школе, у сарадњи са инспекторима МУП-
а Крагујевац. 
У новембру Тим је одржао састанке према предвиђеном плану и програму рада и координатор и 
чланови Тима у сарадњи са педагошко-психолошком службом сачинили су протокол о дигиталном 
насиљу и упознали Наставничко и одељењска већа са овим актом. Одржана су предавања на тему 
„Феномен трговине људима“ за ученике првог разреда у сарадњи са Тимом за инклузију, Тимом за 
сарадњу са локалном самоуправом, као и секцијама Црвеног крста, болести зависности и 
здравственог васпитања. Носиоци активности су ученици вршњачки едукатори, активисти Црвеног 
крста.  
У децембру вршњачки едукатори су на часовима одељењског старешине спровели предавање о 
дигиталном насиљу и упознали ученике са протоколом „Дигитално насиље“. Дана 16. 12. 2019. 
године у Средњој стручној школи одржан је састанак тимова свих средњих школа за заштиту ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и саветницима - спољним сарадницима 
школске управе за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, на 
ком смо упознати са неопходном документацијом и протоколима ради бољег и ефикаснијег рада 
тима у школској средини. Тим је упознао Педагошки колегијум са закључцима са одржаног састанка.  
У јануару спроведена је анкета у електронској форми о присуству дигиталног насиља за све ученике 
(анкету спровела Б. Савић). Дана 9. 1. 2020. године одржан је састанак са педагошко-психолошком 
службом школе ради побољшања ефикасности Тима. Предложене су мере за побољшање рада: 
- сачинити протокол о превентивним и интервентним поступцима у вези са дискриминацијом 
(носиоци активности правник, педагошко-психолошка служба и Тим), 
- предложити семинаре за стручно усавршавање чланова Тима,  
- у сарадњи са Ученичким парламентом поставити кутију у холу школе за анонимну пријаву 
злостављања, занемаривања и дискриминације, 
- у превентивне активности Тима укључити одељењске старешине планирањем 8-10 тема на 
часовима одељењских старешина везаним за превенцију насиља, 
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- у сарадњи са Ученичким парламентом организовати предавања и укључити што више вршњачких 
едукатора, 
- у наставничкој канцеларији и холу школе поставити протоколе о поступању запослених када се деси 
насиље. 
Данијела Симић, 
координатор тима 
 
11.2. Тим за инклузивно образовање 
  Тим за инклузивно образовање је на свом првом састанку, одржаном крајем августа 2019. 
године, усвојио извештај о раду у претходној школској години.  Договорене су и активности до 
периода формирања новог тима за школску 2019/20. годину. 
Нови тим за инклузивно образовање је формиран средином септембра 2020. године. За руководиоца 
тима за ову школску годину изабрана је Сања Врањешевић, дипломирани специјални педагог и 
наставник здравствене неге, а остали чланови тима су наставници: Гордана Степановић, Снежана 
Бараћ, Соња Игрутиновић, Верица Јовановић, Милена Кујунџић, Шаренац Марија, Бојан Бишевац, као 
и васпитач Бранкица Дечковић. Тим је тесно сарађивао са педагогом школе Бојаном Савић 
Богдановић, која је по природи свог посла индиректно укључена у рад. Остављена је могућност да се 
у рад Тима за ИО укључи, по потреби и у зависности од проблематике, стручњак из одређене 
области. 
Прва активност тима се односила на прављење плана рада за текућу школску годину. То је 
подразумевало да се од педагошко-психолошке службе и педагога школе добије списак имена деце, 
која захтевају ангажовање нашег тима и одређене активности. На првом наредном састанку усвојен 
је план рада, али је остављена могућност корекције и допуне плана у случају појаве неких 
непредвиђених ситуација и околности.  Такође, одржани су информативни састанци са одељењским 
старешинама у чијим се одељењима налазе деца која захтевају било који вид ангажовања тима и 
договорене су заједничке активности  (дневни и месечни састанци у складу са потребама, 
консултације и састанци са родитељима, одељењским већима).        
Код два ученика (један је ученик првог, а један другог разреда) дошло је до прогресије болести и 
непредвиђених здравствених проблема. Тим је након састанака са педагогом школе, родитељима, 
одељењским већем, уз одобрење директора школе, одлучио да се предузму одређене активности 
како би ти ђаци могли што лакше да похађају наставу и уче, тако да је договорено слање школског и 
писаног материјала једном ученику и консултације путем Скајпа, а за другог ученика је почела са 
применом Гугл учионица. Наравно, прати се ефикасност оваквог рада и могуће су евентуалне измене 
и допуне. Активности тима везане за ову проблематику су појачане у новембру.     
Наш тим је новембру, са Тимом за сарадњу са локалном самоуправом, Тимом за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања, Секцијом за здравствено васпитање и Секцијом за болести 
зависности, као и са Ученичким  парламентом, успоставио сарадњу са градском организацијом 
Црвеног крста и ЈАЗАС-ом. Спроведене су вршњачке едукације и предавања, која су била намењена 
ученицима првог и другог разреда. Теме су биле: „Појам трговине људима-превентивни пакет“ и 
„HIV/AIDS, инфекција и млади”( радионица везана за обележавање 1. децембра, Светског дана борбе 
против AIDS-а). За ученике трећег и четвртог разреда наше школе организована је радионица „Кад 
видим, онда ћу веровати“. Радионица је из пакета Програма трговине људима и изводе је млади 
волонтери, подмладак Црвеног крста, Никола Максимовић, Ксенија Јовић, Анђела Накаламић и 
Никола Марковић. 
      Од проглашења пандемије и наши ђаци према којима је постојао индивидуализован приступ 
укључили су се у онлајн наставу и уз њихово лично пожртвовање и ангажовање родитеља и  
наставника окончана је успешно ова школска година. 
     Успешност у раду била би већа када би се одељењске старешине, поред педагога школе, обраћале 
и члановима нашег тима и давале информације о било каквој потреби и обиму ангажовања у раду са 
одређеном децом, као и о одржавању одељенског већа на коме се говори о таквој деци.  

Сања Врањешевић, 
руководилац тима 
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11.3 Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 
 
На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017) и 
Правилника о националном оквиру образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 98/2017) 
међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су 
потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање. 
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 
наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и 
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у 
Републици Србији су: 
1. компетенција за учење 
2. одговорно учешће у демографском друштву 
3. естетичка компетенција 
4. комуникација 
5. одговоран однос према околини 
6. одговоран однос према здрављу 
7. предузимљивост и оријентација према предузетништву 
8. рад са подацима и информација 
9. решавање проблема 
10. сарадња 
11. дигитална компетенција 
Током школске године тим је радио на развоју компетенција организовањем тематских дана. 
Годишњим планом рада тима планирана су 2 тематска дана, од којих је реализован само један пред 
новогодишње празнике. На часу су наставници настојали да раде на развоју међупредметних 
компетенција тако што су се трудили да ученике што чешће стављају у ситуације које траже 
истовремену употребу предметних и међупредметних компетенција, од ученика су захтевали 
активности истраживања и стварања нових продуката када су наставне јединице то дозвољавале, 
настојали су да створе баланс између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична 
одговорност према обавезама и користе потенцијали групе. Одељењске старешине  су упућивале 
ученике на активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице, подстицале их да 
иницирају хуманитарне активности и оне активности које доприносе подизању квалитета живота и 
солидарности у локалној заједници. У више наврата је у школи организована продаја предмета које 
су израдили ученици из Секције декупажа у сарадњи са Удружењем оболелих од реуматоидног 
артритиса. 
 
11.4 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 
Током школске 2019/20. године Тим за обезбеђивање квалитета рада установе, чији су чланови 
директор школе, стручни сарадници, координатор за наставу вежби, председник Тима за 
самовредновање и Актива за развој школског програма, посебан акценат на вредновање рада школе 
ставио је на следеће области: наставу и учење, самовредновање и развојно планирање. 
Настава и учење 
У оквиру педагошко-инструктивног рада наставу су посетили педагог, психолог и руководилац 
наставе вежби. Током школске 2019/20. посећено је преко 75% наставника. Циљ педагошко-
инструктивног рада би је да се испрати да ли је планирање рада наставника усмерено на развој и 
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода и општих и 
међупредметних компетенција, као и да се утврди да ли наставници прилагођавају рад на часу 
образовно-васпитним потребама ученика и да ли су поступци вредновања у фукцији даљег учења. 
Педагог школе посетила је готово све планиране часове у првог полугодишту, али је изостао процес 
праћења остваривања предложених мера у другом полугодишту због епидемиолошке ситуације у 
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земљи. Све посете часовима биле су унапред најављени од стране педагога, психолога и 
координатора наставе вежби. Директор школе је посетио мали број часова. Посета колега из стручног 
већа је на већини часова изостала, иако је ова активност планирана Развојним планом установе и 
плановима стручних већа. 
Препорука тима је да се у наредној школској години више пажње посвети реализацији заједничких 
часова стручне службе и предметних наставника, као и да се руководство школе у већем степену 
укључи у процес педагошко-иструктивног рада, као и у писање извештаја после посећених часова. 
Самовредновање 
Тим за самовредновање рада школе у школској 2019/20. године је у првом полугодишту пратио 
реализацију Акционог плана побољшања за области  Програмирање, планирање и извештавање. У 
извештају овог тима предложено је да се настави праћење активности везаних за самовредновање 
рада наставника и функционално планирање додатне и допунске наставе, јер нису постигнути 
задовољавајући резултати. Праћена је реализација активности у оквиру области квалитета Образовна 
постигнућа ученика, са препоруком да се у наредној школској години иницијални тест користи у циљу 
индивидуализације у учењу, што ће пратити педагог школе. 
          Вреднована је и област квалитета Подршка ученицима, са јасно дефинисаним мерама 
побољшања које су ушле у Акциони план за наредну школску годину.  
Развојно планирање 
Актив за развојно планирање у школској 2019/20. години је током школске године радио према 
годишњем плану рада актива, али већина планираних активности из Акционог плана није остварена. 
Актив је у свом извештају, како полугодишњем, тако и на крају године, дао предлоге мера. Праћење 
остваривања тих предлога мера нигде није забележено, као ни ко је за њих задужен.  
Предлог тима је да актив у својим извештајима јасно истакне ангажовање сваког члана тима, њихове 
задатке и активности, као и да мере побољшања које су проистекле и извештај о реализацији 
Акционог плана испрати у потпуности и да то праћење буде документовано кроз записнике актива. 
Тим за унапређење квалитета и развој установе је, на основу поднетих извештаја о раду у току 
школске 2019/20. године, дефинисао препоруке које ће бити имплементиране у планове и програме 
рада у наредној школској години. Сва стручна већа, школски тимови и стручни органи школе добиће 
извештај тима и на својим састанцима одлучити шта ће од изнетих препорука унети у нове планове 
рада. Мишљење тима је да се приликом избора води рачуна о могућности реализације изабраних 
препорука. Препоруке ће бити саставни део Годишњег плана рада школе као приоритетни задаци у 
школској 2020/21. години. 
 
11.5 Тим за професионални развој 
 
У школској 2019/20. години Tим за професионални развој  радио је у следећем саставу: Татјана 
Милутиновић, Гордана Милановић, Гордана Стевановић, Ивана Ђорђевић и Марина Катанић. 
Тим за професионални развој је на почетку школске године усвојио план и програм рада. Извршена 
је расподела задужења и направљен договор о динамици састајања Tима. Прикупљени су подаци од 
стручних већа о избору семинара које чланови стручних већа желе да похађају у школској 2019/20. 
години.  
  Неке активности које је Тим за професионални развој планирао нису у потпуности реализоване због 
актуелне епидемиолошке ситуације. Планирани семинар за наставнике стручних предмета под 
називом ,,Организација наставе у наставној бази“, предвиђен за март, није реализован, као ни 
семинар у организацији ЦСУ-а планиран за мај. Предавање наставника Дејане Димитријевић 
Ћировић на тему ,,Тестови и оцењивање“ које је планирано да се одржи на Наставничком већу није 
реализовано, као ни предвиђени огледни часови, тематски дан и Базар здравља у другом 
полугодишту. Остале активности планиране планом и програмом рада Тима успешно су реализоване 
захваљујући ангажовању свих чланова, као и добро успостављеној сарадњи са стручним већима и 
васпитачима у дому ученика. 
У овој школској години наставници су похађали семинаре, трибине и радионице. 
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Реализовано је укупно 11 семинара. У организацији ЦСУ-а реализовано је 5 семинара, један семинар 
је реализовао Центра за превенцију девијантног понашања код младих ,,Таргет“ из Новог Сада, један 
Ужички центар за права детета, један Министарства просвете, науке и технолошког развоја, један 
семинар су финансирали заинтересовани наставници, а два семинара је финансирала школа за 
наставнике математике и српског језика и књижевности. Семинарима као обликом стручног 
усавршавања обухваћена су 74 наставника. У организацији ЦСУ-а реализована је и трибина којој су 
присуствовала 2 наставника. ЦСУ је организовао и две радионице које је похађало 5 наставника. 
Стручно усавршавање наставника се реализовало и активностима које су биле планиране у оквиру 
хоризонталног интерног усавршавања Планом 44. У  овој школској години реализовано је пет 
стручних предавања, спроведена је међусобна посета часовима, редовно се спроводи приказ 
наученог на семинару, у сарадњи са другим организацијама организована су предавања, 
презентовани су примери добре праксе у настави, наставници су присуствовали тематском дану или 
учествовали у његовој реализацији. Одржан је јавни час из историје за наставнике наше школе. За 
ненаставно особље 31. 1. 2020. год. организовано је стручно саветовање на тему „Актуелна питања у 
изради годишњег извештаја за 2019. годину и новине у финансијском пословању јавног сектора“. 
Стручном саветовању присуствовале су Мира Миловановић и Снежана Тодоровић. 
У овој школској години васпитачи у дому ученика похађали су семинаре, стручне скупове, рибине, 
конференције. У оквиру интерних облика стручног усавршавања васпитачи су презентовали примере 
добре праксе, научено на семинару и на конференцији о васпитном раду у домовима ученика, 
организовали су посете ученика концерту озбиљне музике, позоришту, пројекцији филма. За разлику 
од првог полугодишта, у другом полугодишту у дому ученика нису остварене све планиране 
активности због увођења ванредног стања и прекида боравка ученица у дому. Иначе су у овој 
школској години сви запослени у дому били обухваћени стручним усавршавањем. Екстерно стручно 
усавршавање планирано је и остваривано углавном на нивоу договора домова региона и те 
семинаре је финансирала установа. Поред оваквог начина, поједини васпитачи похађали су  
семинаре организоване у оквиру других школа у којима раде или по властитом избору. У дому је већ 
устаљена пракса размене искустава на педагошким већима, а у оквиру интерног стручног 
усавршавања. Прилика за унапређење налази се у чињеници да приликом састављања листе жеља 
акредитованих семинара треба више узимати у обзир резултате упитника за самопроцену 
компетенција, односно да васпитачи након самопроцене предлажу похађање оних семинара којима 
ће развијати слабије компетенције. 
Препоруке за унапређење рада Тима  
1. Ради унапређења личних компетенција, препорука је да сваки наставник попуни Упитник за 
самопроцену компетенција наставника на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања. На 
основу резултата упитника наставник у току школске године ради на унапређењу слабије развијених 
компетенција. Предлажемо неке начине унапређивања рада: 
- прављење листе жеља акредитованих семинара који ће омогућити развој слабијих компетенција, 
- SWOT анализа омогућава наставнику да анализира унутрашње факторе: предности и слабости и 
спољашње факторе: могућности и опасности/препреке везане за свој професионални развој и 
напредовање, 
- похађање часова наставника код којих су те компетенције развијеније. 
2. Приликом сачињавања листе семинара коју школа шаље ЦСУ Крагујевац предност дати 
семинарима који развијају оне компетенције које је Тим уочио као најмање развијене на нивоу 
школе.  
3. Интезивирати сарадњу са стручним већима, стручним сарадницима, Тимом за унапређење 
квалитета и развој установе и Tимом за међупредметне компетенције. 
4. Организовати предавање колега који су похађали одређене облике стручног усавршавања на 
Наставничком већу. 

Тим за професионални развој 
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11.6 Тим за каријерно вођење 
 
- У септембру је усвојен план и програм рада тима. 
- Извештај везан за праћење ученика након завршене средње школе; 
- Тестирање ученика и индивидуални разговори са ученицима (новембар-децембар); 
- Избор занимања и адаптација ученика првог разреда; 
- Организоване презентације високошколских установа и факултета у нашој школи:  
МЕФ, 8. 11. 2019. 
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 6. 12. 2019. 
ПМФ – хемија, 13. 12. 2019. 
ПМФ – биологија и екологија, 23.12. 2019. 
- Посета наших ученика Медицинском факултету, 20.12. 2019. 
- Организовано је предавање на тему „Групно саветовање“ у оквиру школе каријерног развоја за 
ученике трећег и четвртог разреда (18. 11. 2019). 
- Вршњачка едукација је урађена у сарадњи са Секцијом за Зздравствено-васпитни рад (октобар). 
Путем одржаних предавања, презентација, ученицима су пружене све потребне информације везане 
за наведене високошколске установе. Поред тога, на основу обављених тестирања, разговора, 
ученицима је олакшано доношење одлуке везане за даље школовање, па и избор будућег занимања. 
У другом полугодишту планиране су посете наведеним установама. 
- Одржана је промоција Факултета политичких наука 24. 1. 2020. године. 
- Ученици четвртог разреда су добили позив за Сајам образовања у Београду. Међутим, због 
непредвиђених околности (продужен зимски распуст) на сајам се није ишло. 
- Одржана је радионица из програма трговине људима под називом „Када видим, онда ћу веровати“ 
(ученици су радили интервју за посао). 
- Висока школа за пословну економију и предузетништво и Висока здравствена школа струковних 
студија „Медика“ имале су промоцију 4. 3. 2020. године. Истог дана су ученици четвртог разреда 
имали прилику да се упознају и са Факултетом безбедности Универзитета у Београду.  
-Током ванредног стања ученици су могли да присуствују одређеним предавањима путем интернета. 
Теме које су обрађене тицале су се каријере и професионалне оријентације. Предавање је 
организовао Бизнис иновациони центар. 
- Дана 6. 6. 2020. ученици Медицинске школе су присуствовали Дану отворених врата на 
Медицинском факултету у Крагујевцу.   
Током наредне године чланови тима ће јасно знати своја задужења. Састанци ће бити одржавани 
једном месечно. Планиране активности ће бити реализоване у складу са могућностима.  
Препоруке за рад Тима: 
- планирати на почетку школске године састанке тима; 
- остварити бољу сарадњу са Ђачким парламентом; 
- изабрати заменика координатора тима; 
- за сваку планирану активност задужити две особе; 
- сарађивати са другим тимовима школе. 
 
11.7 Тим за пројекте 
 
Тим за пројекте у овој школској години радио је на извођењу пројекта мобилности „Унапређење 
практичне наставе у болницама ЕУ“. Наставник Вера Петровић и ученици трећег разреда 
педијатријског и општег смера: Богдан Мијатовић, Марија Лончаревић, Владимир Вићентијевић, 
Емилија Петровић, Анђела Марковић, Анастасија Јанковић боравили су две недеље у новембру и 
спровели пројекат мобилности у болницама у Солуну. Мобилност је била на изузетном нивоу. 
Ученици су показали велики степен зрелости и одговорности и испуњавали су обавезе које су им 
додељене овим пројектом. 
  



Годишњи извештај 2019/20. 

68 
 

Након доласка из Солуна наставник Вера Петровић и координатор пројекта Бојана Савић са 
ученицима имали су задатак у дисиминацији пројекта. Наставници су своја знања о писању пројекта 
и извођењу самог пројекта поделили са свим медицинским школама из Србије. Ученици су своја 
знања поделили са вршњацима у оквиру школе и путем друштвених мрежа. Због успешне 
дисеминације Тим за пројекте направио је конзорцијом са медицинским школама из Зајечара и 
Новог Сада и аплицирао за нови пројекат „Геријатрија“. Аплицирање је било успешно и пројекат је 
одобрен. Такође, Бојана Савић и Вера Петровић добиле су позив Темпуса за учествовање у 
радионици за писање пројекта К2. Након радионице чланови тима аплицирали за пројекат К2 и 
пројекат је одобрен. Дана 14. 8. 2020. чланови конзорцијума су имали састанак у Зајечару како би се  
договорили о свим корацима у пројекту да би пројекат у наредној школској години заживео на прави 
начин.  
 
11.8 Тим за школски спорт 
  
      У октобру је одржано градско првенство средњих школа у стоном тенису. Медицинску школу је 
представљала двочлана екипа у женској конкуренцији, као и једна такмичарка у појединачном 
првенству. Женска екипа, у саставу Кристина Миловановић и Вања Вељковић, заузела је треће место 
у екипном, а ученица Вања Вељковић друго место на појединачном првенству. На хуманитарном 
турниру у малом фудбалу, организованом у Техничкој школи учествовала је и мушка екипа 
Медицинске школе.  
У новембру је одржано градско и окружно првенство у пливању. Ученица Анђела Кончар је освојила 
друго место у појединачној конкуренцији на 100 м слободним стилом. Одржано је и градско 
првенство у одбојци, на коме су учествовале екипе Медицинске школе у обе конкуренције. Обе 
екипе су заузеле пето место. Планирано школско првенство мешовитих екипа у одбојци играно је 
током новембра, децембра и јануара, а учешће је узело десет екипа. Мушка екипа у малом фудбалу 
учествовала је на градском првенству и заузела четврто место. 
У децембру је одржано градско првенство у рукомету. Медицинска школа није учествовала.  
У другом полугодишту, због ванредног стања изазваног пандемијом, планирана спортска такмичења 
нису одржана. 
 
Петар Роган, 
координатор тима 
 
11.9 Тим за сарадњу са локалном самоуправом  и партнерима школе 
 
Тим 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, 
неговање хуманог и  волонтерског духа код  ученика и наставника, подржавао је тимски рад кроз 
сарадњу са другим тимовима, секцијама, Ученичким парламентом, родитељима. 
Током ове школске године нисмо успели да реализујемо све активности јер епидемиолошка  
ситуација  није  дозволила рад  током марта, априла и маја. Нисмо реализовали посету ученика 
школе из Краљева, као ни Базар здравља који представља круну рада тима. Све  остале активности 
предвиђене планом рада тима реализоване су у потпуности и презентоване су на сајту школе. 
 

Јелена Тодоровић 
координатор тима 
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11.10 Тим за културне активности 
  
На почетку школске године формиран је тим за кулуру и излете у следећем саставу: Ана Вуловић, 
координатор тима, Ана Станковић, Снежана Николић, Маја Марковић Гашић, Десана Митровић, 
Младен Перовић и Татјана Пајић  
   У септембру је усвојен план и програм рада тима. Дошло је до измене у тиму - Снежану Николић је 
заменила Александра Ракоњац, а Мају Марковић Гашић замењује Оливер Беговић. 
У септембру је у сарадњи са Народним музејем у Крагујевцу остварен контакт са Природњачким 
музејем из Београда. Том приликом је у нашој школи реализовано предавање и тестирање ученика 
трећег и четвртог разреда на тему перцепције великих звери у централној Србији.  
У октобру су у склопу 44. Октобарских здравствених дана, ученици и наставници наше школе 
присуствовали предавањима еминентних стручњака из области спиналне хирургије, из земље и 
иностранства, и овај је догаћај акредитован као међународни конгрес. 
У последњој недељи октобра, чланови тима су предложили организован одлазак наставника и 
ученика на Сајам књига у Београду, али ова активност планирана Годишњим планом рада школе није 
реализована због малог одзива наставника. 
Поводом 60. година рада Клинике за психијатрију у новембру је одржана свечана академија и први 
симпозијум на тему „Терапорезистенција“ у Народном позоришту, коме су присуствовали ученици и 
наставници наше школе. 
У првом полугодишту организован је одлазак ученика првог и другог разреда на позоришну 
представу и оперу. 
Чланови тима за културу су предложили и организовани одлазак запослених на туристичко путовање 
за Грчку и на предновогодишњу прославу, али те активност нису остварене због малог броја 
пријављених. 
У децембру је организован одлазак ученика на новогодишњи концерт, који је одржан у Музичкој 
школи, на тему музике из Дизнијевих филмова. 
У другом полугодишту планиране су бројне активности, у смислу посете верским, културним и 
туристичким знаменитостима. Планиране активности за тај период нису остварене из објективних 
разлога изазваних пандемијом.  
   Предлог мера за унапређење рада тима за културу : 
- успоставити контакте са Скупштином града и службама за културна дешавања, 
- повезати се са тимовима и секцијама које функционишу у школи ради реализације заједничких 
акција, 
- успоставити нове контакте са средњим школама и факултетима у граду који у раду имају овај тим, 
- спровести детаљнија анкетирања запослених у циљу истраживања заинтересованости за одлазак на 
путовања и екскурзије, 
- за наредну школску годину планирати већи број наставника који су у радном односу са 100% радног 
времена у нашој школи, јер је у овој школској години од седморо чланова тима само један наставник 
са пуном нормом у школи, што значајно отежава рад тима. 
  



Годишњи извештај 2019/20. 

70 
 

12 Извештај о раду стручних сарадника 
 
12.1 Педагог школе 
Рад стручног сарадника педагога у школској 2019/20. години базиран је на Годишњем плану рада 
Медицинске школе са домом ученика ,,Сестре Нинковић“ у Крагујевацу, чији је саставни део план и 
програм рада  стручних сарадника. Поред педагога у школи су радила још два стручна сарадника, 
психолог и педагог са четвртином радног времена. Та чињиница усмерила је деловање стручних 
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.  
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада реализовано је кроз пружање помоћи 
наставницима у планирању глобалних и оперативних планова рада, планова допунске, додатне 
наставе и секција. Сарадња са наставницима била је усмерена ка пружању подршке и помоћи 
наставницима у дидактичко-методичкој организацији наставе, као и у пружању подршке 
новопридошлим колегама. Подршка одељењским старешинама одвијала се кроз  саветодавни рад 
на питањима ученичког колектива, као и питањима ученика појединца, посебно са одељењским 
старешинама првог разреда. Одржана су три предавања: „Оцењивање засновано на 
компетенцијама“, „e-Twinning“ и „Активна настава“. Посебан акценат је стављен у другом 
полугодишту на помоћ колегама при реализацији онлајн наставе преко Гугл учионице.  
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада реализивано је кроз педагошко-инструктивни рад, 
тј. посетом часова теоријске наставе и наставе вежби, затим увидом у документацију (педагошка 
документација наставника и електронски дневник образовно-васпитног рада), кроз анализу успеха, 
дисциплине и изостанака ученика на класификационим периодима, кроз преглед свезака стручних 
већа и тимова. Педагошко-инструктивни рад почео је 21. 10. 2019. године и реализовано је 70% 
планираних активности. Одступање од планираног настало је због ванредне ситуације.  
У току школске године педагог је обавио одређен број индивидуалних разговора са ученицима и 
родитељима ученика, са одељењским старешинама, васпитачима и другим наставницима. Разговори 
су се односили на успешност ученика, организовање учења на даљину, план учења, обавезно учење, 
на проблеме адаптације у новој школи, на социјалне и породичне проблеме карактеристичне за 
период пубертета и адолесценцију. Током првог полугодишта педагог је подржао рад Ученичког 
парламента и са ученицима учествовао у организацији предавања „Твоје тело нема цену“ у сарадњи 
са МУП-ом, Медицинским факултетом и  ЈАЗАС-ом.  
Стручно усавршавање остварено је и кроз праћење стручне литературе, учешће на акредитованим 
семинарима и вебинарима и присуствовањем различитим активностима усавршавања у установи.   
Педагог је узео учешће у раду стручних и саветодавних органа школе и органа управљања школе, 
информишући их о успеху ученика на класификационим периодима и пројектима школе.   
У оквиру аналитичко-истраживачког рада, на класификационом периоду педагог је анализирао успех 
и изостајањ са наставе у свим одељењима и разредима, разговарао о реализацији наставних 
програма и предлагао мере за побољшање успеха ученика. Анализа је презентована на седницама 
Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. Са школским психологом учествовао је 
испитивању задовољства ученика спроведеном ексурзијом и израдом упитника за анализирање 
стања у школи поводом вршњачког насиља, као и оптерећености ученика онлајн наставом.   
Као координатор за електронски дневник и током августа и септембра радио је на успостављању е-
дневника и одржао предавање „Ес-дневник – улога одељењског старешине“.  
Као председник Тима за пројекте учествовао је у писању пројеката за РИКО и Eразмус плус са 
колегиницом Вером Петровић, са којом је учествовао у реализацији пројекта К1 ВЕТ „Унапређење 
практичне наставе кроз позитивну праксу у болницама ЕУ“.   
Препоруке за даљи рад:   
1. пружити више помоћи наставницима у припремању огредних/угледних часова,  
2. посветити се више аналитичко-истраживачки раду.    

Бојана Савић Богдановић, 
стручни сарадник  
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12.2 Психолог школе 
 
Током школске 2019/20. год. психолог Гордана Милановић је обављала послове предвиђене 
Годишњим планом и програмом рада школе.  
 У сарадњи са педагогом школе, наставницима, одељењским старешинама у оквиру планских 
и програмских активности бавила се израдом оперативних и годишњих планова и програма рада 
наставника, одељењских старешина, школских тимова. 
 Нагласак рада психолога био је на саветодавном раду са ученицима. Психолошко саветовање 
обављано је са ученицима који су имали тешкоће у породици, прилагођавању, разумевању 
сопствених жеља, потреба, комуникацији са друговима у одељењу. Са појединим ученицима 
остварен је и појачан саветодавни рад. Обављан је и саветодавни рад са родитељима уз сарадњу са 
одељењским старешинама.  
             Сарадња са наставницима одвијала се кроз пружање помоћи у решавању проблема 
одељењске заједнице, уочених индивидуалних проблема ученика.  
 Активности везане за каријерно вођење и саветовање односиле су се на тестирање 
заинтересованих ученика четвртог разреда тестом професионалних опредељења, након чега су 
обављани саветодавни разговори са сваким учеником појединачно. Ученици су упућивани и на 
сајтове који пружају детаљне информације о условима уписа на факултете и високе школе. 
Реализација ових активности остварена је у сарадњи са Оливером Првић Ерац, психологом дома, и 
психологом из Националне службе за запошљавање. 
          Психолог је активно учествовао у раду Педагошког колегијума и тимова за самовредновање, 
професионални развој, унапређење квалитета и развој установе, као и у изради Годишњег плана 
рада школе. Својим активностима помагала је и тимовима за каријерно вођење и саветовање, 
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.         
          Стручно усавршавање остварено је кроз праћење стручне литературе, учешће на 
акредитованим семинарима и вебинарима и присуствовањем различитим активностима 
усавршавања у установи.  
           Аналитичко-истраживачки рад обухватао је израду инструмената везаних за испитивање и 
анализу међусобних односа ученика у одељењу  ради њиховог побољшања. За време онлајн наставе 
психолог је у сарадњи са педагогом школе учествовао у изради и обради онлајн упитника којим је 
испитивано задовољство ученика организованом онлајн наставом. На основу добијених одговора 
предложене су и препоруке за даљи рад наставника. Пружана је и индивидуална подршка 
ученицима у сарадњи са одељењским старешинама. 
          Препоруке за даљи рад: 
интезивирати сарадњу са стручним сарадницима на нивоу града, 
пружити више помоћи наставницима у припремању огредних/угледних часова, 
аналитичко-истраживачки рад би требало да буде садржајнији. 

Гордана Милановић, 
школски психолог 
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12.3 Извештај о аналитичко-истраживачкој активности стручних сарадника 
 
Стручни сарадници су се у току школске године бавили и аналитичким радом. Анализиране су 
реализоване екскурзија, испитивана успешност адаптације ученика првог разреда на услове живота и 
рада школе, а током ванредног стања испитаван је и квалитет онлајн наставе. Резултати су користили 
за побољшање квалитета рада и већу успешности ученика у наставним активностима и 
унапређивање њиховог социјално- емоционалног развоја.  
 
1. Toкoм нoвeмбрa и децембра 2019. гoд. учeници Психoлoшкe сeкциje, у сарадњи са стручним 
сарадницима, испитивали су адаптацију ученика првог разреда на услове живота и рада школе.  
Испитaнo je укупнo 30 учeникa, пo 5 учeникa из свих шeст oдeљeњa првог разреда. Анкетом су 
обухваћени следеће аспекти адаптације: 
- мотив уписа; 
- прва импресија - емоционалне реакције на први дан школе; 
- утисак о наставницима и другим ученицима; 
- прилагођавање градиву; 
- ко им је највише помогао у адаптацији;  
- предлози за лакшу адаптацију. 
Закључци: 
1. Највећи број ученика уписао је Медицинску школу на основу својих жеља, остали на наговор 
родитеља, занемарљиво мали број је подлегао притиску вршњака. 
2. Позитиван утисак првог дана школе имала је већина ученика. Готово трећина ученика је била 
усхићена и задовољна школом јер су имали утисак да је то баш оно што су желели. 
3. Ученици су се брзо и лако прилагодили једни другима. Оцењују и да је тренутна комуникација 
међу њима добра и да се друже међусобно. 
4. У процесу адаптације половина њих се ослањала на себе и није имала помоћ других. Друга 
половина имала је највише помоћ другова из школе и одељења.  
5. Половина ученика мислила је да ће градиво које уче бити лакше. Према мишљењу већине ученика, 
наставници се повремено труде да час буде занимљивији.  
  6. Приликом процене тренутног односа према школи, половина ученика је задовољна својим 
избором, трећина очекује да ће се у наредном периоду прилагодити без већих проблема.   
7. Према мишљењу ученика, процес адаптације помогло би смањење фонда часова из појединих 
предмета, савети старијих ученика, другачији распоред времена проведеног у школи, помоћ стручног 
сарадника, одељењског старешине и информације пре почетка школске године. 
2. Резултати анкете о задовољству ученика организованим екскурзијама.  
Узорак је чинило 80 ученика: 40 ученика III разреда и 40 ученика IV разреда. 
 
 
 
 
 
 
  

  

III 3.89 

IV 3.35 
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Ученицима је било понуђено седам тврдњи које су се односиле на различите аспекте реализоване 
екскурзије. Давањем оцена у распону од 1 до 4 ученици су могли да изразе степен задовољства 
њеном реализацијом. Испитивано је задовољство понуђеним културним садржајима, услугама 
хотела, исхране, водича, превоза и бригом одељењских старешина. 
 Гледајући све параметре (тврдње) заједно, задовољство ученика екскурзијом изражено је следећим 
просечним оценама: 
 
Закључци: 
1. Ученици су задовољни предвиђеним и реализованим културно-забавним садржајима и нису 
предложили никакве другачије садржаје.  
2. Највећа примедба матураната односи се на дужину путовања, време проведено у аутобусу и мало 
слободног времена. Програм екскурзије је пренатрпан, ужурбан, па предлажу дуже трајање 
екскурзије.  
3. Испитивање квалитета онлајн наставе. 
          Онлајн упитник је попунило 553 ученика. 
          Прилажемо квантитативну анализу из Гугл упитника. 
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У одговору је понуђена линеарна скала, од 1 (не допада ми се) до 5 (допада ми се). 
 

 
 

 
 
 

 
У одговору је понуђена линеарна скала, од 1 (недовољно) до 5 (превише). 
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10. На питање да ли имају предлоге или примедбе везане за извођење онлајн наставе преко 300 
ученика је дало одговор.  
 

          Најчешће примедбе, поређане по учесталости одговора, односиле су се на следеће: 
1. Домаћи задаци - ученици сматрају да им се задаје превише домаћих задатака, као и да имају 
мало времена за њихову израду. Наводе да оволико домаћих задатака нису имали ни када су „ишли 
у школу“. Близу 150 одговора односило се на ову примедбу. 
„Неки професори баш претерују са питањима, некад ми треба 6 сати да урадим само један домаћи...“
    
2. Лоша организација наставника - ученици су оцењујући организацију наставе делимично 
задовољни њоме. Образлажући став, наводе да наставници не поштују распоред часова, као и да 
задатке и наставне материјале постављају током целог дана. Не допада им се што наставници нису 
доступни за време часова, што се наставни материјали и задаци постављају „у 11 сати или два увече“, 
„викендом и ноћу“, „у неадекватном термину, тј. када немамо час“.  
3. Наставници не објашњавају лекције -  честа примедба је и да се на платформама за учење 
само поставе наставни материјали без објашњења. Ученицима недостаје и повратна информација од 
наставника.  
4. Превелика захтевност и очекивања наставника - од ученика се тражи да сами разумеју 
наставне материјале, ураде задатке на време, не погреше, буду активни на часу, иако некада немају 
техничких могућности за то. „Поједини професори не могу да очекују да урадимо 100% исто, и да не 
можемо да имамо толику количину домаћих задатака. Ипак, за све нас је ово један јако стресан 
период и надам се да ће школа покушати бар мало да нам олакша“. 
5. Техничке препреке - већина ученика има неограничен интернет, али 20% ученика нема ту 
могућност. Гугл учионица коју користи највећи број наставника не омогућава брзи проток 
информација између наставника и ученика током часа. Како већина ученика користи мобилни 
телефон током онлајн наставе, наведени проблем је још већи. Многе тестове ученици не могу да 
ураде, јер мобилни телефон није адекватна техничка подршка. 
          Наравно, има ученика којима не смета ништа и одговара им овај вид наставе. Професори имају 
разумевања, не дају превише задатака, прилагођавају материјал часовима на којима може да се 
уради предвиђено. 
           
          Из примедби свакако произилазе и предлози. Неки ученички би били следећи: 
 
1. Више упитника, занимљивији су, а и лакше се памте питања, као и одговори. 
2. Смањити обим домаћих задатака. 
3. Ускладити количину задатака на часу са временским периодом који је предвиђен за час. 
4. Слање наставног материјала у време предвиђено за час, а не било када у току дана/ноћи. 
5. Договор међу наставницима за време реализовања наставе (тачно време, пре подне или 
поподне). 
6. Боља организација наставника са ученицима, дужи рокови за обимне домаће задатке. 
7. „Имам пуно примедби, али желим само да похвалим поједине професоре који нас не 
оптерећују превише“. 
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Наша молба вама 
 
          Поштоване колеге,  
Урадили смо овај упитник како бисмо у сарадњи са ученицима онлајн наставу олакшали и учинили је 
пријатнијом и њима и нама. Видели сте из упитника какве су техничке могућности ученика, 
могућности платформи за учење, самим тим и све тешкоће и ограничења која се намећу. Упознали 
смо вас са тим шта ученици мисле о нашој организацији наставе, наставним материјалима које 
користимо, нашем односу према њима. Сходно томе слободни смо да вам предложимо неке мере 
које би свакако олакшале посао свих нас током ове и овакве наставе. Нисте у обавези да их 
примењујете. Ово је молба и позив да се сви преиспитамо и не тражимо превише ни од нас самих. 
1. Ако нисмо задали домаћи задатак после сваког часа, не значи да смо благи, 
незаинтересовани и да не радимо свој посао како треба. Повремени домаћи задаци биће сасвим 
довољни. 
2. Поштујмо се међусобно, али поштујмо и децу. Не обавезујмо ученике да нас чекају у 
учионици током целог дана.  Ако смо се договорили да радимо преподне, не би било лоше да 
поподне остане слободно и нама и њима. И они очекују да поштујемо распоред часова и вежби. 
3. Количина материјала требало би да одговара могућностима свих ученика, не само оним 
вреднијим, према себи захтевнијим. Боље одрадити мање, али да већини буде јасније.  
4. Ми нашим ученицима требамо: да им објаснимо, разјаснимо, упутимо, похвалимо, 
подржимо. Будимо им доступни за све те потребе. 
5. Када уписујемо формативне оцене у е-дневнику, дајемо их у форми описа активности које је 
ученик одрадио. Дајемо и препоруке уколико их имамо. Од нас се за сада не тражи да их имамо у 
одређеном „броју“.  
6. Похвала је оно са чим бисмо могли да почнемо повратну информацију ученицима. После тога 
сугеришемо ученику шта треба да исправи, доради, доучи како би савладао градиво (у односу на 
исходе). 
7. Неке од метода рада у овом тренутку можда нису најбољи избор. Семинарске радове и 
презентације ученици нису у могућности да јавно представе, објасне, продискутују о њима, те губе на 
својем значају. 
8. Нама је требало времена да се привикнемо на овакав начин рада, потребно је и ученицима. 
Ми смо одабрали платформе за учење према свом знању, обучености, сензибилитету. Дајмо им 
алтернативе уколико то траже. Свакако да морају и они да се прилагођавају и овладавају понуђеним 
платформама, али немају сви те могућности. Зато би било добро да знамо ограничења ученика и 
понудимо им друге могућности, посебно када раде тестове или шаљу домаће задатке. Овај корак је 
наш. Не чекајмо да се проблем јави, хајде да га предупредимо.  
 
          С поштовањем, 
 Психолошко-педагошка служба 
 
 

12.4. Библиотекар 
 
 У школској 2019/20. години у библиотеци је настављена ревизија књижничког фонда. 
Ревидирано је око две трећине фонда, а очекује се завршетак ових активности током наредне 
школске године. Поред овог задатка, у библиотеци су се одвијали и текући послови. Издаване су 
књиге, уџбеници, књижене нове кљиге. Ученици су се највише интересовали за школску лектиру, а 
било је и оних који су узимали књиге савремених писаца и бестселере. 
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13. Извештај о раду школских секција 
13.1  Лингвистичкa секцијa 

 
 
Лингвистичка секција је радила у складу са планом усвојеним на почетку године све до почетка 
ванредног стања. Одражана су 22 часа. 
 

 
 
Чланице секције прикупљале су језичке грешке ученике и наставника наше школе и у паровима 
израђивале стрип којим су илустровале одабрану језичку грешку, а затим писале кратко објашњење-
пост за сајт секције. Почели смо рад на пројектној настави везаној за надимке ученика. Сакупљен је и 
класификован материјал, написани су и чланци, али због нових околности у којима смо се нашли 
нисмо могли да урадимо нови број часописа Млади лингвисти.  
Лингвистичка секција је учествовала на Фестивалу науке у Првој крагујевачкој гимназији. 
Представљен је рад о именима и језичким грешкама ученика наше школе. Такође, секција је 
учествовала и у обележавању Дана матерњег језика. Ученици су израђивали постере о различитим 
језичким питањима. 
 

 
Чланови секције били су: Лола Вељовић, Марина Филиповић, Анђела Тимотијевић, Јана Павићевић, 
Сара Марковић, Ксенија Милорадовић, Ксенија Каматовић, Марија Анић, Драгана Јаковљевић, 
Катарина Варагић, Милица Манојловић, Кристина Радоњић.  Богдан Мијатовић, Марија Лончаревић, 
Сара Војиновић, Миљана Стокић, Александра Милутиновић, Јована Перовић, Емилија Перовић, 
Невена Спасић, Ана Марковић, Теодора Перишић. 
 

Наставник 
Јелена Чолић 
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13.2  Психолошка секција 
 
          Психолошка секција је реализовала већи део планираних активности  за школску 2019/20. 
годину.  
          Ученицима првог разреда чланови Психолошке секције одржали су радионице о електронском 
насиљу, уз менторство наставника грађанског васпитања. 
          Тиму за самовредновање пружена је помоћ у изради анкете о прилагођавању ученика првог 
разреда условима живота и рада у школи. Обрађени резултати са анализом података и предлозима 
мера достављени су члановима овог тима.   
 

 
 

 
Чланови секције учествовали су на тематском дану посвећеном Новој години, као и на Фестивалу 
науке у Првој крагујевачкој гимназији са темом Верујемо ли својим очима? Спроведено је и 
истраживање о томе колико су посетиоци различитог пола и узраста вешти у препознавању емоција 
приказаних фотографијама очију. 
 

          
  
           
Нису у потпуности реализовалне активности везане за методологију научног истраживања. Започето 
је истраживање о парапсихолошким феноменима, направљен је и онлајн упитник о симболици сна. 
Секција је радила и током онлајн наставе, али због немогућности личног виђења и давања 
инструкција урађени су само неки делови изабраних радова. 
Најактивнији чланови психолошке секције били су: Јована Спасић, Христина Ристић,  Милош 
Ђурђевић, Александра Симић, Магдалена Радосављевић, Милица Поскурица, Нина Весовић, Нађа 
Јевтић, Владана Недељковић, Анастасија Марковић.    
Психолошка секција ће у наредној школског години унапредити свој рад остваривањем боље 
сарадње са школским тимовима, осталим секцијама школе и Ученичким парламентом.       

Секцију водила 
 Гордана Милановић 
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13.3 . Еколошка секција 
 
Еколошку секцију чине ученици првог, трећег и четвртог разреда и наставници Ана Вуловић и Лела 
Витошевић Сретеновић. Ученици су чланови ове секције по личној жељи и опредељењу од 
септембра, што је уједно и почетак рада секције за школску 2019/20. годину. Почетак рада секције 
подразумева усвајање плана и програма, уз додатак акција везаних за тренутно актуелна дешавања. 
У разговору са члановима секције јасно се види мотивисаност за рад због жеље за животом у здравој 
средини и окружењу, па су зато све акције с лакоћом и реализоване. 
У акцији „Дан одржавања паркова“ организовано је чишћење Великог парка у сарадњи са ЈКП 
„Шумадија“, SBB фондацијом, а све то је медијски пропратила РТК. На нашу велику радост, сем наших 
ученика и набројаних сарадника, акцији су се придружили и наши суграђани. 
Због здраве животне средине, наш тим истиче значај и неопходност рециклаже. Овог пута 
захваљујемо ЈКП „Шумадија“, на донацији „плавог“ контејнера нашој школи. Чланови наше секције 
су спровели вршњачку едукацију и показали на који начин се врши одвајање картонске, стаклене и 
пластичне амбалаже. 
У протеклом периоду остварена је сарадња са компанијама „Секопак“   и „Унилевер“ из Београда. На 
почетку сарадње одржан је радни састанак у нашој школи коме су приствовали наши ученици, 
чланови секције и едукатори из наведених компанија. Том приликом је одржано предавање и дате 
су главне смернице за рад у договореној заједничкој акцији „Отвори врата рециклажи“. Наши 
ученици су били носиоци активности у овој акцији, која је трајала укупно три дана (од поделе флајера 
до рада на терену). Због изузетног и пожртвованог рада и исказаног тимског духа чланови секције су 
награђени једнодневном посетом и обиласком седишта компанија у Београду које су учествовале у 
акцији. 
Следећа акција коју је секција реализовала је сређивање школског дворишта и јесења садња цвећа. 
Кроз ову активност у јесен, школско двориште је процветало. Ово је деловало мотивишуће и на друге 
ученике да воде рачуна о школском дворишту. 
Акцији „Чеп за хендикеп“ чланови наше секције  такође су се прикључили. Акција је организована на 
нивоу града. По направљеном плану ученици и наставници наше школе су прикупљали чепове. 
Чланови секције су све то пропратили и паковали у одговарајућу амбалажу. 
У децембру месецу реализовали смо изложбу поводом Дана планина. У наредном периоду чланови 
секције су мотивисани за даљи рад у тимском духу, као и за сарадњу са дугим секцијама и друштвено 
одговорним компанијама које исказују бригу за очување нашег природног окружења. 
У фебруару је одржан састанак коме су присуствовали сви чланови секције. Планиране активности за 
наредни период нису остварене из објективних разлога изазаваних епидемијом коронавируса.  
 

13.4 . Секција зубне технике 
 
Секцију воде наставници Мерима Шаптовић, Дарко Обрадовић  и  Бојан Бишевац. 
Пан и програм рада секције за прво полугодиште је реализован је у потпуности. 
За септембар је планирано и реализовано: 
-укључивање ученика у креирање рада секције, упознавање са начином извођења и програмом рада;  
-  обнављање градива из претходних година, изливање  радних модела, уношење модела у 
артикулатор.  
У октобру реализовано: 
-развијање креативних способности код ученика – израда горњег фронталног фасетираног моста. 
У новембру реализовано: 
-израда горњег фронталног фасетираног моста. 
У децембру:  
-подстицај ученика у стваралачком раду - израда доњег фронталниг моста. 
У јануару: 
-израда доњег фронталног моста. 
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Одржано је укупно 16 часова (септембар 2, октобар 2, новембар, децембар и јануар по 4 часа). Због 
ванредне ситуације у земљи рад секција није настављен. Школско такмичење ученика четвртог 
разреда није одржано. 

Мерима Шаптовић, 
руководилац секције  

                      
13.5 . Секција за здравствено-васпитни рад 

 
Радом ове секције руководили су наставници: Милутиновић Татјана, Продановић Вукосава, 
Стевановић Гордана, Симић Данијела.  
У овој школској години секција је имала 50  чланова, и то су ученици трећег и четвртог  разреда. 
Секција је почела са радом у септембру 2019. 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 се, поред предвиђених тема 
планом и програмом секције, информишу и о другим темама, као што су: како се заштитити од 
стреса, коцка као болест зависности, превенција полно преносивих болести. 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 задужења 
за даљи рад. У септембру је реализована кампања „Едукација едукатора“ о репродуктивном  
здрављу поводом обележавања Светског дана контрацепције у сарадњи са Центаром за промоцију 
здравља. За ученике првог и другог разреда Медицинске школе одржано је предавање под називом 
„Могућности  
превенције заразних и незаразних болести“, на коме је било речи о болестима зависности, правилној 
исхрани, репродуктивном здрављу младих и ХИВ-у. Предавање су одржали др Ана Миљановић и др 
Никола Ускоковић.   
Дана 27. 9. 2019. год. поводом обележавања Светског дана срца у Институту за јавно здравље 
организована је конференција за штампу. Ове године Светски дан срца обележен је под слоганом 
„Буди херој свога срца“. 
Истог дана у холу школе постављена је изложба ликовних радова ученика.  
У октобру чланови секције су учествовали на четвртом Регионалном сајму здравља на Шумадија 
сајму, где су ученици мерили крвни притисак  и гликемију посетиоцима сајма. Заинтересовани 
посетиоци су имали прилику да добију корисне савете 
везане за своје здравствено стање. 
 Дана 11.10. 2019. год. реализована је кампања  „Едукација едукатора“ о репродуктивном  здрављу 
поводом обележавања Светског дана контрацепције у сарадњи са Центаром за промоцију здравља. 
За ученике трећег и четвртог разреда Медицинске школе одржано је предавање под  
називом „Могућности превенције заразних и незаразних болести. Предавање одржали др Ана 
Миљановић и др Никола Ускоковић.   
У новембру  поводом актуелне теме алергијских реакција одржано је предавање на тему 
,,Амброзија, опасност по здравље“. Предавање је одржала мр Љупка Мијаиловић, дипломирани 
биолог. Предавању је присуствовало  50 ученика првог и другог разреда, као и ученици чланови 
секције који су узели учешће у организацији предавања.  
Дана 14.11.2019год. поводом обележавања Светског дана борбе против шећерне болести у холу 
школе постављена је изложба ликовних радова ученика на тему здраве исхране и здравих стилова 
живота. 
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Поводом обележавања Светског дана борбе против опструктивних болести плућа“ 25. 11. 2019. год. у 
холу школе постављена је изложба ликовних радова ученика на тему здравих стилова живота. 
Дана 26. 11. 2019. год. у сарадњи са Секцијом за борбу против болести зависности организована и 
реализована је радионица ,,Појам трговине људима - превентивни пакет“. Ученици чланови секције 
учествовали у реализацији радионице за ученике I1 и I6 и присуствовале истом. Радионицу су 
одржали активисти Црвеног крста. 
У сарадњи са Секцијом за борбу против болести зависности организовано и реализовано предавање 
,,ХИВ и тестирање на ХИВ“. Ученици чланови секције учествовали су у реализацији организације 
предавања и присуствовали истом. Предавање су одржали активисти омладине ЈАЗАС-а. 
Дана 29. 11. 2019. год. у Институту за јавно здравље одржана је конференција поводом Светског дана 
борбе против сиде. Овогодишњи слоган је ,,Друштво доприноси напретку“. Конференцији су 
присуствовали наставници и ученици чланови секције. 
Поводом 1. децембра, Светског дана борбе против ХИВ/АИДС-а, у холу Медицинске школе изложени 
су ученички радови. У тржном центру Плаза Центар за промоцију здравља   и омладина ЈАЗАС-а 
организовали су тестирање на ХИВ вирус, а чланови секције су учествовали у спровођењу ове акције.  
Поводом Светског дана борбе против сиде ученици чланови секције поделили су штампана 
здравствено-васпитна средства наставницима и ученицима I, II, III и IV разреда наше школе.                                    
Дана 3. 12. 2019. Год. поводом Међународног дана особа са инвалидитетом ученици чланови секције 
су се у Центру за рехабилитацију ,,Искра“ упознали са врхунским спортским достигнућима у домену 
спорта параолимпијског програма. Ученици су обишли Центар за спорт и рекреацију ,,Искра“, где су 
имали прилике да се упознају са савременим решењима која физички простор и све садржаје у њему 
чине приступачним за коришћење особама са инвалидитетом.  
Чланови Секције за здравствено-васпитни рад су ликовним радовима оплеменили простор у вртићу 
,,Полетарац“ како би деци раног узраста приближили слику новогодишњих празника, под слоганом 
,,У сусрет Новој години“. 
Дана 26. 12. 2019. год. чланови секције су учествовали у реализацији тематског дана ,,Нова година 
нам стиже". 
У јануару, поводом Националног дана без дуванског дима, у  холу Медицинске школе, чланови 
Секције за здравствено-васпитни рад су изложили радове ученика на тему штетности дуванског 
дима. Ове године овај значајан датум из календара здравља обележава се под слоганом „Свака 
цигарета смета“. 
Поводом Националног дана без дуванског дима, у сарадњи са Центром за промоцију здравља, у 
тржном центру Делта парк, чланови секције су промовисали здраве стилове живота. Истим поводом 
чланови секције поделили су штампана здравствено-васпитна средства  ученицима наше школе. 
Све  активности предвиђене планом и програмом секција  није у потпуности  реализовала у другом 
полугодишту ове школске године. Планирани су превентивни прегледи у другим установама, 
учествовање у реализацији Базара здравља, предавања и здравствене изложбе које се организују 
према календару здравља. Ове активности нису реализоване због актуелне епидемиолошке 
ситуације. Све активности које је секција реализовала у првом полугодишту резултат су ангажовања 
ученика трећег и четвртог разреда. Бројне додатне активности резултат су добре сарадње са Тимом 
за сарадњу са локалном самоуправом и Тимом за инклузију, Секцијом болести зависности и 
Секцијом Црвеног крста.  
        Препоруке за унапређење рада секције: интезивирати сарадњу са Психолошком  и Драмском 
секцијом. 
                                                                 

13.6 . Секција школске организације Црвеног крста 
 
      Секцију Црвеног крста чине наставници Тамара Јанковски, Јасмина Радаковић и Верица Јовановић 
и око 150 ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда. Секција је почела са радом у другој 
половини септембра, када је на усвојен план и програм секције и извршен избор ученика 
одељењског одбора. Овом приликом је говорено о наплати годишње чланарине, као и о мотивацији 
ученика за укључивање у хуманитарно-рекреативну акцију „За срећније детињство“. 
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      Мотивисани су ученици за хуманитарну акцију „Један пакетић много љубави“ стављањем 
обавештења на огласним таблама по учионицама и у холу школе и разговарало се са њима. 
Обавештене су и одељењске старешине о акцији. 
      Обележен је Европски дан особа са аутизмом продајном изложбом радова ових особа. Радови су 
направљени у оквиру креативне радионице. Ученици наше школе промовисали су рад ових младих 
људи желећи да скрену пажњу јавности на особе са аутизмом, на њихове породице и потребе, на 
тежњу да постану видљиви и прихваћени. 
      Чланови секције су учествовали у хуманитарно-рекреативној акцији „За срећније детињство“. 
Доласком на манифестацију ученици су допринели очувању свог здравља и на тај начин подржавали 
здраве стилове живота. 
      Расписан је ликовни конкурс за најлепши новогодишњи цртеж на тему „Један пакетић, много 
љубави“; мотивисани су ученици да нацртају рад на ову тему и да својим цртежима промовишу 
радост и на тај начин подстакну и прошире круг дародаваца. 
      Моотивисани су ученици трећег и четвртог разреда за предавања „Основи хигијене“ по основним 
школама. Организована је обука заинтересованих ученика за предавања „Основи хигијене“ по 
основним школама у просторијама Црвеног крста. 
      У сарадњи са секцијама за борбу против болести зависности и здравствено-васпитни рад, као и 
тимовима за инклузију и сарадњу са локалном самоуправом, едуковани су ученици првог и другог 
разреда на тему трговине људима - Појам трговине људима, превентивни пакет. Сарадња је 
остварена са Црвеним крстом Крагујевац и Агатом Живојиновић. 
      Обележен је Светски дан борбе протим сиде - организована је радионица за ученике првог и 
другог разреда, на којој су едукатори били из организације JАЗАС-a. Ученици су са едукаторима из 
ове организације разговарали о сиди, начинима преношења вируса и превентивним мерама. 
      Предавања „Основи хигијене“ по основним школама реализована су од 25. 11. 2019. године; 
предавања ће се реализовати по плану током наредних пет недеља. Наставници руководиоци 
секције су током реализације предавања имали састанке са новим едукаторима (ученицима) - давали 
им упутства о реализацији курса, замењивали по потреби ученике за предавања у наредном периоду 
и друго. Завршена су предавања по основним школама „Основи хигијене“ ученицима другог разреда. 
Предавања су одржана у 19 школа са територије општине Крагујевац и обухваћена су 63 одељења. 
Одржано је 630 часова; у едукацији ученика основних школа учествовала су 63 ученика секције и 
сваки ученик је одржао по 10 часова. 
      По завршеној акцији прикупљања новца, слаткиша, сланиша, посетили смо Центар за развој 
услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ и Педијатријску клинику и Клинику за дечју хирургију. 
Овом акцијом желели смо да поклонимо нешто што ће користити већем броју деце. Сви смо 
пожелели да оваквих посета и дружења буде буде што чешће на задовољство свих нас. 
          Одржан састанак са члановима секције на коме су ученици износили своја мишљења и 
запажања о реализованим хуманитарним акцијама и предавањима по школама, давали своје 
предлоге за будуће акције и друго. 
      У наредном периоду чланови секције, по плану и програму секције, мотивисани су и спремни да 
се укључе у реализацију многих акција. Мотивисани су и за сарадњу у заједничким активностима са 
другим секцијама (по потреби).  
      У фебруару месецу је обележена 105. годишњица смрти др Елизабет Рос и британских 
болничарки. На варошком гробљу у Крагујевцу ученици и руководиоци секције су положили венац и 
на тај начин одали почаст страдалима. 
     У оквиру превенције трговине људима изведена је радионица „Кад видим, онда ћу веровати“. У 
радионицама су учествовали ученици трећег и четвртог разреда. Радионице су реализоване у 
сарадњи са Црвеним крстом Крагујевац и тимовима и секцијама школе. Мотивисани су ученици за 
предавања прве помоћи по основним школама општине Крагујевац. 
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На почетку марта спроведена је едукација ученика трећег и четвртог разреда за предавања прве 
помоћи по основним школама у просторијама Црвеног крста Крагујевац. Ученицима су дата упутства 
за реализацију предавања. Извршен је одабир ученика за реализацију предавања за период 9. 3- 3. 3. 
2020. Реализована су предавања у ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, ОШ „Мома Станојловић“ и ОШ 
„Вук Краџић“. У овим школама реализована су предавања у пет одељења четвртог разреда и 
одржано је 50 часова. Кренули смо са даљим одабиром пријављених ученика за реализацију 
предавања у наредној недељи, али нас је у тој реализацији спречила пандемија короне. Наставили 
смо са радом секције онлајн, без обзира на то што ученици нису присутни у школи.  
      У априлу су мотивисани ученици за израду ликовних и литералних радова поводом конкурса „Крв 
живот значи“. Обавештени су и мотивисани ученици трећег и четвртог разреда (пунолетни ученици) 
за учешће у акцији добровољног давања крви. Акција је организована и реализована 12. 5. 2020. 
године. У сарадњи са Црвеним крстом Крагујевац и Црвеним крстом Шпаније, ученицима је 
прослеђен линк преко кога су могли да погледају филм о трговини људима. 
      Ученици су упућени да учествују на конкурсу радова „Хвала вам за све што чините“. Израда 
радова (ликовних и литералних) повезана је са залагањем медицинских радника у току пандемије. 
На овај начин је обележен 7. април - Светски дан здравља. Прослеђено је Црвеном крсту Крагујевац 8 
ученичких радова. Из наше школе награђен је литерални рад ученице Невене Вукојевић III2. Дана 24. 
јуна у свечаној сали Скупштине Крагујевца одржан је пријем награђених ученика, родитеља и 
сарадника из школа. Награђени ученици су добили на поклон таблет и захвалницу. Захвалницу су 
добили сви ученици наше школе који су учествовали на овом ликовно-литералном конкурсу. 
Свечаност у Скупштини града медијски је пропраћена репортажом на РТК. 
      У току школске године чланови секције су реализовали бројне активности које су обухватале 
превенцију, хуманитарну помоћ, едукације и др. Овим путем руководиоци секције им захваљују за 
све активности. Верујемо да ће и у наредној години допринети унапређењу рада секције. 
       

13.7 Секција за реалистички приказ повреда и обољења 
 
Секција је почела са радом од септембра 2019. године и воде је следећи наставници: Павловић 
Наташа и Миливојевић Сања. Пријављивање у секцију је на добровољној бази. Редовно се води 
евиденција о доласку учесника, али и о хронолошком испуњавању плана и програма за ову годину. 
План и програм рада секције направљен је у складу са потребама и интересовањима наших ученика.  
Дана 4. 10. 2019. године наша секција је учествовала на Сајму здравља, у оквиру показне вежбе прве 
помоћи. Наши чланови су имали свој штанд, где су шминкери шминкали повреде и увежбавали 
стања. Тако смо имали једну лепу сарадњу са Секцијом прве помоћи, Секцијом здравственог 
васпитања и Тимом за локалну самоуправу и партнерима школе. 
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Осим што наше ученике обучавамо да глуме и шминкају стања и повреде, учимо их да праве шминку 
за рад (течну крв, крем крв, масу за обликовање, вештачку кожу), али и да импровизују у одређеним 
ситуацијама. Cекција нема додатни простор за чување комплетног материјала за рад, што отежава 
рад секције. Велики је проблем што је конзистенција масе за обликовање (тапетол) промењена, те се 
шминкане повреде лоше обликују. Наша секција сарађује и са другим секцијама, а највише са 
Секцијом прве помоћи и Секцијом Црвеног крста, и на ту сарадњу смо веома поносни. Многим 
нашим ученицима је ово занимљиво, па долазе да посматрају како радимо. Имали смо посете и 
руководиоца стручног већа, али и осталих наставника школе. У плану је и заједнички састанак у 
фебруару свих медицинских школа код нас, тј. секција РППО свих школа о усаглашавању ставова и 
правила о шминкању. У плану нам је и припрема за школско и републичко такмичење, које ће се 
одржати у мају, у Суботици. Секцију похађају ученици првог, другог и трећег разреда. 
Наша секција је узела учешће у тематском дану посвећеном Деда Мразу, на коме смо две чланице 
секције нашминкале и обукле тако да личе на Ану и Елсу, јунакиње цртаног филма „Фрозен“. Оне су 
се са Деда Мразом и малишанима сликале на додели пакетића за новогодишње празнике. 
Дана 27. 2. 2020. године у нашој школи је организован састанак секција РППО, медицинских школа 
Србије. Били смо домаћини 17 школа. Састанак је водило председништво ове секције, свих школа у 
Србији, а чланови секције су учествовали у демонстрацији и глуми одређених стања и повреда. 
Утисак је да се много тога корисног чуло на овом састанку и да смо били сјајни домаћини. Комплетно 
целодневно дружење било је у циљу усаглашавања критеријума, а везано за републичко такмичење, 
које ће бити 8. и  9. маја у Панчеву. Наши ученици који се такмиче су: Невена Кнежевић 2/1 –
шминкер, Огњен Букелић 3/2 и Јована Радојевић 3/4 - шминкери. Ментор је Сања Миливојевић. Рано 
почели са припремама за ово такмичење, још у јануару, а све похвале за наше такмичаре који су и 
током зимског распуста долазили у школу да вежбају. Наш редован час секције је у петак, али смо 
сваке недеље вежбали шминкање стања и повреда, два пута по два сата недељно у просторијама 
Црвеног крста са њиховом секцијом. 
 

  
 
До почетка ванредног стања, 16. 3. 2020. године, одржали смо 26 часова секције и око 40 сати 
припреме за републичко такмичење, које се нажалост није одржало због пандемије. 
Похваљују се сви шминкери и маркиранти за уложен труд и рад у школској 2019/20. години у оквиру 
Секције реалистичког приказа повреда и обољења. 
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13.8 . Секција за болести зависности 
 
          Секцију за болести зависности чине наставница Сања Врањешевић и петнаест ученика првог, 
другог, трећег и четвртог разреда. Септембар је и месец почетка рада секције у школској 2019/20. 
години. Почетак рада је резервисан за усвајање плана и програм рада и активности. Увек постоји 
могућност да се спроводе и нека додатна активност условљена актуелном проблематиком и 
дешавањима. 
           Чланови секције увек ураде улазни тест како би се утврдио степен њиховог знања о полно 
преносивим инфекцијама и болестима зависности.  
           Осмишљене су и радионице са следећим темама: „Вртлог идеја“,„Омиљена боја, омиљени 
цвет“, „Базичне информације о ХИВ/АИДС“, „Здравље младих”. 
             У октобру, у склопу обележавања Европског дана особа са аутизмом, у нашем граду у 
Пешачкој зони, Удружење за помоћ особама са аутизмом је организовало продајну изложбу радова, 
које су млади са аутизмом уз помоћ својих терапеута направили у оквиру радионице „Наш креативни 
кутак.” Наша школа као традиционални партнер овог удружења узела је учешће у овим 
активностима. Свој допринос су дале управо секције за болести зависности, Црвеног крста и 
здравствено васпитање, као и тимови за инклузију и сарадњу са локалном самоуправом. 
           Значајну сарадњу остварујемо и са градском организацијом Црвеног крста. Тако су током 
новембра спроведене едукативне, вршњачке радионице за ученике првог разреда наше школе. 
Млади активисти Црвеног крста обрађивали су тему „Појам трговине људима, превентивни пакет”. 
Поред наше секције, учествовали су и ученици чланови секција здравственог васпитања и Црвеног 
крста и тимови за инклузију и сарадњу са локалном самоуправом. 
 

  
 
Секција за болести зависности сарађује и JAЗАС-ом. Тако је поводом обележавања 1. децембра 
Светског дана борбе против ХИВ-a спроведена вршњачка едукација за ученика првог и другог 
разреда наше школе. Значајан допринос у организацији ове едукативне радионице дали су и тимови 
за инклузију, сарадњу са локалном самоуправом, као и секције здравственог васпитања и Црвеног 
крста. 
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Једна од активности у нашој школи везана за обележавање Светског дана борбе против ХИВ-a јесте и 
предавање на тему „Са ХИВ-ом се живи, стигматизација убија”, које су спровели студенти 
Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу и чланови Студентског парламента Магдић 
Младен и Куч Адмир. Организатори предавања намењеног ђацима првог и другог разреда наше 
школе  су Ђачки парламент и Секција за превенцију болести зависности. У склопу обележавања 1. 
децембра чланови Секције за борбу против болести зависности су међу ученицима наше школе 
спровели анкетирање и тестирање везано за познавање превентивних мера, понашања, ставова и 
заштите од ХИВ инфекције. Подељен им је и пропагандни материјал у виду флајера. 
Наша секција наставља сарадњу са ЈАЗАС-ом, тако да су се чланови наше секције, али и Ђачког 
парламента, укључили у активности у оквиру пројекта  „Равноправна љубав”, а који се тиче родне 
равноправности и имплементације локалног акционог плана за родну равноправност града 
Крагујевца.  
Сарадња са Црвеним крстом је настављена организацијом радионице из Програма трговине људима. 
Радионица са називом „Кад видим,онда ћу веровати” изведена је  27. II 2020. године, а реализатори 
су били волонтери Црвеног крста Крагујевца  (Никола Максимовић, Ксенија Јовић, Анђела Накаламић 
и Никола Марковић). У име школе организатори су секције за болести зависности, здравственог 
васпитања и секција Црвеног крста, као и тимови за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, за инклузију, као и Тим за каријерно вођење. Ова радионица је намењена старијим 
узрастима, ученицима трећег и четвртог разреда, који су касније и учествовали у дискусији, али и 
сазнали могуће начине преваре и искоришћавања при попуњавању пријава за посао. 

 
 
Рад са ученицима је настављен и онлајн у време пандемије, односно епидемије коронавируса. Једна 
од активности изведена је у мају, када је у сарадњи Црвеног крста Крагујевца и Црвеног крста 
Шпаније ђацима прослеђен линк који је омогућавао да се погледа филм везан за трговину људи.        
              На крају, може се изразити задовољство ангажовањем ученика у секцији, у школској 2019/20. 
години, сарадњом са другим секцијама и тимовима у нашој школи, сарадњом са партнерима изван 
школе, односно са установама социјалне заштите, здравственим установама, установама локалне 
самоуправе. Надамо се да ће наредна школска година бити још успешнија. 
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13.9 . Секција Прве помоћи 
 
Секција Прве помоћи активно је радила од септембра 2019. год. Први састанак су наставнице 
организовале са члановима секције како би се договорили о улогама чланова. 
На следећем часу чланови су се изјаснили да желе да оформе екипу и учествују на републичком 
такмичењу прве помоћи, остали чланови би помагали у спремању екипе тако што би правили 
полигоне и глумили повређене. На наредним часовима екипа је вежбала кроз полигоне да збрине 
велики број повреда и стања.  Чланови који нису били у екипи правили су полигоне (саобраћајна 
несрећа, пожар, несрећа на излетишту, поврежени у тучи). Наставници су члановима секције 
обезбедили материјал и ранчеве за рад. Чланови секције од стране наставника имали су сву помоћ у 
едукацији везаној за збрињавање повреда.Припреме су текле до марта у просторијама школе. 
Секција је у ванредном стању наставила да функционише тако што су ученици истраживали на 
интернету и постављали садржаје на платформу како би са наставницима могли да коментатришу и 
усвајају новине које би им користиле у раду. 
 

13.10 Секција декупажа 
 
       Секција декупажа је, сходно дугогодишњој успешној традицији, и ове школске године  
реализовала бројне разноврсне садржаје, поштујући план рада, идеје и  афинитете полазника, као и 
могућности школе и локалне средине. 
Радионице су одржаване тако што су ученици имали задатак да на сваком часу ураде по један 
иновативни предмет са новим материјалом. 
Дана 25. 12. 2019. одржана је велика радионица на којој смо сумирали радове и правили нове 
поводом новогодишњих празника. У нашем раду свесрдно су нам помогле чланице Удружења 
реуматолошких болесника са којим имамо дугогодишњу сарадњу. 
Дана 26. 12. 2019. припремљена је хуманитарна изложба поводом новогодишњих празника. Изложбу 
су организовали и спровели ученици из Секције декупажа са својим радовима. Изложба је била 
веома посећена и скупљена је значајна количина новца која се користила у хуманитарне сврхе. 
Дана 7. 3. 2019. одржана је велика радионица на којој су ученици представили нове технике које су 
научили и искористили их у прављењу радова поводом прославе Дана жена. Припремљена је 
хуманитарна изложба поводом Дана жена. Изложба је била веома посећена и скупљена је још 
једном знатна количина новца која се користила у хуманитарне сврхе. 
Због ванредног стања секција је рад наставила на онлајн платформама, где су ученици и наставници 
успешно сарађивали на проналажењу новина у раду. Радове су покушали да осмисле кроз цртеже и 
сходно својим могућностима у кући (материјала који је потребан за рад) покушали да направе неки 
предмет. 
Унапредили смо сарадњу са Удружењем реуматолошких болесника и за њихове чланове наши 
ученици одржали су низ предавања на различите теме. Предавања су одржавана до марта 2020. год.  
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13.11 Секција малог фудбала 
 
На почетку школске године спроведена је анкета међу ученицима којом су се определили за секцију 
коју желе. На тај начин смо оформили секцију коју су чинили следећи ученици: Никола Милошевић, 
Андрија Јевтић, Томић Небојша из одељења 1/5, Андрија Милановић, Лука Павловић, Ђурђина 
Стојановић, Павле Митић, Милица Рафаиловић из одељења 2/1, Андрија Рајчић из одељења 2/3, 
Владимир Илић, Милица Јокановић из одељења 2/5, Војин Ерић из одељења 4/4 и Никола Лукић из 
одељења 4/5. 
Ученицима је представљен план и програм рада секције, распоред рада секције и оквирни распоред 
такмичења. Оформљене су групе за одлазак ученика на систематски преглед у спортску амбуланту. 
Пошто је прегледом утврђено да сви ученици могу да се такмиче, пријавили смо се за такмичење на 
општинском нивоу. 
У овој школској години реализовано је двадесет часова, за које су ученици били веома 
аинтересовани.  
Организовано је међуодељењско такмичење у малом фудбалу у школи, као вид припреме за 
међушколско такмичење.   
Иако смо се пријавили на општинско такмичење, организатор је направио велики пропуст и 
изоставио нашу школу из такмичења и на тај начин нашим ученицима ускратио велико задовољство 
које су дуго ишчекивали. 
Закључак је да у овој школској години план и програм рада није у потпуности остварен. 

Душан Николић 
 
                

13.12 Кошаркашка и одбојкашка секција  
 
Планирано је по 35 часова и одбојкашке и кошаркашке секције, а због увођења ванредног стања 
одржано је 24 часа одбојкашке и 22 часа кошаркашке секције. И мушка и женска одбојкашка екипа 
школе учествовале су на градском такмичењу средњих школа одржаном у децембру. Обе екипе 
заузеле су пето место. Градско такмичење средњих школа у кошарци, планирано за пролеће 2020. 
године, није одржано. 

Петар Роган 
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о раду дома за школску 2019/20. годину 
Медицинска школа са домом ученика 
„Сестре Нинковић“ Крагујевац 

Септембар, 
2020. год. 
Крагујевац 



Годишњи извештај 2019/20. 

91 
 

Годишњи извештај о раду дома за школску 2019/20. годину 

I УВОД 
 
У саставу Медицинске школе ради Дом ученика (у даљем тексту Дом). Основна делатност Дома била 
је обезбеђивање смештаја, исхране и васпитни рад са ученицама. Дом је своју делатност остваривао 
у складу са постојећим законским нормама, актима Министарства просветe, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и Статута школе и Дома.  
У Дому су биле смештене редовне ученице сва четири разреда Медицинске школе. 
У претходном периоду унапређени су услови живота и рада ученица у Дому и настављено је са 
подизањем стандарда. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – 
сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције расписало је конкурс у јуну 2019. године за 
смештај 135 ученица у Дом за школску 2019/20. годину. Ово је женски Дом за ученице Медицинске 
школе. На конкурс се јавило 129  ученица. У јулу је по редовној процедури (на основу критеријума 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) примљено свих 129 ученица које су 
конкурисале. У другој расподели конкурисале су још две ученице које су примљене, тако да је право 
на усељење у дом остварила 131 ученица. 
 

II  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 
 
1. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ  
Програм рада Дома у школској 2019/20. години реализовали су следећи радници: 
 
Педагошко – васпитна служба 
*   директор ...........................................  1 (директор Школе и Дома) 
*   помоћник директора за дом ............. 1  
*   стручни сарадник – психолог ...........  (50% радног времена)  
*   васпитачи ..........................................  6 
*   књижничар ........................................  1 
 
Административно – финансијска служба  
*   секретар .............................................. 1 (Школе и Дома) 
*   дипломирани економиста ................. 1 
*   економ ................................................. 1 
*   референт сарадник ............................. 1 
*   магационер ..........................................  (50% радног времена) 
 
Кухињска организациона служба 
*   шеф кухиње ......................................  1 
*   кувар ................................................. 3 
 
Служба одржавања и чишћења 
*   радник на одржавању ....................... 1 
*   спремач ............................................   3 
*   пегларка ............................................  1 
*   хигијеничар ....................................... 4,5 
*   вођа смене .......................................... (50% радног времена) 
 
Лечење болесних ученица обављано је у сарадњи са школским диспанзером и стоматолошком 
ординацијом. 
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2.    ПРОСТОР 
 
Смештајни капацитети Дома налазе се на другом и трећем спрату Медицинске школе. Дом 
располаже са 27 петокреветних соба.  Површина собе је 22 м2, што по ученици износи 4,4 м2. 
Поред соба Дом располаже и следећим просторијама: 
•  на сваком спрату просторије за одржавање хигијене и санитарни чвор 
•  васпитачка канцеларија (на другом спрату) 
•  на другом спрату ТВ сала, која служи и за пријем посета 
•  на трећем спрату ТВ сала и интернет клуб 
•  кухиња са трпезаријом у подруму зграде 
•  просторије за прање и пеглање (у подруму зграде) 
•  библиотека Школе и Дома (на првом спрату) 
•  радионицa (столарска и механичарско-електричарска у подруму) 
•  свечана сала Школе и дома, која се користила за рекреацију 
•  канцеларија помоћника за дом (на другом спрату) 
•  просторије за пеглање и сушење веша 
•  клуб ученица  
•  дигитална учионица 
•  учионица за учење 
•  просторија за индивидуални и инструктивни рад 
•  канцеларија стручног сарадника (на другом спрату) 
•  фитнес сала. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
a) У дому се радило према програму рада за домове ученика средњих школа и вођена je 
одговарајућа документација (Службени лист Републике Србије бр. 24 од 10.07.1998. год и Службени 
лист Републике Србије бр.17 од 10.02.2015. год). 
Васпитни рад у Дому одвијао се према годишњем програму рада и документацији усвојеној на 
Школском одбору на предлог Педагошког већа дома. 
Општа организација у Дому произилазила је из постављених задатака плана и 
програма рада у домовима ученика средњих школа. Организација je одређена Статутом Дома и 
школе, Правилником о организацији рада и живота ученика, Кућним редом и другим акгима.  
Ученице су биле подељене у шест васпитних група и свака je имала свог матичног васпитача. 
Укупан број васпитача који je радио на реализацији васпитног програма je 6 (7 извршилаца). У Дому 
je радио помоћник директора за дом и стручни сарадник-психолог, који je на тим пословима био 
ангажован са 50% радног времена.  
Васпитачи су свој рад обављали у петодневној радној недељи у времену од 7 до 23 часа, a викендом 
je организовано дежурство од 17 до 22 часа. Петодневна радна недеља за васпитаче трајала je 40 
сати. После викенд дежурства, васпитачи су користили слободан дан.  
Oд јануара 2020. године промењен је распоред рада васпитача, тако да су васпитачи обављали рад у 
петодневној радној недељи у времену од 7 до 24 часа, а викендом је организовано дежурство од 10 
до 22 часа.  
Васпитачи  имају   високу  стручну  спрему   (наставници: физике, хемије, енглеског језика, биологије, 
историје, физичког васпитања, здравствене неге). 
а) Сви васпитачи  имају лиценцу за обављање делатности.  
б) Ha подручју правно-финансијско-рачуноводствене и комерцијалне делатности, сагласно 
уобичајеној пракси, особље je радило од 7 до 15 часова у петодневној радној недељи. Ова служба je 
своју делатност обављала према планираном програму рада у складу са изменама и допунама 
законских норми и аката. 
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в) На подручју техничке делатности рад се обавља: 
•  У кухињи у две смене од 6 до 21 часова, по две куварице, а викендом једна куварица 
•  Пегларка од 7 до 15 часова 
•  Спремачице од 6 до 20 часова, а суботом од 7 до 13 часова. 
 
г) Ноћни рад у Дому је покривен дежурством радника у смени од 18 до 6 часова и доступношћу 
васпитача који је радио у смени до 24, за шта постоји сагласност одељења за послове ученицчког и 
студентског стандарда (број 462/2019-05, од 13.12.2019. године).   
 
4.  УКУПНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА 
 
Дом je своју делатност остваривао у складу са законима, a финансирање делатности остваривало се 
средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја - сектор за ученички и студентски 
стандард и инвестиције и путем уговора са родитељима - старатељима. 
 

III КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДА СА УЧЕНИЦАМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 
 
Ha почетку школске године у Дом je по конкурсној расподели право на смештај остварила 131 
ученица; две ученице се нису уселиле. Једна ученица првог разреда иселила се прве недеље због 
адаптационих проблема, а касније су се иселиле још две ученице првог разреда (једна због 
адаптације, а друга због промене школе) на чије су место усељење две ученице првог разреда. На 
крају школске године у дом је било смештено 129 ученица. У табелама су дати статистички подаци за 
крају школске године. 
 
Структура ученица према битним обележјима: 
а) у Дому су биле смештене искључиво девојчице 
б) у току школске године у Дому je било смештено:  
34 ученица првог  разреда, 25 ученица другого разреда, 38 ученица трећег разреда и 32 ученице 
четвртог разреда. 
 

 Комплетна Без једног родитеља Разведени Старатељство 
Укупно 113 8 7 1 

 
в) Табеларни приказ дужине боравка ученица у Дому по васпитним групама  
(на крају школске године): 
 

Васпитна група 1 година 2 године 3 године 4 године 
I 6 4 4 6 
II 7 5 7 6 
III 3 4 4 4 
IV 6 4 8 2 
V 7 5 5 7 
VI 7 5 8 5 
УКУПНО 36 27 36 30 
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г) Структура ученица по општинама из којих су дошле: 
 

Општина Бр. ученица Општина Бр. ученица Општина Бр. ученица 
Кнић 11 Топола 4 Свилајнац 11 
В. Плана 10 Јагодина 10 Пожаревац 1 
Жагубица 2 Пећ 2 Рашка 5 
Лапово 11 Рековац 5 Сјеница 2 
Аранђеловац 13 В. Бања 1 Петровац на М. 2 
Краљево 4 Баточина 7 Деспотовац 2 
Нови Пазар 3 Трстеник 2 Варварин           1 
См. Паланка 8 Кучево 4 Крагујевац           4 
Рача 3 Прибој 1   

 
д) Социо-професионална структура родитеља: 
- пољопривредници 32 
- занатлије 34  
- административни радници и техничари 79 
- образовни стручњаци 30  
- предузетници 4 
- пензионери 2 
- незапослени 37 
- нешто друго 32. 
 
е) У Дому су биле смештене редовне ученице сва четири разреда Медицинске школе. 
 
ж) Преглед успеха ученица Дома на крају наставне и на крају школске године: 
 

Васпитна 
група 

Бр. 
ученика 

Општи успех Пози 
тивни 
 

Упућен 
на 
полагањ
е 

Положили Изостанци 

 
 

 
 

Одличан Врло 
добар 

Добар Довољан О Н Укупно 

I 20 20 / / / 20 / / 946 5 951 
II 25 21 4 / / 25 / / 1706 30 1736 
III 15 13 2 / / 15 / / 966 12 978 
IV 20 14 6 / / 20 / / 316 9 325 
V 24 15 9 / / 24 / / 1642 28 1670 
VI 25 15 9 / / 24 1 1 1125 15 1140 

Укупно 129 98 30 / / 128 1 1 6701 99 6800 
 

% 100 75.96 30.62 / 
 
/ 

 
99.22 

 
0.78 

 
0.78 

54,95    0,77    52,72 
изостанка по 

ученици 
 
*Једна ученица првог разреда је на крају наставне године упућена на полагање попоравног испита из 
предмета биологија и у августовском року је положила са оценом довољан (2) и оставривши општи 
успех добар (2.94). 
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з) Просечна оцена успеха ученица на почетку и на крају школске године 
 
Васпитна група Број ученика 

(почетак, крај године) 
Просечна оцена на 
почетку шк.год. 

Просечна оцена на крају 
шк.год. 

I 20 (20) 4.36 4.72 
II 25 (25) 4.71 4.71 
III 20 (15) 4.44 4.61 
IV 20 (20) 4.41 4.54 
V 20 (24) 4.37 4.56 
VI 25 (25) 4.54 4.54 
 130 (129) 4.48 4.62 

 

IV  РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ ИЗ ДОМЕНА НЕПОСРЕДНОГ 
РАДА СА УЧЕНИЦАМА 
 

1. СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ 
 
У току ове године није  било већих проблема на обезбеђивању егзистенцијалних потреба ученица. 
Пошто je Дом прикључен на централни градски топловод, грејање je било задовољавајуће.  
Што се тиче хране, која спада у приоритетне задатке на обезбеђивању егзистенцијалних потреба, 
знатно су побољшани услови улагањeм у набавку одговарајуће опреме за кухињу. Урађено je и 
побољшање оброка, посебно по квалитету. Уз сталне разговоре и сугестије ученица јеловник је 
прилагођаван њиховим изнетим жељама и потребама. Формирана је комисија за израду јеловника у 
коју су укључене и ученице, станари дома. На предлог Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - сектора за студентски и ученички стандард, имплементиран је јеловник по коме се 
припремају два различита оброка дневно.  
Великим улагањем и радом у току ове школске године на адаптацији и опремању просторија Дома 
знатно је  побољшано задовољавање егзистенцијалних потреба ученица.Сређена је друга тв сала, 
односно тв сала на другом спрату, поправљени су кровни прозори у таванском делу, урађена је 
унутрашња изолација у крајњим собама и промењена врата у купатилима на другом спрату, појачана 
интернет конекција – јачина и проток интернета.  
 
 

2. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Здравље ученица je приоритетан и неопходан услов за рад и развој здраве личности ученица. 
Здравствена делатност у Дому обављана је у сарадњи са здравственим установама града и 
запосленим колегама медицинске струке. Током године обрађиване су васпитне теме у циљу 
подизања свести ученица о значају очувања сопственог здравља и личне хигијене. Посебан акценат 
је стављен на одржавање личне хигијене, како у непосредном раду васпитача са ученицама, тако и у 
раду здравствено-еколошко-хигијенска комисије. 
 

3. ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Основна делатност Дома je васпитно-образовни рад.  
Васпитни рад je реализован у: васпитним и интересним групама, комисијама и секцијама слободних 
активности, непосредним активностима са свим ученицама Дома. 
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Главни облици васпитног рада су индивидуални рад са ученицама и рад у малој групи, док су 
фронтални облици мање заступљени. 
Инструктивни рад je организован и спровођен током целе школске године из следећих предмета: 
енглески језика, хемија, биологија, физика, историја и здравствена нега.  
Редовно je писана недељна артикулација васпитног рада, a за планиране теме израђиване су 
тематске припреме. 
Васпитачи су се трудили да ученицама - станарима дома обезбеде оптималне услове за ефикасније и 
квалитетније образовање и функционисање у условима одвојености од породице, пруже подршку 
развоју личности и јачању компетенција за решавање различитих проблемских ситуација и 
укључивање у нову социјалну средину.  
Програмски садржаји васпитног рада обухватају тематске целине следеће четири области: 
• Адаптација на живот у дому 
• Учење и школска успешност 
• Животне вештине 
• Живот у заједници. 
 
Све четири области васпитног рада су једнако важне, а васпитачи их, у непосредном раду са 
ученицима,  интегришу јер између њих постоји природна веза. У потпуности je реализовано 147 тема 
од 214  планираних Годишњим планом рада. Нису реализоване поједине теме планиране за месец 
март, као ни теме планиране за април, мај и јун због проглашења ванрендог стања изазваног 
вирусом COVID-19, пошто су ученице боравиле код куће. Васпитачи су у том периоду одржавали 
контакт са ученицама преко вибер група и пружале подршку кроз саветодавне разговоре и 
инструктивни рад.  
 
Број планираних и реализованих тема по областима васпитног рада: 
 

 планирано остварено  
I Адаптација на живот у дому 26 25 
II Учење и школска успешност 64 57 
III Животне вештине 66 34 
IV Живот у заједници 58 31 
Укупно 214 147 

 
1. Адаптација на живот у дому 

 
У оквиру ове области васпитачи су пружали подршку ученицима у процесу прилагођавања на живот у 
дому и окружење у коме су школа и дом.  Васпитачи су се трудили да новим ученицама што више 
приближе домски простор у коме ће ученице проводити своје време (заједничке просторије, 
„таванче“, интернет салу, фитнес салу, учионицу за учење - „штребаоницу“, трпезарију, вешерницу). 
Ученице су усељене у дом 1.09.2019. према претходно направљеном распореду (на основу 
социометријског упитника уважавајући услове и могућности дома и предлоге васпитача). Приликом 
усељења у дом одржан је родитељски састанак, од 14 часова, за родитеље ученица првог разреда 
које су први пут смештене у дом. За родитеље осталих ученица родитељски састанак је одржан од 
16:30. Помоћник директора за дом, стручни сарадник-психолог и васпитачи су се представили 
родитељима и упознали их са основама рада дома и правилима кућног реда као и упутствима 
везним за функционисање дома (упутство за издавање оброка, правдање часова, продужене 
изласке, редовно испуњавање обавеза).  
Васпитачи су детаљно упознали ученице са кућним редом у собним колективима и на састанцима 
васпитних група одржаним до краја септембра 2019. године. Први састанци васпитних група су 
одржани у следећим терминима: прва, трећа и четврта васпитна група 16. септембра; друга 12. 
септембра; пета 26. септембра и шеста 11. септембра. На састанцима су изабрани представници 
група чланови комисије за израду Јеловника и здравствено хигијенско еколошке комисије. 
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Поред упознавања са Кућним редом дома (реализација школских обавеза и учење у дому, одлазак и 
напуштање домских просторија, пријем посета, коришћење боловања, лична хигијена, хигијена соба 
и заједничких просторија, лична и домска имовина, узимање хране – редовност на оброцима и 
коришћење идентификационих картица, норме понашања у дому, правила и међусобно уважавање 
и поштовање, култура одевања) васпитачи су подсетили станарке дома на Протокол о заштити 
ученика од насиља, занемаривања и злостављања.  
Васпитачи су током првог полугодишта одржали састанке на коме је разматрано и испитивано 
задовољство домкиња пруженим услугама исхране, смештаја и васпитања, где су старије домкиње 
имале прилику да изнесу своје искуство боравка од претходних година и упореде промене, увиде 
побољшања. Састанци група су углавном одржани током месеца децембра; састанак прве група 
одржан је 12. децембра, друге 5. децембра, треће 10. децембра, четврте  11. децембра, пете 16. 
децембра, шесте  4. октобра.  
Током године васпитачи су по потреби држали састанке са својом васпитном групом. Све групе су 12. 
марта на састанцима упознали ученице - станаре дома са превентивним мерама према упутству 
добијеном од надлежног Министарства. 
У оквиру састанака васпитних група и током године ученице су упознате где и на који начин могу да 
добију потребне информације о превозу, важним институцијама у окружењу, улогом васпитача и 
стручног сарадника, помоћника директора за дом.  
Друге недеље септембра одржана је активност са ученицама првог разреда Упознајмо се у циљу 
размене информација, међусобног упознавања и зближавања ученица у организацији стручног 
сарадника Оливере Првић Ерац. 
Посебна пажња је посвећена раду са ученицама на лакшем прихватању одвојености од куће, како 
преко радионица адаптација, тако и у ундивидуалном раду са васпитачима и стручним сарадником.  
 Васпитач Драгица Новаковић је почетком октобра одрадила две радионице  Адаптација на 
живот у дому са ученицама првог разреда, као и са ученицама старијих разреда које су први пут 
смештене у дом, ради процене уклопљености у нову средину. Радионице су одржане  8. и 9. октобра 
2019.  године, а присуствовала је и помоћник директора за дом Снежана Марковић Бурић. Запажања 
са  радионица су коришћена за даљи рад са ученицама које имају проблем у прилагођавању у циљу 
њиховог лакшег превазилажења. 
 

2. Учење и школска успешност 
 
У остварењу циљева предвиђених у оквиру ове области били су заступљени следећи садржаји и 
теме: 
• Планирање  учења 
• Стратегије учења 
• Мотивација за учење 
• Пажња, концентрација 
• Чиниоци школског успеха и неуспеха 
• Праћење тока и резултата учења 
• Помоћ вршњака у учењу 
• Професионални развој.  
Васпитачи и стручни сарадник психолог су у оквиру дате области пружале помоћ у самосталном и 
успешном учењу, постизању добрих образовних резултата и изграђивању одговорног односа према 
сопственом професионалном развоју. 
Током месеца септембра све ученице првог разреда добиле су смернице за успешније учење. 
Ученицама је показано како да направе распоред дневних активности, остваре дугорочне и 
краткорочне планове, израде сопствени план учења, користе ефикасне стратегије учења, пронађу 
узроке неуспеха и превазиђу их, процене када им је потребна помоћ и науче да помоћ траже али и 
буду спремне да другима помогну у областима које добро познају, да прилагоде своје учење 
домским условима и могућностима које дом пружа, да се одговорно односе према  додатним 
активностим и сопственом професионалном развоју. 
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На аспектима ове области (учење и школска успешност) рађено је током целе школске године, не 
само са ученицама првог разреда, већ са свим ученицама које су за тим исказале потребу. Васпитачи 
и стручни сарадник су упућивали ученице да користе шеме, 3д моделе, мапе и постере – који се 
налазе у просторијама дома - као смернице које могу да им укажу и мотивишу их да унапреде своје 
вештине учења. Васпитачи и стручни сарадник су ученицама пружале помоћ и подршку 
континуирано током целе школске године. Са ученицама којимa је била потребна помоћ у учењу 
организован је инструктивни рад из области струке васпитача (физика, енглески, биологија, историја, 
хемија, здравствена нега). 
У сарадњи са Тимом за каријерно вођене и Националном службом за запошљавање-одсек за 
планирање каријере за ученице завршног разреда организована је професионална орјентација и 
информисање о даљем школовању на неким факултетима и високим школама кроз отворена врата и 
промоције високошколских установа. 
 

3. Животне вештине 
 
Васпитни рад  у области животних вештина имао је за основни циљ оспособљавање ученица за 
активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних 
вештина. Ученице су кроз различите садржаје о осећањима, моралу и вредностима, здравим 
стиловима живота, ризичном понашању, безбедности, стресу, организацији слободног времена 
учене различитим животним вештинама.  
Ученицама је кроз различите облике рада показано како да реално сагледају себе, своје могућности, 
ојачају своје самопоуздање, како да препознају сопствена и туђа осећања, разликују здраве од 
нездравих емоција и науче да их изражавају на социјално прихватљив начин, како да се носе са 
стресом и конструктивно реагују, доносе одлуке, решавају проблеме, супротстављају се притиску 
вршњака и критички се односе према информацијама које добијају преко медија и непосредног 
окружења. Садржаји у оквиру здравих стилова живота  - исхрана и физичка активност, ментално 
здравље, различите врсте зависности, сексуално и репродуктивно здравље – имали су за циљ да 
ученице сагледају последице негативних животних навика и изграде позитивне ставове и правилне 
хигијенске навике (одржавање личне хигијене и хигијене домских, заједничких просторија), ризичног 
понашања и сопствене безбедности, као и правилно и конструктивно коришћење слободног 
времена. 
 

4. Живот у заједници 
 
Основни циљ васпитног рада у области живот у заједници је оснаживање ученица за социјалну 
интеграцију, а остварен је преко следећих садржаја: уважавање различитости, толеранција, 
поштовање права других, конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији, 
успостављање, неговање и развијање односа са другима, конфликти, врсте и стилови поступања у 
конфликтима, тимски рад и сарадња, активности које организује дом и начин учествовања у њима. 
Ученице – станари дома су учени да прихватају различитости и поштују друге, да проблеме решавају 
на конструктиван начин, да «нападају» проблем а не особу, да сарађују међусобом, да 
аргументовано износе своје мишљење, да учествују у активностима које дом организује.  
Ученице су имале могућност укључивања у рад секција дома. Сваки васпитач је био задужен за рад 
једне секције уз ангажовање стручних сарадника за области у којима је то било потребно. (Извештај о 
реализацији и раду секција дат у наставку кроз извештај васпитача о раду). 
Кроз рад секција као и кроз рад васпитача са својом васпитном групом развијане су различите 
животне вештине које су биле усмерене првенствено на интересовања ученица. Васпитачи, у 
сарадњи са стручним сарадником, другим васпитачима, помоћником директора за дом, 
континуирано су радили на подршци развоја личности ученица. Посебно се мора нагласити да 
ученице долазе како са различитим предзнањем, тако и са великим разликама у животним 
навикама, толеранцији, васпитању. Пуно се радило на васпитном аспекту живота у колективу, што је 
резултирало много бољим релацијама, посебно у собним колективима. 
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Мање неусаглашености у заједничком животу и сарадњи успешно су превазиђене. На почетку 
школске године, постојале су несугласице у соби 10, између домкиња, од којих се две ученице првог 
разреда познају од раније – долазе из истог места. Једна ученица, од њих две, је премештена у другу 
собу и васпитну групу, са првог спрата на други спрат, а у решавању целокупне ситуације био је 
укључен тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 
 
Током месеца септембра васпитачи су реализовали следеће теме: адаптација, кућни ред дома, права 
и обавезе, одговорности у дому, формирање собног колектива, собни колектив – прихватање и 
сарадња, планирање учења, радне навике – навика места и времена учења, одвајање од породице, 
упознавање града.  
Током месеца октобра настављена је реализација тема везаних за адаптацију и стављен је акценат на 
реализацију тема из области учења. Реализоване су следеће теме: кућни ред дома, адаптација, 
формирање собног колектива – како функционише собни колектив, радне навике у дому, планирање 
учења, облици или стратегије учења, планирање слободног времена, исхрана и физичка активност. 
Група ученица првог разреда је у четвртак 10.10.2019. године обишла део града у циљу упознавања 
новог пребивалишта, са васпитачем Марином Катанић и стручним сарадником Оливером Првић 
Ерац. Васпитач Марина Катанић, наставник историје је упознала ученице са историјским развојем 
града и представила им култунро-историјске знаменитости.   
Група ученица је 18.10.2019. године у пратњи васпитача Бранке Дачески, присуствовала концерту 
мађарског пијанисте Томаша Ердија у сали Прве крагујевачке гимназије. 
На једанаестом фестивалу љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору, одржаном 25. и 26. октобра 
2019. године, наша ученица Верица Буџовић представила је дом на финалној вечери, у пратњи 
васпитача Марине Катанић и помоћника директора за дом Снежане Марковић Бурић.  
У новембру месецу акценат је стављен на анализу постигнутог школског успеха и изостајање са 
наставе на првом класификационом периоду, као и на прилагођеност ученица на дом и домске 
услове. 
Васпитачи су током месеца новембра реализовали следеће теме: концентрација, анализа успеха и 
изостајања, мере за побољшање успеха, научимо да учимо, циљ ми је да научим, радне навике, 
рекреација и спорт, агресивност младих, вршњачко насиље – превентивне активности, улога 
породице. 
За ученике завршног разреда школе и дома, који нису донели одлуку за даље школовање 
спроведено је тестирање у сарадњи са тимом за каријерно вођење.  
Крајем новембра, због комуникације и односа главног васпитача према једној ученици и њеним 
родитељима, а на писмени захтев свих ученица, промењен је главни васпитач собног колектива број 
10. 
Група ученица је 12.12.2019. године одгледала представу „Женидба и удадба“ у Књажевско-српском 
театру са васпитачима Драгицом Новаковић, Александром Бишевац, Марином Јанићијевић и 
стручним сарадником Оливером Првић Ерац. 
У америчком кутку група ученица је 23.12.2019. године присуствовала пројекцији филма „Love 
actually“ у пратњи васпитача Бранке Дачески. 
Крајем децембра, поводом предстојећих новогодишњих празника, васпитачи Драгана Вукадиновић, 
Марина Катанић и Јелена Брковић су уз помоћ ученица – станара дома уредиле ентеријер окитивши 
и украсивши домске просторије. Васпитачи Бранка Дачески, Марина Јанићијевић и Александра 
Бишевац су припремиле програм за дружење домкиња поводом новогодишњих празника. У четвртак 
26.12.2019. године, заједно са гостима, полазницима English Access Microsholarship Program-a станари 
дома су решавали квиз општег знања по групама и након тога наставили дружење уз музику.  
Током месеца децембра реализоване су следеће теме: мотивација за учење, како превазићи 
неуспех, ментално здравље младих - депресија, наркоманија, друштвене мреже -како их користити, 
одговорност и самосталност, памћење – врсте памћења, навике у исхрани, здрава исхрана – потребе 
и узраст, врсте и знаци умора, пасивни одмор, спавање - узраст и потребе, прихватање различитости, 
зашто заборављамо? 
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Поводом школске славе, дана Светог Саве, наше ученице, чланице драмске и музичке секције су 
извеле програм  Светосавске академије. 
Група ученица је са васпитачем Бранком Дачески 24.01.2020. године посетила Музеј „21.октобар“ 
поводом обележавања дана сећања на жртве холокауста. 
Теме планиране за месец јануар су реализоване (умор - како утиче на учење, памћење и 
заборављање, сарадња и такмичење –мотиватори учења, подстицаји за учење – похвала и покуда, 
учење за оцену или оцена за учење, активно учење – преслишавање, активно читање градива, 
решимо сукоб – медијација, конфликти и њихово решавање, музика и осећања, стилови у 
комуникацији – пасивни, агресивни и асертивни, моја интересовања). 
Током месеца фебруара васпитачи су реализовали следеће теме: љубав и заљубљеност; умемо ли да 
уживамо у доброј књизи; вештина говора-комуникација; невербална комуникациуја-колико говори о 
нама?  
У оквиру испитивања задовољства ученица условима и радом дома, директор дома, помоћник 
директора за дом и стручни сарадник одржали су састанак са станарима дома, 26.фебруара, након 
вечере, коме је присуствовало 100 ученица дома. Ученице су изнеле своје незадовољство углавном 
за услове смештаја и исхрану, за чије испуњење су неопходна финансијска средства или услови 
техничке природе (интернет конекција, топла вода, грејање у собама на крајевима ходника, 
закључавање заједничких просторија, разноврсност намирница за оброке и слично). Ученице 
углавном нису износиле примедбе на васпитни рад (што не значи да их нема), однос васпитача, 
помоћника, стручног сарадника према њима, као ни замерке на међусобне односе, поштовање 
личности, туђег времена, простора. Директор је уважио сугестије и коментаре ученица уз договор да 
ће у наредном периоду испунити захтеве које је могуће, о чему ће бити разматрано на новом 
састанку за месец дана. Проглашење ванредног стања и исељење ученица из дома је онемогућило 
реализацију планираног састанка. 
Дана 6. марта 2020. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржана је XI хемијада на којој су 
узеле учешће ученице нашег дома у пратњи васпитача, наставника хемије, Драгице Новаковић. На 
Хемијади је учествовало 8 ученица (по 2 ученице у категорији сваког разреда). Ученице су успешно 
представиле наш дом и оствариле прво место у категорији четвртог разреда, друго место у 
категорији првог разреда и треће место у категорији трећег разреда.  
Током месеца марта, за време боравка ученица у дому, реализоване су теме: употреба технологија у 
процесу учења; стрес; права, обавезе и одговорности у дому; јачање самопоуздања;  неговање 
пријатељства; млади и медијско насиље; трема –превазилажење, чиниоци који ометају учење; 
вршњачко учење; слободно време – планирање, индивидуалност и толеранција 
Крајем октобра на основу интересовања ученица и домске организације ученице су се укључиле у 
рад секција: спортских (кошарка, мали фудбал, одбојка, стрељаштво, стони тенис и шах), фолклора, 
драмске секције, ликовне и литерарне секције и тако испуњавале своје слободно време и развијале 
своје способности. Ученице свих васпитних група су укључене у рад хигијенско-здравствено-
еколошке комисије. 
Ангажовани су сарадници за рад фолклорне и драмске секције, продужена је сарадња са стрељаном 
Чика Мата. У оквиру рада литерарне секције настављена је Домска прича и домске новине ДНК, 
уређење литерарног кутка.  
У оквиру побољшања задовољства корисника пруженом услугом исхране настављен је рад комисије, 
која је једном месечно износила предлоге станара за израду Јеловника. На основу разматрања 
предлога и могућности дома усвојени предлози су уврштени у Јеловник. 
За пуну реализацију програма васпитачи су  сарађивали међу собом, као и са стручним сарадником 
дома, стручним сарадницима школе, управом дома, родитељима, наставницима школе и осталим 
институцијама. 
Настављена је примена идентификационих картица и чекирање станара дома при уласку и изласку из 
дома, као и присуство на оброцима, а техничко – информациони систем је унапређен. 
Од 16. марат 2020. године због увођења ванредног стања изазваног вирусом COVID -19 ученице 
станари дома су отишле својим кућама. 
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Током претходне недеље према препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја - 
сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције станарке дома су главни васпитачи на 
састанцима васпитних група  и током вечерње прозивке упознали са основним смереницама и 
понашањем у оваковој ситуацији (потреба одржавања хигијене и неопходност поштовања 
препоручених мера).  
Станари су исељени из дома, а запослени дома – помоћник директора за дом, васпитачи, стручни 
сарaдник и помоћно особље су испразнили смештајни простор дома, дезинфиковали и припремили 
домски простор за евентуалну даљу намену.  
Сви васпитачи су са ученицама своје васпитне групе формирали вибер групе и тако одржавали 
комуникацију са ученицама. На сајту школе и дома су истакнуте мејл адресе на које ученице могу да 
се обрате за било коју врсту помоћи и подршке у овој ситуацији. Васпитачи подносе извештај једном 
недељно. Стручни сардник пружа помоћ и подршку у превазилажењу настале ситуације.  
Ученице су усмераване на извршавање школских обавеза и припреме за пријемни испит. Стручни 
сарадник је био у контакту са матуранткињама. Ученице су свесне ситуације, испуњавају своје 
обавезе и придржавају се препоручених мера. Ученице су оптерећење овим начином реализације 
наставе и захтевима које треба да испуне.  
Током месеца јуна ученицама  је дата могућност повратка у дом због завршавања школских обавеза, 
али није било заинтересованих ученица. 
Стручни сарадник дома је одржавао сарадњу са стручним сарадницима домова региона и за време 
пандемије. Размењивана су искуства и препоруке за рад. Едукативни снимци (ауторско дело 
васпитача дома ученика у Свилајнцу са препорукама о коришћењу слободног времена и лакшем 
превазилажењу тренутне ситуације) добијени од колегинице, психолога дома у Свилајнцу, Иване 
Вечевић прослеђени су преко вибер група нашим ученицама. Средином маја је договорено да на 
нивоу домова урадимо компаративну анализу упитника „Резилијентност ученика за време пандемије 
изазване вирусом COVID 19“. Васпитачи су упитник проследили ученицима. Њих 80 су попуниле и 
вратиле, а основна запажања и резултати су представљени кроз аналитичку делатност. 
Према упутствима добијеним од надлежног Министарства, васпитни рад је организован тако да се 
ученице додатно не оптерећују, јер настава на даљину већ изискује довољно ангажовања и 
оптерећења, а ученице при том бораве код родитеља у својим кућама.   
На крају класификационих периода, полугодишта, наставне и школске године урађена је анализа 
успеха и изостанака. Током читавог године васпитачи, стручни сарадник и помоћник директора за 
дом обављали су васпитно саветодавни рад са ученицама, у циљу што лакшег превазилажења 
развојних и животних проблема.  
Како су у Дому смештене само ученице Медицинске школе која, због  својих специфичности, 
организује наставу за  I и II разред у преподневној смени, а за III и IV у поподневној, основни принцип 
рада је да васпитач поред ученица своје васпитне групе, ради са свим ученицама које су у Дому.  
Васпитачи су били ангажовани у раду тимова: стручни актив за развојно планирање (Снежана 
Марковић Бурић), тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
(Александра Бишевац), тим за сарадњу са локалном самоуправом и другим партнерима школе 
(Снежана Марковић Бурић,  Драгана Вукадиновић), тим за каријерно вођење и саветовање (Оливера 
Првић Ерац), тим за професионални развој (Марина Катанић), тим за израду годишњег плана рада 
(Снежана Марковић Бурић,), тим за инклузију (Бранка Дачески), тим за школски спорт (Марина 
Јанићијевић), тим за самовредновање (Јелена Брковић), вођа НАССР тима (Драгица Новаковић). 
Извештај о раду тимова је саставни део годишњег извештаја о раду школе. 
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Извештај о васпитном раду по васпитним групама 
 

1. СТРУКТУРА ВАСПИТНИХ ГРУПА 
  I група II група III група IV група V група VI група 
  

по
че

та
к 

го
ди

не
 

кр
ај

 
го

ди
не

 
по

че
та

к 
го

ди
не

 

кр
ај

 
го

ди
не

 

по
че

та
к 

го
ди

не
 

кр
ај

 
го

ди
не

 

по
че

та
к 

го
ди

не
 

кр
ај

 
го

ди
не

 

по
че

та
к 

го
ди

не
 

кр
ај

 
го

ди
не

 

по
че

та
к 

го
ди

не
 

кр
ај

 
го

ди
не
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ед
 Први  5 5 7 7 6 3 5 5 5 7 7 7 

Други 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
Трећи 5 5 7 7 5 4 9 9 4 5 8 8 
Четврти 6 6 8 8 5 4 2 2 6 7 5 5 

Бр
. 

го
ди

на
 у

 
 

Једна 6 6 7 7 6 3 6 6 5 7 7 7 
Два 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
Три  4 4 7 7 5 4 8 8 4 5 7 7 
Четири 6 6 6 6 5 4 2 2 6 7 6 6 

См
ер

 

Медицинска сестра -
техничар 

9 9 4 3 6 3 8 8 5 7 12 12 

Медицинска сестра -
васпитач 

1 1 2 2 3 2 1 1 5 6 3 3 

Педијатријска 
сестра техничар 

5 5 10 11 9 8 6 6 5 7 3 3 

Лабораторијски 
техничар 

2 2 2 2 / / / / 1 1 1 1 

Зубни техничар 2 2 5 5 2 2 1 1 3 3 3 3 
Фармацеутски 
техничар 

1 1 2 2 / / 4 4 / / 2 2 

Здравствени 
неговатељ 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 

По
ро

ди
ца

 

живи са оба 
родитеља 

20 20 19 18 19 15 20 20 16 17 23 23 

родитељи разведени / / 3 3 1 / / / 3 4 / / 
један родитељ 
преминуо 

/ / 3 4 / / / / 1 2 2 2 

стартељи / / / / / / / / 1 1 / / 
хранитељи / / / / / / / / / / / / 

Со
ци

ја
лн

о 
по

ре
кл

о 
 

пољопривредници 19 19 2 2 3 3 / / 6 8 / / 
занатлије / / 10 9 9 9 / / 4 8 8 8 
адм. радници и 
техничари 

8 8 8 8 8 8 23 23 17 18 14 14 

образовани 
стручњаци 

4 4 8 8 1 1 5 5 4 4 8 8 

предузетници 1 1 2 2 / / 1 1 / / / / 
пензионери / / / / / / / / 2 2 / / 
незапослени 7 7 2 2 / / 1 1 / / 18 18 
нешто друго 1 1 15 15 9 9 10 10 6 6 / / 

*социјално порекло рачунато за оба родитеља 
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2. ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИ РАД ПО ГРУПАМА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*пл-планирано, ос-остварено 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. МОТИВАЦИЈА И СТИМУЛАЦИЈА УЧЕНИКА 

 
 I група II група III група IV група V 

група 
VI група 

Број похваљених и 
награђених 
ученика 

на нивоу групе / 35 / / 25 6 
на Педагошком 
већу 

14 21 11 19 15 20 

 
 

4. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

 I група II група III група IV група V група VI група 
Број ученика 
којима су изречене 
васпитно -
дисциплинске 
мере (рачуна се 
само највећа 
казна) 

Опомена / / / / / / 
Укор / / / / / / 
Укор пред 
искључење 

/ / / / / / 

Искључење из дома / / / / / / 

 
 

5. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ЧИНИОЦИМА ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 Број (крај године) 
Контакти са: I група II група III група IV група V група VI група 
Родитељима  57 133 111 103 108 56 
Разредним старешином 68 151 76 99 98 32 
Стручним сарадницима  20 103 45 24 10 12 
нешто друго / / / / / / 

*написати сумарно -укупно 
  

 I група II група III група IV група V 
група 

VI група 

пл ос пл ос пл ос пл ос пл ос пл ос 
I Адаптација на живот у дому 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
II Учење и школска успешност 11 11 10 9 11 11 11 11 12 9 9 6 
III Животне вештине 7 3 10 9 12 3 15 5 9 6 13 8 
IV Живот у заједници 13 5 11 6 9 5 5 3 11 7 9 5 
Укупно 35 23 36 28 36 23 35 23 36 26 36 24 

Реализација васпитних 
садржаја 

I група II група III група IV група V 
група 

VI група 

са целом групом 4 4 3 2 3 3 
са малом групом 57 78 55 75 74 73 
индивидуално 45 25 52 17 33 35 
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I васпитна група 
 
Прва васпитна група броји 20 ученица. 
У оквиру реализације активности на нивоу дома ученице су одгледале представу „Женидба и 
удадба“ у Књажњевско српском театру.  
Кроз рад спортских секција настављена је сарадња са Домом ученика средњих школа Крагујевац где 
су одигране пријатељске утакмице у колективним спортовима,  
У васпитном раду са групом остварене су све теме и активности које су биле планиране до 15.3.2020. 
када је прекинут рад Дома због пандемије, COVID 19. 
РАД СЕКЦИЈА: 
секција: спортске секције (одбојка, кошарка, мали фудбал) 
број сталних чланова секције:  12 
број састанака:  15 
укупан број реализованих сати:  19 
Из васпитне групе у раду секција учествовало је 7 ученица. 
Запажања о раду секција: рад секција је био условљен временским и техничким условима, и 
школским обавезама ученица. Тренинзи су се одигравали у школском дворишту, кад год су 
временски услови то дозвољавали, као и у свечаној – фискултурној сали школе. Поред сталних 
чланова секција било је и оних ученица које су се укључивале када су им школске ообавезе то 
омогућавале. Увођење ванредног стања је прекинуло рад секција.  
ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ДОМУ 
Редовно похађање наставе, хигијена собе, чекирање на оброцима су захтеви Кућног реда које 
ученице најпримереније поштују. Са ученицама треба наставити интензивно праћење одржавња 
хигијене заједничких просторија и постигнуће у школи. У циљу унапређивања поштовања правила 
Кућног реда најчешће обављам разговор са ученицама и њиховим родитељима, јер то даје највише 
ефекта.   
САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Сарадња је остваривана са Домом ученика средњих школа Крагујевац, кроз одигравање 
пријатељских утакмица, где се пропагирао фер-плеј међу ученицима. Сарадњу у треба остваривати и 
са другим спортским друштвима у циљу промоције здравља, спорта - бадминтон и имплементирање 
здравих навика живота и рекреације у свакодневне активности.  

Васпитач Марина Јанићијевић 
II васпитна група 
 
Друга васпитна група броји 25 ученица. Једна ученица првог разреда се иселила 18.10.2019. 
Једна ученица првог разреда се уселила 1.3.2020. 
У оквиру реализације активности на нивоу дома ученице су посетиле: 
1. Позориште Књажевско српски театар (12.12.2019.) 
2.Хемијада у Дому ученика средњих школа, Крагујевац (6.3.2020.) 
У васпитном раду са групом остварене су све теме и активности које су биле планиране до 15.3.2020. 
када је прекинут рад Дома због пандемије, COVID 19. 
Освојена места на Хемијади (I, II и III место – три ученице друге васпитне групе). 
Васпитни рад се може унапредити едукацијијом од стране стручних лица и применом савремених и 
очигледних средстава у раду (постери, презентације...), а од великог значаја је и вршњачка едукација. 
РАД СЕКЦИЈА 
секције: Стони тенис, стрељаштво и шах 
број сталних чланова секције: Стони тенис (8), Стрељаштво (13), Шах (4) 
број састанака:Укупно 25 састанака 
укупан број реализованих сати: (20, 10, 10) сати 
запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција): 
Секције су активно започеле са радом,од 1.10.2019. и припремама за такмичења и Домијаде, али 
због увођења ванредног стања у Србији прекинут је рад свих секција 15.3.2020. 
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Ученици из групе који су учествовали у раду секција (број)  
Стони тенис (3), Стрељаштво (4), Шах (2) 
Укупан број ученица у раду свих секција је 20.  
Предлози за бољу организацију слободног времена ученица у Дому: 
Мотивисање ученица да се према сопственим интересовањима определе да планирано и 
организовано користе слободно време; организовати тематске вечери, понудити више садржаја за 
организовање слободног времена и сл. 
ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ДОМУ 
Захтеви из Кућног реда које ученице најпримереније поштују: 
Већину правила и захтева су ученице поштовале и понашале се у складу са њима, ако треба 
издвојити то је хигијена и учење (школска успешност). 
Захтеви из Kућног реда које ученицe најмање поштују? 
Редовни одласци на оброке (посебно доручак) и чекирање ID картицом. 
Мере које најчешће предузимам у циљу унапређења поштовања правила кућног реда: 
Разговор, саветовање и објашњавање о значају поштовања правила Кућног реда. 
САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Сарадња са стрељаном  „Чика Мата“ ради организовања тренинга секције за стрељаштво. Према 
интересовањима и потребама  ученица  планирати и организовати сарадњу са одговарајућим 
установама у циљу унапређења васпитног рада. 

Васпитач  Драгица Новаковић 
 
III васпитна група 
 
Ученице су у оквиру плана васпитног рада на нивоу дома обишле град ради упознавања града, 
посетиле су позориште и одгледале представу «Женидба и удаја», у току октобра су посетиле 
октобарске свечаности. 
У току школске године остварено је поверење на релацији васпитач-ученик-родитељ, индивидуални 
разговори су били веома заступљени у оквиру сарадње са ученицима и њиховим родитељима; треба 
што је могуће више заступити индивидуалне разговоре са ученицама њиховим родитељима како би 
се унапредио васпитни рад. 
РАД СЕКЦИЈА 
секција: ликовна секција 
број сталних чланова секције:  9 
број састанака:  23 
укупан број реализованих сати: 25 
Из треће васпитне групе у раду секција учествовало је 6 ученица.   
Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција):  
рад ученица у секцији је био организован у времену када су им школске обавезе то и дозвољавале. 
Посебних резултата и успеха у раду секције није било због прекида школске године. 
За бољу организацију слободног времена направити анкету о интересовањима ученица и те њихове 
предлоге размотрити и прикладне могућностима прихватити. 
ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ДОМУ 
Ученице моје васпитне групе најпримереније поштују: редовно похађање наставе, одржавање 
хигијене соба, чекирање на оброцима, а најмање су свесне неопходности одржавања хигијене 
простора. У циљу унапређења поштовања правила Кућног реда најчешће разговарам са ученицама и 
њиховим родитељима. 
САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
У току ове школске године сарадња са другим установама и организацијама је била планирана 
раније, међутим због специфичне ситуације ове школске године је изостала. Требало би 
интензивније остваривање сарадње са Герантолошким центром Крагујевац, Црвеним крстом 
Крагујевац...  

Васпитач  Драгана Вукадиновић 
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IV васпитна група 
 
Група  броји 20 ученица. У оквиру реализације активности на нивоу дома није било посета у току ове 
школске године, због проглашења ванредног стања у марту, јер су активности биле планиране за мај 
и јун.  
Најзначајнији резултати у раду са групом су стечено поверење између ученика и међусобна сарадња. 
На почетку школске године било је потешкоћа везаних за хигијену појединих соба. Васпитни рад са 
групом може се унапредити тако што ће се јачати сарадња са ученицама.  
РАД СЕКЦИЈА 
секција:   хигијенско – еколошко-здравствена комисија 
број сталних чланова секције:  12 
број састанака:  7 
укупан број реализованих сати: 36  
Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција):  
хигијенска комисија је у току прошле школске године радила на побољшању хигијене у дому и 
подизању свести о значају редовног одржавања  личне хигијене хигијене соба и заједничких 
просторија.  
У раду секција учествовало је 17 ученица четврте васпитне групе. 
Предлози за бољу организацију слободног времена ученица у Дому: више мотивисати ученике за 
ангажовање у секцијама дома. 
 
ПОНАШАЊЕ УЧЕНИЦА У ДОМУ 
Захтев из Кућног реда  који ученице моје васпитне групе најпримереније поштују је редовно 
похађање наставе. Најмање поштују одржавање хигијене собе, редовно чекирање на оброцима. У 
циљу унапређивања поштовања правила Кућног реда најчешће разговарам са ученицама и њиховим 
родитељима, упућујем их код стручног сарадника и помоћника директора за дом. 
САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Због специфичности ове школске године није било значајније сарадње са другим установама и 
организацијама. На плану интензивније сарадње било би добро наставити посте установама са 
којима и до сад сарађујемо (Црвени крст, Стасрачки дом), домовима, не само посета Дому ученика 
средњих школа у Крагујевцу, већ и другим домовима региона и Србије. 

Васпитач Јелена Брковић  
V васпитна група  
 
Пета васпитна група је на почетку година бројала 20 ученица, а од новембра месеца 24.  
У оквиру реализације активности на нивоу дома ученице су посетиле 
1. Позориште Књажевско српски театар (12.12.2019.) 
Васпитни рад са ученицама (у групи) може се унапредити чешћим примењивањем вршњачке 
едукације, као и едукација од стране стручних лица и примена савремених и очигледних средстава у 
раду (постери, презентације...). 
РАД СЕКЦИЈА 
секције: Драмско – рецитаторска, фолклорна и музичка 
број сталних чланова секције: Драмско – рецитаторска (6), фолклорна (13),       
музичка  (4) 
број састанака:Укупно 25 састанака  
Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција):  
Због увођења ванредног стања у Србији прекинут је рад свих  секција 15.3.2020.  
Укупан број ученица пете васпитне групе у раду свих секција је 8.  
Предлози за бољу организацију слободног времена ученица у Дому: 
Мотивисање ученица да се према сопственим интересовањима определе, да планирано и 
организовано користе слободно време; организовати тематске вечери, понудити више садржаја за 
организовање слободног времена и сл. 
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ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ДОМУ 
Већину правила и захтева су ученице поштовале и понашале се у складу са њима, ако треба 
издвојити оне које су најпримереније испуњавале то је хигијена и учење (школска успешност). 
Ученице пете групе најмање су поштовале редовни одлажење на оброке (доручак) и чекирање ID 
картицом. 
Најчешће предузимам, у циљу унапређења поштовања правила кућног реда: разговор, саветовање и 
објашњавање о значају поштовања правила Кућног реда. 
САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
На плану интензивније сарадње са другим установама сматрам да треба према интересовањима 
ученица  планирати и организовати сарадњу са одговарајућим установама. 

Васпитач   Александра Бишевац 
VI васпитна група 
 
Шеста васпитна група броји 25 ученица. 
У оквиру реализације активности на нивоу дома  ученице су посетиле  
• 23.12.2019. пројекција филма „ Love Actually” у Америчком кутку, 8 ученица. (Бранка Дачески) 
• У петак, 18. 10. 2019. године, ученице из дома присуствовале су концерту мађарског пијанисте 
Томеша Ердија у Првој крагујевачкој гимназији. Концерт је одржан у оквиру Октобарских свечаности. 
Присуствовало 8 ученица. (Бранка Дачески) 
• Упознајмо град, 10.10.2019.  (Марина Катанић) 
• 12.12.2019. Књажевско –Српски театар, представа „Женидба и удадба“, 30 ученица 
• Сећање на жртве Холокауста у музеју “21.Октобар“, 24.1.2020. Присуствовало 10 ученица. 
 
Све ученице су успешно завршиле школску годину, све су веома вредне и марњиве, није било 
потешкоћа у комуникацији нити у васпитном раду.  
Собни колективи у шестој групи функционишу без проблема, комуникација ученица са васпитачима 
је одлична, као икомуникација између васпитача и родитења.  
РАД  СЕКЦИЈА 
секција: 2 (литерарно-новинарска секција, хигијенска) 
број сталних чланова секције: 16 
број састанака: 10 
укупан број реализованих сати: 30 
Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција):  
Секције су одржаване у првом полугодишту, а у другом, због опште познате ситуације, секције нису 
одржаване.   
У раду секција из шесте групе учествовало је 14 ученица. 
 
Предлози за бољу организацију слободног времена ученица у Дому: 
Ученице немају довољно слободног времена због својих обавеза у школи, тако да су секције које су 
им понуђене сасвим довољне. Ако им је и слободно време испланирано и организовано, онда то 
није слободно време, које би требало да буде само за њих, и да га оне организују како желе (да 
изађу у шетљу са својим друштвом, нпр.)  
Ученицама се увек нуде програми културних дешавања у Крагујевцу, обавештене су, а на њима је да 
ли ће одлучити да посете нека од тих дешавања. Неколико пута годишње организујемо посете 
позоришту, неком концерту, или другом културном дешавању. 
ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ДОМУ 
Ученице шесте групе најпримереније поштују следеће захтеве Кућног реда: редовно похађање 
наставе, хигијена собе, чекирање на оброцима. Најмање поштују време за учење. Свакако сматрамо 
да је време за учење индивидуално, и радимо на томе да свака ученица направи свој план учења, 
узимајући у обзир своје другарице из собе и њихов распоред учења.  
Распоред часова и праксе је такав да ученице тешко могу да се уклопе у распоред учења, па је пракса 
показала да је најбоље да оне саме направе свој распоред учења.  
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У циљу унапређивања поштовања правила Кућног реда најчешће користимо похвалу. 
САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Ми сваке године сарађујемо са Црвеним крстом, ове године до сарадње није дошло из познатих 
разлога. Предлог за сарадњу за неко будуће време – сарадња са школом за децу са оштећеним 
слухом. 

Васпитач Бранка Дачески, Марина Катанић 
 

 
 
РАД СЕКЦИЈА И КОМИСИЈА 
 
У оквиру Дома радиле су следеће секције: 
• Драмско-рецитаторска секција 
• Фолклорна секција 
• Музичка секција 
• Ликовна секција 
• Литерарно – новинарска секција 
• Секција за спортско-рекреативнe активности 
• Здравствено-хигијенско-еколошка комисија. 
 
Извештај о раду секција и комисија дат је кроз извештај о раду васпитача (број сталних чланова 
секције, број састанака, укупан број реализованих сати и запажања васпитача). Рад секција је 
прекинут, тако да нису реализоване све планиране активности.  
Драмско-рецитаторска секција 
Драмска секција је формирана крајем октобра 2019. године у сарадњи са сарадником, глумцем 
Мирославом Петровићем. У почетку је био заинтересован већи број ученица за учешће у раду 
секције, али временом се тај број усталио на 6 ученица. Пробе су биле редовне, у договору са 
сарадником. Ученице су успешно припремиле програм за Светосавску академију и започете су 
припреме за домијаду. Рад секције је прекинут увођењем ванредног стања.  
 
Фолклорна секција  
 
Фолклорна секција је формирана крајем октобра 2019. године, у сарадњи са сарадником, 
кореографом Милошем Беслаћем, који је руководио радом ове секције. Током школске године 
редовно је долазило 13 ученица. Секција је радила једном недељно и започела припреме за 
домијаду – сплет игара из Шумадије, које су прекинуте увођењем ванредног стања. 
 
Музичка секција 
 
Музичка секција је у току ове школске године припремила нумере из области етно и популарне 
музике. Чланице ове секције су учествовале у програму Светосавске академије и припремале су се за 
учешће на домијади. 
 
Ликовна секција 
 
Секција је кренула са радом од октобра месеца, када су ученице упознате са садржајем рада. После 
пријаве заинтересованих ученица за рад у секцији, разговарано је на тему могућих техника рада и 
врсте радова који ће се радити у  току школске године. 
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Литерарано – новинарска секција 
 
Литерарно – новинарска секција почела је са радом у октобру месецу. У раду је учествовало 10 
ученица, које су током године реализовале више активности. Од 4 ученица које су конкурисале, једна 
ученица је прошла у финале фестивала љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору. Уређени су 
панои у литерарном кутку, истакнуто неколико „домских прича“, а нов кутак за нашу секцију на 
спрату је осликан и обогаћен стиховима победничке песме „Мили“ са фестивала у Сомбору. 
Секција за спортско – рекреативне активности 
 
Стрељаштво, шах и стони тенис   
 
Секција за стрељаштво је у току ове године активно радила, са већим бројем заинтересованих 
ученица.  Тренинзи су се редовно одржавали, једанпут недељно у  устаљеном термину, у стрељани 
,,Чика Мата“ у спортској хали Језеро. Подршку у раду пружао је тренер Милош Ивановић. 
Секција за шах је вежбала у просторијама школе, самостално, без помоћи стручног сарадника. Током 
школске године остварена је сарадња са Домом ученика средњих школа, Артем, тако да су наше 
ученице вежбале са њиховом шаховском екипом у неколико наврата.  
Секција за стони тенис је и ове школске године активно вежбала у домској сали за рекреацију. Ове 
школске године остварена је  сарадња са Домом ученика средњих школа, Артем тако да су  екипе 
заједно тренирале у неколико наврата.   
 
Кошарка, одбојка, мали фудбал  
 
На почетку школске године одрађена је пријава ученица за учешће у раду спортских секција. Највеће 
интересовање је било за рад одбојкашке секције, а нешто мање за фудбал и кошарку. 
Рад фудбалске и кошаркашке секције је организован на спољним теренима школе кад су то 
временски услови дозвољавали. 
У току године су одржане пријатељске утакмице са екипама дома ученика средњих школа Артем уз 
пропагирање фер – плеја. 
Спортске секције су организоване на добровољној основи, са акцентом на правилно усмеравање 
ученица да кроз разоноду и забаву употпуне своје слободно време. 
 
Здравствено-хигијенско-еколошка комисија 
 
Циљ рада хигијенске комисије био је остваривање бољих услова живота и рада у Дому, као и 
развијање хигијенских навика ученица. Васпитач је мотивисао ученице да науче колики је значај и 
потреба хигијенских  навика. 
Кроз организован рад комисије и едукације постигнуто је добро одржавање хигијене соба и 
заједничких просторија.  Током године радило се на побољшавању услова живота у дому и уређењу 
простора. 
Хигијенску комисију чине васпитачи и ученице дома. Комисија је континуирано пратила хигијену 
ученичких соба, анализирала постигнуте резултате и радила на побољшању хигијенских услова у 
дому. Оцењивање хигијене домских просторија вршило се понедељком и четвртком. Све собе биле 
су подвргнуте генералном прегледу и оцењивању од стане ове комисије по унапред утврђеном 
критеријуму, истакнутом у сваком собном колективу.  
У оквиру здравствено-хигијенско-еколошке комисије формирана је и комисија за израду јеловника. 
Комисија је формирана у октобру месецу. Ученице су се састајале једном месечно. Дискутовало се о 
квалитету исхране и побољшању њихових здравствених навика, редовности силажења на оброке. 
Ученице су учествовале у изради јеловника. 
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V САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
Дом је ове године сарађивао са Домом ученика средњих школа из Крагујевца кроз посете, и 
одигравање пријатељских спортских сусрета и такмичења из хемија – Хемијада.   
Настављена је сарадња са домом ученика Сомбор кроз учешће на фестивалу љубавне поезије. 
Наше ученице су биле ангажоване у раду организације Црвеног крста. Настављена је сарадња са КБЦ-
ом, Апотекарским установама-Крагујевац, СКЦ-ом, Музејом „21 октобар“ и Књажевско српским 
театром, Домом омладине, Националном службом за запошљавање. Сарадња са овим 
организацијама и установама допринела je подизању квалитета сазнајног и културног живота 
ученица. Сарадња је успоствљана и остваривана и кроз активности и рад тима за сарадњу са 
локалном самоуправом и другим партнерима школе.  
Током школске године континуирано се развијала сарадња са родитељима, приликом обиласка деце 
и по позиву.  
Како је Дом радио у оквиру Медицинске школе, а све ученице су похађале исту, сарадња се одвијала 
и на нивоу колектива (разредне старешине и предметни наставници), перманентно током школске 
године. 
Директор и помоћник директора за дом присуствовали су прослави дана Дома ученика 
пољопривредно-ветеринарске школе „Соња Маринковић“ Пожаревац и прослави дана Дома ученика 
средњих школа Крагујевца.  
 

VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
У оквиру интерних облика стручног усавршавања васпитачи у дому ученика презентовали су примере 
добре праксе („Самосталност је изазов“, Драгица Новаковић; „Упознавање града“, Марина Катанић), 
приказ наученог на семинару „Подршка ученицима у крзним ситуацијама“ (Драгица Новаковић, 
Марина Катанић, Александра Бишевац), као и приказ наученог са конференције о васпитном раду у 
домовима ученика (Драгана Вукадиновић, Јелена Брковић, Драгица Новаковић, Снежана Марковић 
Бурић); организовали су посете ученика концерту озбиљне музике Томаша Ердија у Првој 
крагујевачкој гимназији (Бранка Дачески), позоришту - представа „Женидба и удадба“ (Драгица 
Новаковић, Александра Бишевац, Марина Јанићијевић, Оливера Првић Ерац), пројекцији филма 
„Уствари љубав“ (Бранка Дачески),  дружењу и сарадњи са Домом ученика средњих школа Крагујева, 
у оквиру спортских такмичења – одбојкашких и кошаркашких утакмица (Марина Јанићијевић) и 
Хемијаде (Драгица Новаковић), као и дружење у дому поводом новогодишњих празника (Марина 
Јанићијевић, Александра Бишевац, Дранка Дачески); стручни сарадник је присуствовао састанцима 
актива стручних сарадника домова региона, а помоћник директора за дом састанцима актива 
директора.   
Васпитачи су у оквиру интерног стручног усавршавања оставрили укупно 137 сати (Марина 
Јањићијевић 14, Драгица Новаковић 24, Драгана Вукадиновић 12, Јелена Брковић 12, Александра 
Бишевац 15, Марина Катанић 17, Бранка Дачески 17, Снежана Марковић Бурић 20, Оливера Првић 
Ерац 16). 
У оквиру екстерног стручног усавршавања васпитачи нашег дома присуствовали су семинарима и 
конференцијама: 
1.  “Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке 
васпитачу/наставнику и ученику који има проблем“ (од 24.08. до 25.08.2019; 16 сати, компетенција 
К4 (компетенције за комуникацију и сарадњу); приоритетна област П4 (јачање васпитне улоге 
образовно-васпитне установе); ЗУОВ, каталошки број 126 за 2018/2019,2019/2020. и 2020/2021). 
Семинару приуствовале: Снежана Марковић Бурић, Оливера Првић Ерац, Драгица Новаковић, 
Марина Јанићијевић, Драгана Вукадиновић и Јелена Брковић.   
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2. Конференција о васпитном раду на Златибору, од 27. до 29. септермбра; присуствовали помоћник 
директора за дом Снежана Марковић Бурић и васпитачи Драгица Новаковић, Јелена Брковић и 
Драгана Вукадиновић.  
3. „Подршка ученицима у кризним ситуацијама“ (компетенција К3, приоритетна област П4, 
каталошки број ЗУОВ-57 за 2018/2019, 2019/2020, 2020/21.) - одржан 7.12.2019. године 
присуствовало три васпитача нашег дома (Марина Катанић, Драгица Новаковић, Александра 
Бишевац).  
4. „Превенција дискриминације и насиља у образовном систему – од предрасуда и стереотипа до 
дискриминацје и насиља“, (каталошки број 65); приоритетна област васпитни рад, компетенције К3; 8 
сати, 01.02.2020 (Снежана Марковић Бурић, Оливера Првић Ерац,Драгица Новаковић и Јелена 
Брковић). 
За разлику од првог полугодишта, у другом полугодишту у дому ученика нису остварене све 
планиране активности због увођења ванредног стања и прекида боравка ученица у дому. Иначе су у 
овој школској години сви запослени у дому били обухваћени стручним усавршавањем. Екстерно 
стручно усавршавање планирано је и остваривано углавном на нивоу договора домова региона и те 
семинаре је финансирала установа. Поред оваквог начина, поједини васпитачи похађали су  
семинаре организоване у оквиру других школа у којима раде или по властитом избору. 
У овој години васпитачи су остварили 248 сати екстерног стручног усавршавања (Марина Јанићијевић 
16, Драгица Новаковић 34, Драгана Вукадиновић 18, Јелена Брковић 26, Александра Бишевац 8, 
Марина Катанић 32, Бранка Дачески 64, Снежана Марковић Бурић 26, Оливера Првић Ерац 30). 
Прилика за унапређење налази се у чињеници да приликом састављања листе жеља акредитованих 
семинара треба више узимати у обзир резултате упитника за самопроцену компетенција, односно да 
васпитачи након самопроцене предлажу похађање оних семинара којима ће развијати слабије 
компетенције. 
 

VII АНАЛИТИЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 
У Дому се пратио и анализирао успех, дисциплина и изостанци са наставе ученица у циљу праћења 
њихове школске успешности. 
За анализу je био задужен помоћник директора за дом у сарадњи са стручним  сарадником који je 
пратио успех ученица, број изостанака са наставе, дисциплинске мере у школи. Вршена је статистичка 
обрада података и упоређивана са подацима из претходног периода. Анализа je рађена на крају 
сваког класификационог периода у школи, по васпитним групама, разредима и Дому као целини. 
Статистички подаци су табеларно изражавани, анализирани на састанцима васпитних група и 
достављани Педагошком већу. 
Стручни сарадници домова региона су анкетирали ученике - станаре дома  поводом пандемије 
изазване вирусом Covid-19, у периоду април, мај.  Анкета је била анонимна. Циљ је био испитати како 
се ученици осећају, понашају и размишљају у ситуацији глобалне пандемије корона вирусом. Анкету 
су попуњавали ученици свих домова региона. Од 130 ученица Дома медицинске школе у Крагујевцу 
анкету је попунило њих 80 ( што представља 62% укупног броја станара дома). Узорак чине ученице 
од 15 до 19 година. Већина ученица је изјавила да пандемиија није имала ни позитиван ни негативан 
ефекат на њих, што важи и за тренутни квалитет живота у поређењу са периодом пре пандемије. 
Мали проценат њих (испод 10) сматра да је ефекат изузетно негативан, како описују и тренутни 
квалитет живота. За један проценат ученица (8.8) квалитет живота за време пандемије је изузетно 
позитиван. Ученице углавном сматрају да је мала вероватноћа да могу да се заразе, а само је 1.3% 
веома уплашен. Највише им смета неизвесност када ће се све завршити, смањена могућност 
социјалних контакта уживо и смањена слобода кретања. Већина ученица је задовољна како проводи 
време током трајања пандемије. Резултати показују да су се ученице веома ретако осећале уплашено 
и усамљено, да су често биле смирене и радосне. Трећина ученица је повремено била тужна, а нешто 
мањи број њих забринут.  
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Задовољство ученица односом и комуникацијом са васпитачима, сарадником и помоћником 
директора за дома, цимеркама, мотивација за учешће у раду секција и општи утисак боравка у дому 
у претходној години, због настале ситуације, испитивано је попуњавањем анкетног упитника, при 
предаји конкурсне документације за пријем у дом. Анкетни упитник о задовољству у школској 
2019/2020. години од 92 ученице старих станара дома, попунило је њих 66 (70%) и то у потпуности 61 
ученица, и делимично (жеље за распоред по собама и општи утисак боравка у дому 5 ученица). 
По природи и опису посла ученице су највише усмерене на васпитаче, посебно своје главне - 
матичне, а затим и на остале, по потреби на психолога и помоћника директора за дом, што већина 
ученица наводи у својим одговорима.  
Ученице су задовољне комуникацијом и односом васпитача, како главног тако и осталих васпитача, 
психолога и помоћника директора према њима. Са свим углавном остварују одличну, добру, 
коректну комуникацију и однос пун разумевања, поверења, подршке; сви су ту да им помогну око 
учења, решавања проблема, да их саслушају, олакшају им период адаптације (када им психолог 
највише значи). Наводе да лоших запажања и замерки нема. 
Атмосфером у соби и односима са цимеркама су углавном задовољне. Већина њих се током боравка 
у дому осећала задовољно, срећно, весело, насмејано, опуштено, пријатно.  
За избор цимерки најважније им је да имају добру комуникацију и да се лепо слажу, друже, 
међусобно одговарају једна другој, већ су биле заједно (цимерке) и лепо се уклопиле, или су у 
родбинским односима (сестре). 
Узимајући у обзир број ученица које нису дале одговор на питање о мотивацији за учешће у 
секцијама или наводе да нису укључене у рад ни једне секције, као и организацији и условима које 
дом пружа, треба размислити о мотивацији ученица и повећању броја ученица које се укључују у рад 
секција. Дом ученицама нуди могућност учествовања и провођена слободног времена кроз 
ангажовање и  рад спорстки и културно-уметничких секција, у зависности од њихових интересовања 
и организације учења, па би у наредном периоду требало размислити о увођењу нових секција 
(независно од учешћа на домијадама) или повећању мотивације ученица за укључивање у рад 
постојећих.  
Самовредновање у дому је спровела васпитач Јелена Брковић члан тима за самовредновање. 
У току протекле 2019/20. Школске године испитивали смо задовољство ученица у дому у области 
Подршка ученицима за живот и рад у дому. 
Ученице су попуњавале упитник и вредновале наведене параметре. Резултати су дати у виду 
средњих оцена. 
Највише оцене су дате за следеће тврдње: 
У дому нас подстичу на међусобну толеранцију и поштовање различитости. (3.77) 
Васпитач развија сарадничке односе код ученика. (3,51) 
Васпитачи подстичу ученике да брину о људима.(3.33) 
Најниже оцене за следеће тврдње: 
У дому се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика.(2.37)   
Наше иницијативе и предлози се често усвајају.(1.92) 
На основу резултата упитника предложене су  и мере за побољшање, тј. предлози за отклањање 
уочених слабости, договорено је да се са ученицама размотри шта од њихових предлога и 
иницијатива може да се усвоји, као и да се чешће похваљују њихови позитивни поступци и успех на 
периодима. У циљу праћења побољшања и задовољства ученица директро, помоћник директора за 
дом и стручни сарадник органиизовали су састанак са станарима дома.  
 

VIII ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Евиденција и документација за коју су задужени васпитачи (књига дежурства, дневник васпитног 
рада и матична књига) и стручни сарадник (књига евиденције рада стручног сарадника) 
благовремено je вођена у складу са позитивним законским нормама.  Помоћник директора за дом и 
стручни сарадник су  прегледали педагошку документацију. 
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IX РАД ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 
 
Педагошко веће дома je први стручни орган Дома.  
Председник Већа je директор школе и Дома. Веће je програмирало рад, бавило се организационом 
проблематиком, одлучивало о пријему ученика, старало о доследној примени и спровођењу Кућног 
реда, пратило и анализирало успех ученица и предлагало мере за побољшање успеха.  
Током године одржано је девет састанака Педагошког већа (5.9.2019, 25.9.2019, 12.11.2019, 
18.11.2019, 4.12.2019, 13.1.2020, 2.3.2020, 23.6.2020. и 21.8.2020. године). 
Ha одржаним седницама педагошког већа усклађивани су и усвајани месечни планови рада 
васпитача, разматрана реализација планираног и обављани сви послови предвиђени Годишњим 
програмом рада Дома, до проглашења ванредног стања. 
 
 

X РАД ДИРЕКТОРА И ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ДОМ 
 
Директор Дома je истовремено и директор школе, као и председник Педагошког већа, што 
представља додатну организациону и инструктивну активност, па је извршавање и реализацију 
послова у Дому пренео на помоћника директора за дом. 
Директор и помоћник директора за дом су се ангажовали да се Годишњи програм рада реализује у 
складу са методским упутствима, вршили педагошки увид и надзор у рад свих запослених на 
пословима у Дому, a посебно се бавили материјалним, финансијским и другим важним питањима за 
живот и рад Дома. 
Кроз рад Педагошког већа директор и помоћник директора за дом су настојали да се све планиране 
активности извршавају, усмеравали Педагошко веће и васпитаче, разматрали анализе појединих 
сегмената рада васпитача. У сарадњи са психологом Дома организовали су стручно усавршавање, 
неговали културу понашања, хуманости, солидарности и одговорности и тиме утицали на 
остваривање добрих међуљудских и сарадничких односа. 
Обавезе помоћника директора за дом односиле су се на све оперативне послове везане за 
организацију живота и рада у Дому, a посебно на организовање и спровођење васпитног рада. 
Помоћник директора за дом је организовао пријем ученица у Дом, као и формирање васпитних 
група. У сарадњи са осталима сачинио je Годишњи програм рада Дома, распоред рада и дежурства, 
поделу задужења за секције и тимове. Старао се о реализацији Годишњег програма рада Дома, 
реализацији планова рада васпитача и осталих радника везаних за Дом. Усмеравао je правилно 
вођење документације о васпитном раду. Присуствовао пo позиву и сопственом плану састанку 
васпитних група (састанку прве и пете групе), раду секција и извођењу слободних активности, 
генералној проби наступа у оквиру припрема за домијаду у културно-уметничком стваралаштву.  
На нивоу региона формиран је актив директора и помоћника директора за дом са задатком да 
унапреде рад домова. Помоћник директора за дом Снежана Марковић Бурић изабрана је за 
председника актива директора и помоћника директора домова Шумадијско-поморавско-
браничевског региона. У оквиру рада овог актива у првом полугодишту одржана су 3 редовна 
састанка на којима се расправљало о организационим проблемима рада у домовима и 
организацијама регионалних домијада. Одржан је један ванредни састанак на ком се расправљало о 
промени пропозиција Републичких такмичења. 6.12.2019. године.  У Дому ученика у Сремској 
Митровици одржан је састанак председника актива директора свих региона РСрбије на коме су 
усаглашени ставови о пропозицијама Републичких такмичења и предлог је послат сектору за 
ученички и студентски стандард на усвајање. Помоћник за дом је присуствовала састанку директора 
домова са помоћником Министра за инвестиције и ученички и студентски стандард Споменком 
Симоновић.Током другог полугодишта одржана су два редована и један ванредни састанак.  



Годишњи извештај 2019/20. 

114 
 

Настављена је примена захтева стандарад у области исхране, смештаја и васпитног рада. Крајем 
децембра одрађена је ресертификација по стандарду ISSO 9001/2015. и добијен нов трогодишњи 
Сертификат.    
Директор и помоћник директора за дом присуствовали су прослави дана Дома ученика 
пољопривредно-ветеринарске школе „Соња Маринковић“ Пожаревац и прослави дана Дома ученика 
средњих школа Крагујевца.  
У март, након проглашења ванредног стања, дом је припремљен за евентуални пријем оболелих.  
Просветни саветник Бранкица Ристић обавила је ванредни стручни-педагошки надзор 9. јуна 2020. 
године, а предлози за предузимање неопходних мера за отклањање недостатака и унапређивање 
васпитног рада узети су у обзир при изради извештаја и плана рада за наредну школску годину. 
 

XI РАД СТРУЧНОГ САРАДНИКА ДОМА 
 
У оквиру планирања и програмирања васпитног рада израђен годишњи план рада и програм 
васпитног рада дома. Формиране су и структурисане васпитне групе. Урађен план посета психолога 
васпитним активностима, план сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја и 
месечни планови рада психолога . 
У оквиру друге области израђен годишњи извештај о раду дома за претходну школску годину.  
Током месеца септембра акценат је стављен на рад са ученицама које су први разред, а самим тим и 
први пут у дому – праћење процеса адаптације, међусобно упознавање и подсећање на методе и 
технике успешног учења како би им сам процес учења био лакши.  
Психолог је узео учешће у организацији пријема и усељењу ученица. Обављен је разговор са свим 
ученицима дома при усељењу. Организована је активност упознајмо се и предавање Методе и 
технике успешног учења за ученице првог разреда. 
Током целе школске године обављани су саветодавни разговори. Са ученицама првог разреда је 
углавном разговарано о превазилажењу адаптивних проблема. Обављени су разговори са 36 
ученица које су први пут смештене у дом. Са ученицама је разговарано о међусобним односима у 
собном колективу, поправљању оцена и превазилажењу почетног школског неуспеха, организовању 
дневних активности, прављењу плана учења и организацији слободног времена; са ученицама 
четвртог разреда акценат је стављен на професионалну орјентацију и саветовање везано за наставак 
школовања или улазак  у свет рада. Тестове професионалне орјентације радило је 18 ученица дома, 
са којима је сарадник обавио разговор. Пружена је помоћ ученицама које желе да упишу 
психологију.  
Након  класификационих периода, крајем полугодишта, наставне и школске године урађена је 
анализа успеха и изостанака ученица дома по васпитним групама и разредима. 
 За време ванредног стања, ученицима је била доступна мејл адреса стручног сарадника, који је 
пружао подршку васпитачима и ученицама – савети за провођење слободног времена, рад са 
матурантима при доношењу коначне одлуке за наставак школовања или улазак у свет рада. У 
сарадњи са стручним сарадницма домова региона пружана је подршка ученицима и спроведена 
анкета везана за понашање ученица за време пандемије. Резултати су представљени у одељку који 
се односи на аналитичку делатност.  
У оквиру аналитичке делатности испитивано је и задовољство ученица односом и комуникацијом са 
васпитачима, стручним сарадником психологом, помоћником за дом и цимеркама. 
Почетком школске године, при усељењу ученица у дом организован је родитељски састанак посебно 
за родитеље ученица прве године, а затим и за родитеље ученица које су већ биле смештене у дом 
претходних година. Стручни сарадник се представио родитељима и упознао их са специфичностима 
домског живота и процесу навикавања на нову средину (школу и дом).  
Током школске године остваривана је сарадња са помоћником директора за дом и директором  у 
циљу унапређења рада дома; заједнички су  планирање активности, програми, стартешка 
документа.Сарадник је присуствовао састанку директора и помоћника директора за дома са 
ученицима дома, одржаног са циљем испитивања задовољства и побољшањем услова и рада дома.  
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Стручни сарадник је узео учешће у раду Педагошког већа и тим за каријерно вођење.  
Стручни сарадник психолог Оливера Првић Ерац присуствовала је састанцима актива стручних 
сарадника домова региона (одржана два састанка) на којима је разматрано побољшање васпитног 
рада и стручно усавршавање васпитача. Договорена је организација семинара за васпитаче домова 
региона (број присутних пропорционално величини дома), који је одржан почетком децембра у 
нашем дому. 

XII ЗАКЉУЧАК 
 
Сагледавајући целокупан рад дома у протеклој школској години може се закључити да је Годишњи 
план и програм рада дома за школску 2019/20. годину у потпуности реализован до увођења 
ванредног стања изазваног ширењем заразне болести COVID -19. Постављени циљеви програмских 
области васпитног рада су остварени кроз индивидуални облик рада, радом у малој групи и са целим 
домом. Добром организацијом рада у Дому, сталном сарадњом са школом и пружањем помоћи 
ученицама у учењу у току целе године оставрени су добри резултати у погледу успеха ученица на 
крају школске године. Васпитачи, стручни сарадник и помоћник директора за дом пружали су помоћ 
и подршку ученицма  током онлајн наставе преко вибер група, мејлова, онлајн састанака у циљу 
лакшег превазилажења новонастале ситуације. 
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