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Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 
2020/2021. 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. Специфичности реализације наставе у школској 2020/2021. години 
 
Образовно-васпитни рад  се током школске 2020/2021. године организовао кроз  комбиновану 
наставу и наставу на даљину, због актуелне епидемиолошке ситуације, тј.пандемије ковида19. 
Током комбиноване наставе, одељење се делило у две групе. Једна група ученика (половина једног 
одељења) пратила је редовну наставу у школи, а друга група наставу је пратила онлaјн. Због 
погоршавања епидемиолошке ситуације два пута у току школске године се прелазило на онлајн 
наставу: од 30. 11. 2020. - 18.12. 2020. године и од 8.3. 2021.- 18.4. 2021. године. 
Настава на даљину примењивана је за одређен  број ученика који због безбедности и здравља нису 
могли да присуствују  комбинованом моделу наставе. 
Школа је користила услугу Google G Suite for Education, која је поред Гугл учионице пружала бројне 
погодности ученицима и наставницима (неограничене онлајн дискове за похрањивање података, 
неограничен број налога за наставнике и ученике, велики број Гугл алата…) 
 

2. Приоритетни задаци школе  
 
Приоритетни задаци школе за школску 2020/21. годину дефинисани су Акционим планом за 
развојно  планирање и Акционим планом за самовредновање, који су проистекли из анализе стања у 
школи. 
 

2.1. Реализација Развојног плана Медицинске школе са домом 
ученика „Сестре Нинковић“ за школску 2020/21. годину  
 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Планирање васпитно – образовног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовањ и васпитања стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 

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 

Р. бр. План активности Извор доказа Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 

1. Сарадња са стручним 

већима на инплементацији 

међупре. компе. у гобално, 

оперативно и дневно 

планирање 

Записници СВ, 

Глобални  

планови 

Имплементирани 

међупре.комп. у глобално,  

оперативно и дневно 

планирању 

Доказ у потпуности 
реализован. 
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2. Уврстити исходе учења за 

сваку тему, наставну 

јединицу и разред у 

оперативним и дневним 

плановима рада наставника 

Оперативни 

планови рада и 

дневне  

припреме 

оперативни планови  и 

дневне припреме  садрже 

исходе учења 

Доказ у потпуности 
реализован. 

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

Р. бр. План активности Извори доказа Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа 

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 

Доказ употпуности 

остварен. 

 
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). 

Р. бр. Опис активности Извор доказа Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 

1. Планирање формативног и 

сумативног оцењивања у 

циљу праћења рада и 

напредовање ученика 

Свеска стручног 

већа 

педагошка 

документација 

наставника 

свеске ученика 

Наставници анализирају 

на СВ начине праћења  

Сви наставници имају 
свеске праћења рада 
ученика, преко 90% 
наставника је 
поставило 
критеријуме 
вредновања 
ученичких 
посдтигнућа на Гугл 
учионици. На 
састанцима стручних 
већа је разговарано о 
томе 

2. Инплементација (анализа 

примењених-донетих 

критеријума кроз 

оцењивање) 

Свеска  

стручног већа 

Наставници на I и 

III тромесечју анализирају 

критеријуме оцена кроз 

формативно оцењивање 

Није у потпуности  
реализовано. 
Предметни 
наставници су 
говорили о успеху 
ученика, али нису 
разговарали о 
примењивости 
критеријума 
вредновања у 
комбинованој настави 
и онлајн настави 



 

8 
 

3. Усаглашавање нивоа 

постигнућа теориског и 

практичног дела а на 

основу исхода предмета 

Свеска  

стручног већа, 

педагошка 

документација 

наставника, 

свеске ученика 

Усаглашеност у нивоима 

постигнућа на теориском 

и практичном делу 

У свескама стручних 
већа је видљив ниво 
усаглашености исхода 
предмета теориског и 
практичног дела. 

2.ЗАДАТАК: Ученику су јасни критеријуми вредновања 

Р. бр. Опис активности Извор доказа 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 своје 

напредовање 

Наставници имају 
дефинисане исходе за 
сваку област и 
ученици у већој мери 
разумеју исходе и 
могу да процене свој 
напредак 

2. Наставник прави план  

учења са учеником 

 који слабије напредује 

План учења 

Успех ученика 

педагошка 

документација 

наставника 

стручног 

сарадника 

Смањен број недовољних 

оцена на крају године 

Није у потпуности 
реализовано. Само 
мали број наставника 
је правио план учења, 
већином су 
инструкције 
ученицима дате 
усмено што отежава 
праћење и процену 
планираног-
оствареног. 

3. Наставници у својим 

плановима планирају 

различите облике  рада 

(семинарски, пројектна 

настава, ситуациони 

задаци, презентације итд) 

педагошка 

документација 

наставника 

стручног 

сарадника 

Преко 60%  Планова 

наставника садрже 

различите облике рада 

У већој мери 
остварено и то 
посебно у периоду 
онлајн наставе, док је 
током кобиноване 
наставе више примат 
био на 
традиционалној 
настави. 

3. ЗАДАТАК: Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, 
укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

Р. бр. План активности Извор доказа Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа  
Реализовано-исходи 

1. Наставник у својим 

припремама планира 

време за размену инф. о 

раду ученика 

документација 

наставника – 

припрема 

наставника 

 

Преко 60% припрема има 

планирано време за јасну 

повратну информацију о  

раду ученика 

Делимично остварено 
због комбиноване и 
онлајн наставе. 
Предлог је да се 
пребаци на Гугл 
учионицу 

2. Наставник јасно 

 дефинише постигнућа  

и напредак ученика  

током рада на часу 

Припрема 

наставника 

документација 

наставника 

Ученици може да  

прати свој  

напредак 

Остварено у већој 
мери (85%). Ученици 
показују напредак у 
свом раду током 
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анoнимна 

анкета 

школске године. 

3. Договор са ученицима о 

начину праћења 

напредовања и оцењивања 

током године за сваку 

област 

Резултати 

анонимне 

анкете 

Ученика зна на који начин 

наставни прати и 

процењује њихов 

напредак  

Остварено у већој 
мери (80%). Ученици 
истичу да су упознати 
са критеријумима 
оцењивања 
наставника и нивоима 
постигнућа и да се у 
већем проценту 
њихове процене 
поклапају са 
проценом наставника 

4. У дневним плановима 

наставника испланирано је 

време за информацију 

ученицима о њиховом раду 

Припреме 

наставника 

 

Преко 50% наставника у 

плановима планира 

време за инфор. ученика 

Преко 50% наставника 
има испланирано у 
припремама време за 
инфор.ученика. Због 
комбиноване и онлајн 
наставе предлог је да 
се пребаци и на Гугл 
учионицу. 

4. ЗАДАТАК: Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

Р. бр. План активности Извор доказа 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 изашли у 

сусрет индивидуалним 

стиловима учења, 

способностима. 

Припрема 

наставника 

Педагошка 

документација 

наставника, 

свеске ученика 

Резултати 

тестова знања 

Ученици лакше и брже 
усвајају и примењују  
знања 

Због комбинованог 
модела преко 30% 
наставника користи 
веб 2 алате 

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

Р. бр. Опис активности Извор доказа Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 

1. Осмишљавање начина и 

приступа кроз које ће 

ученици самовредновати 

свој рад  

Записник СВ 

Писана 

припрема за 

час 

Педагошка 

документација 

Осмишљено бар 3 начина 

 на који ученици могу да 

самовредновати  

свој рад  

Остварено око 40%, 
налазе се у гугл 
учионици. 

2. Израда инструмената за 

самовредновање, посебно 

у кооперативном учењу 

Записник СВ 

Писана 

припрема за 

Осмишљена 2 
инструмента  

Реализовано. Стручна 
већа су осмислила 
инструменте за 
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час 

Свеске ученика 

Педагошка 

документација 

самовредновање. 

3. Анализа о начина  

проверавања 

сопстеног напредовања –  

 анкета 

педагошка 

документација 

наставника 

свеска СВ 

Усаглашавање  

начина праћења  

напредовања са 

потребама  

ученика 

Није реализовано. У 
свескама стручних 
већа није видљиво да 
су се наставници 
бавили овим 
питањем. 

 
V ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА    

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

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

Опис активности Доказ Критеријум 
успеха 

Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 

Упознавање ученика првог 
разреда са методама и 
техникама учења 

Дневник рада 
Педагошка документација 
педагошко-психолошке 
службе 

Одржано 
предавање у свим 
одељењима 
првог разреда 

Активност у већем 
степену оставрена. 
Предавање одржано у 
свим одељењима али 
како се одељење дели у 
две групе могуће је да 
неки ученици нису 
присуствовали 
предавању. 

Помоћ друг - другу Дневник рада 
Педагошка документација 
наставника 

Смањен број 
ученика са 
недовољним 
оценама 

Активност у мањем 
степену оставрена. 
Помоћ друг -другу није 
оставрена због потребе 
умањења контакта међу 
ученицима. 

Обавезно учење Педагошка документација 
педагошко-психолошке 
службе, одељенског 
старешине 

Смањен број 
ученика са 
недовољним 
оценама 

Активност није 
оставрена . Није било 
мера обавезног учења. 

 
VI КЉУЧНА 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 Доказ Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 
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Директор даје јасне, писане 
захтеве за промене у раду и 
прати остварене промене 

Документација директора 
Анонимана анкета 

Запосленима су 
јасни захтеви које 
од њих очекује 
директор 

Запосленима су јасни 
захтеви које од њих 
очекује директор 

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 Доказ Критеријум успеха Ниво остварености 
доказа 
Реализовано-исходи 

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

Записник СВ 
Педагошка документација 
ПЕПСИ 

Минимум 2 часа 
годишње 

Активност оставрена 
преко приказа добре 
праксе од стране 
наставника Јелене 
Раденковић и Дејане 
Димитијевић Ћировић 

Заједничка посета часова, 
настваника и стручнг 
сарадника колега из СВ 

Педагошка документација 
стручне службе 
наставника 

Боље разумевање 
индикатора  

Планирана активност је 
делимично реализована 
због епиделиолошке 
ситуације. Више је 
пажње посвећено онлајн 
настави и настави вежби. 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ETОС 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

1. ЗАДАТАК:  У школи се подржавају иницијативе и педагошкaе аутономијaе наставника и стручних 
сарадника. 

Опис активности Доказ Критеријум успеха 

Ниво 
остварености 
доказаРеализов
ано-исходи 

Прилагођавање наставе 
вежби и теорије потребама 
ученика – смањена 
оптерећеност ученика 

План одржавања вежби и 
теорије  

Мања оптерећеност 
ученика 

Остварена у 
већем степену, 
према 
могућностима 
коришћења 
кабинета 

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

Опис активности Доказ Критеријум успеха 
Реализовано-
исходи 

Помоћ у учењу – друг другу 

Анонимна анкета  

Извештај тимова 

Записник са одељењског 
већа 

Бољи успех  

Ученика и  

атмосфера у  

учионици 

Оставрена у 
мањој мери 
због потребе 
смањеног 
контакта међу 
ученицима 
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Уређење школског простора –
учионица, хола, дворишта 

Анономна анкета Извештај 
тимова Записник са 
одељењског већа  

Уређен простор 

Преко 80% ученика је  

је задовољно реализованим 
активностима 

Активност 
реализована, 
опремљени 
кабинети са 
савременим 
наставним 
средствима 

Организовање предавања – 
вршњачка едукација 

Анономна анкета  

Извештај тимова  (секције 
болести зависности, 
секција здравствено 
васпитног рада)  

Записник са одељењског 
већа 

Преко 80% ученика је  

је задовољно реализованим 
активностима 

Активност у 
мањем степену 
оставрена, због 
потребе 
смањеног 
контакта међу 
ученицима 

Хуманитарне акције за помоћ 
ученицима наше школе 

Записник са одељењског 
већа 

 

Одлазак већег броја 

 ученика на ђачку 
екскурзију 

Активност у 
мањем степену 
оставрена, због 
потребе 
смањеног 
контакта међу 
ученицима. 
Екскурзије нису 
организоване 
због 
епидемиолошке 
ситуације. 

 

„Базар здравља“ 

Записници, фотографије  

Стручно веће здра.неге,, 
фармацеута и лабораната 

Тим за сарадњу са 
локалном самоуправом и 
партнерима школе 

Савет родитеља 

 Активно учешће  у  

реализацији 

„Смотра здравља“ 

Активност није 
реализована 
због 
епидемиолошке 
ситуације. 

 
IV ПРИОРИТЕТНА 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 Доказ Критеријум успеха Ниво остварености 
доказаРеализовано-исходи 

Квантитативна и 
квалитативна анализа 
иницијалних тестова 

Педагошка 
документација 
наставника 
Свеска СВ 

Урађена анализа Активност делимично 

оставрене. Преко 90% 

наставника је извршило 

иницијално тестирање и 

извршило квантитативну 

анализи добијених података, 

али код 20% наставника не 

достаје квалитативна 

анализа. 
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Континуирано 
праћење 
напредовања ученика 
(сумативно и 
формативно) 

Свеска праћења 
Свеска СВ 

Бољи увид ученика у 
њихов рад и 
напредовање 

Активност у веће степену 
оставрена. Преко 90% 
наставника има континуирано 
праћење рада ученика што је 
резултирало бољим 
послтигнућима ученика. 

Израда плана учења Бољи успех ученика Бољи успех ученика Актиност делимично 
оставрена. Код ученика са 
слабим успехом и код не 
оцењених ученика израђен 
план учења али није прошло 
довољно времена да се 
утврди да ли су планови 
ефикасни. 

 

2.2. Извештај о самовредновању  
2.2.1. Извештај о реализацији Акционог плана самовредновања  

 
У оквиру области квалитета Програмирање планирање и извештавање предвиђене су активности 
самовредновање рада наставника и функционално планирање додатне и допунске наставе. 
Функционално планирање допунске и додатне наставе није праћено управо због због специфичних 
услова рада  и настанка ванредне  ситуације због COVIDA 19 и биће у плану рада стручних већа за 
школску  2021/2022. годину. 
Функционалну анализу иницијалних тестова радио је педагог школе. Увидом у документацију 
наставника и записника стручних већа уочено је да наставници раде квантитативну анализу истих, а 
квалитативну поједина стручна већа. Наставници истих предмета давали су исти иницијални тест у 
различитим одељењима, анализирали их на стручним већима и на основу њих кориговали наставне 
планове и програме. Препорука је да педагог за следећу школску годину препоручи дефинисане 
ставке анализе иницијалних тестова и помогне наставницима сродних предмета у изради 
заједничких иницијалних тестова.  
У оквиру области квалитета Подршка ученицима акценат је био на оснаживању система подршке 
ученицима.  
 
У циљу помоћи у адаптацији ученика првог разреда стручни сарадници школе и дома су спровеле 
анкетирање ученика првог разреда, представили резултате и предложили мере у циљу олакшања 
тог процеса (резултати истраживања приказани су у делу Годишњег извештаја Аналитичко 
истраживачка делатност). Није реализована активност у којој би старији ученици давали  упутства и 
савете у учењу и раду у школи млађим ученицима. У томе их је омела комбинована и онлајн настава 
и строго придржавање мера заштите. Планиран је и онлајн сусрет путем зума, али до њега, из 
техничких разлога није дошло. Препорука је да ова активност буде саставни део планова и програма 
рада стручних сарадника и одељењских старешина за наредну школску годину.  
Психолог је израдио радионицу о адаптацији ученика првог разреда, коју су реализовале одељењске 
старешине првог разреда. 
 
У оквиру подршке у процесу учења педагог школе је на часовима одељењског старешине и током 
индивидуалних разговора упућивала ученике у технике и методе успешног учења. Због актуелне 
епидемиолошке ситуације није реализована помоћ  бољих ученика слабијима. Предлог је да се нађе 
као активност у плану и програму рада одељењских заједница првог разреда. 
Психолог школе је предложила План и програм рада са талентованим ученицима на седници 
Наставничког већа, што је усвојено и приложено Школском програму. 
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2.2.2. Извештај о самовредновању кључне области Етос  
 
Чланови Тима за самовредновање: 
Владимир Јакшић- дирректор школе 
Павловић Наташа- координатор тима 
Милановић Гордана- психолог 
Шебек Смиља- наставник 
Брковић Јелена- васпитач у дому ученика 
Тимић Симић Драгана- наставник 
Билбија Маријана- наставник 
Радуновић Маја- наставник 
Зечевић Славко- наставник 
Вучковић Наташа- наставник 
Михајловић Маријана- наставник 
Максимовић Биљана- наставник 
Стојановић Татјана – представник Савета родитеља 
Марковић Анђела- ученик IV1 
 
Спровођење и методологија процеса самовредновања  
 
У процесу самовредновања тим који је именовао директор школе на почетку школске 2020/2021. 
године је изабрао кључну  област самовредновања, прикупљао и анализирао доказе на основи којих 
је утврдио присуство свих индикатора стандарда квалитета, проценио оствареност вредноване 
области квалитета, утврдио јаке и слабе стране, и предлажио мере побољшања.  
Присутност индикатора процењивана је на скали од 1 до 4, при чему ниво 4 означава највиши ниво 
остварености (присутан у потпуности), 3 да је показатељ присутан у већој мери, 2 да је показатељ 
присутан у мањој мери и 1 означава најнижи ниво остварености  (показатељ није присутан).  
Вредновани су сви индикатори, али докази нису прикупљени свим планираним техникама рада. 
Наиме, планирана анкета за родитеље, ученике и наставнике  није рађена, па је изостало 
вредновање индикатора и стандарда према овом извору доказа, али су зато узети у обзир други 
докази до којих је тим могао да дође. 
Као докази коришћени су:  
 
- Годишњи план рада школе 

- Годишњи извештај рада школе 

- Школски програм 

- Годишњи и оперативни планови рада наставника,  

- Извештај о стручном усавршавању наставника 

- Извештај о аналитичко истраживачкој делатности стручних сарадника школе и дома 

-  Извештај о посетама онлајн часова свим наставницима  

- Записници са састанака стручих већа, 

- Записници и извештаји о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за међупредметне компетенције, Тима за 

професионални развој, Тима за квалитет и унапређење рада установе 

-  Записници са састанака НВ, Педагошког колегијума, Одељенских већа, Савета родитеља 

- Записник Ученичког парламента 

- Кућни ред дома, 
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- Интерни правилници: 

- Правилник о изменама и допунама Правилика о похвалама, наградама и дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика; 

- Правилик о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

- Правила понашања ученика, запослених и родитеља у Медицинској школи са домом 

ученика „Сестре Нинковић“ 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика и свих активности 

које организује Дом ученика Медицинске школе са домом ученика „ Сестре Нинковић 

- Правилник о раду 

- План и програм рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, Тима за Професионални развој 

- Индивидуални план заштите 

- Планови рада одељењских заједница 

- План рада школских секција  

- Извештаји о раду школских секција  

- Сајт школе 

- Виденција о ваннаставним активностима 

- Евиденција одељењског старешине о начину реаговања и мерама за сузбијање 

неприхватљивог понашања ученика 

- Документација стручних сарадника школе и дома 

-  Лични портфолио наставника 

 
Као инструмент истраживања коришћена је чек листа састављена за потребе смаовредновања 
одређених индикатора и стандарда. 
 
Анализа и извештај о реализацији остварености стандарда квалитета Етос 
 
Током самовредновања ове области квалитета пратили смо ниво остварености пет стандарда преко 
остварености дефинисаних индикатора у оквиру сваког стандарда. 
У оквиру стандарда 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи праћена је оствареност 
следећих индикатора: 
 

Индикатори 
Присутно + 

Није присутно - 
 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано 
понашање и одговорност свих  

+ 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере 
и санкциjе  

+ 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени 
поступци прилагођавања на нову школску средину  

+ 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно 
решавање  конфликата  

+ 

Ниво остварености стандарда 4 
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У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. У 
школи и дому постоји Кућни ред са којима се упознају сви ученици школе и дома на првим часовима 
одељењског старешине/ састанцима васпитних група, првим родитељским  састанцима и у школи и 
дому ученика. У школи постоји Правилник којима се регулише понашање свих запослених, и у 
наставничкој канцеларији истакнута су правила и одговорности запослених. 
 
У школи постоји обједињени Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања. На основу извештаја Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, документације о раду психолога у изради су посебни документи: 
Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Програм заштите ученика од 
дискриминације који ће бити донети до краја школске године. Постоји евиденција  о неадекватном 
понашању ученика  и предузетим мерама. У документацији стручних сарадника, Тима за заштиту од 
насиља, одељењског старешине евидентиране су активности које се спроводе у случају 
дискриминаторског/насилног понашања (индивидуални план заштите и медијација), а у садржају 
часова одељењског старешине и предметних наставника су видљиве  реализоване активности из 
плана заштите. 
 
За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову 
школску средину. Сви новопридошли наставници и ученици се упознају са правилима у школи како 
од стране наставника, одељењских старешина, тако  и кроз интензиван инструктивно-педагошки рад 
стручне службе са наставницима и саветодавни рад са ученицима. Сваком новозапосленом се 
додељује ментор који га уводи у посао. 
 
У плановима рада одељењских старешина постоје активности којима се обезбеђује прилагођавање 
ученика првог разреда, кроз упознавање са условима живота и рада у школи. Стручни сарадник, 
педагог посећује часове одељењског старешине и упућује ученике у основе организације рада и 
школе. Психолог већ годинама уназад предлаже сценарио радионице Адаптација на услове 
живота и рада у школи коју реализују одељењске старешине на првим часовима одељењског 
старешине. Стручни сарадници школе и дома су ове школске године желеле да дају додатну 
подршку ученицима првог разреда спроводећи анкетирање ученика и предлажући мере у циљу 
олакшања процеса адаптацује ученика на комбиновани модел наставе са којим је започета школска 
2020/2021. година.  
 
Наставницима који започињу рад у нашој школи  помоћ пружају директор школе и педагог, 
наставник ментор кроз саветодавни рад.  
 
У Годишњем плану рада школе дат је глобални план и програм рада одељењског старешине, на 
основу кога свака одељењска заједница прави свој план и програм рада.  У њему је у оквиру 
планиране области Комуникацијске вештине предвиђена превентивне активности Конфликти и 
начини њиховог решавања, а као носиоци су наведени не само одељењске старешине већ и  
наставник грађанског васпитања, психолог. Учешћем у раду секција, ваннаставним активностима, 
хуманитарним акцијама превентивно се ради на конфликтима. 
Конфликти у школи се разрешавају према Протоколу о заштити ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања,  кроз рад обучених медијатора и стручних сарадника, континуиран 
рад одељењских старешина, свих наставника као и  руководства школе. 
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У оквиру стандарда 5.2.  Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу праћена је 
оствареност следећих индикатора: 
 

Индикатори 
Присутно + 
Није присутно - 
 

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише 
као лични  успех и успех школе 

+ 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и 
запослених за  постигнуте резултате 

+ 

5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако 
има прилику  да постигне резултат/успех  

+ 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим 
активностима установе 

- 

Ниво остварености стандарда 3 

 
Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу на Одељењским већима, Наставничком 
већима, Савету родитеља, школском сајту, Годишњем извештају рада школе. У холу школе наишли 
смо на групну фотографију најуспешнијег одељења, стаклене витрине са дипломама, захвалницама и 
пехарима ученика и наставника са разних такмичења и смотри током дугог низа година. У 
ходницима дома налазе се пехари освајани на ученичким Домијадама. 
На школском сајту редовно се ажурирају подаци везани за успехе наших ученика и наставника.  База 
знања најуспешпних ученика школе постоји само за претходну школску годину 2019/2020. Било би 
лепо допунити је још неком годином уназад.  
 
Наставници промовишу свој рад процењен као пример добре праксе путем предавања на 
Наставничком већу, мало се ради на тој промоцији у оквиру самих већа.  
 
У плановима рада неких стручних већа као и Тима за професионални развој, у Правилнику школе о 
обавезном стручном усавршавању у установи постоје планиране те активности, али се не уочава  
њихова већа примена. 
 
Школа има Правилика о похвалама и наградама ученика, а награђивање наставника саставни је део 
Правилника о раду. Ученицима који постижу резултате на такмичењима из различитих наставних 
предмета као и на Домијади (за ученике дома) додељују се захвалнице и књиге, на крају школске 
године, или током прославе школске славе. Одлични ученици, као и ученици без изостанака се 
награђују књигом на крају школске године. Наставнике, чији су ученици освојили неко од прва три 
места на републичким такмичењима, награђује општина, а и школа издваја одређена финансијска 
средства за те наставнике.  
 
          У школи ради велики број секција, организују се различите хуманитарне акције, добровољно 
давање крви, акције којима се подстиче одговорност ученика, организују се и тематски дани у којима 
ученици преузимају водећу улогу уз подршку наставника ментора.  
          У школи не постоји прецизна евиденција о укључености ученика са сметњама у развоjу и 
инвалидитетом у активности школе.  
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У оквиру стандарда 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља праћена је оствареност 
следећих индикатора: 
 

Индикатори 
Присутно + 

Није присутно - 
 

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу. + 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу 
са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама. 

+ 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље 
које су усмерене на превенцију насиља 

+ 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са 
ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко 
понашање, трпе га или су сведоци). 

+ 

Ниво остварености стандарда 4 

 
Негативан став према насиљу у школи је уочљив. Тим за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања има посебно место на огласној табли, у холу школе. 
Наведени су чланови тима, њихова функција у школи, а постоје и  бројеви телефона које сваки 
ученик, родитељ или наставник може да позове уколико посумња на насиље или се оно деси.  
 
Промовишу се радови ученика (изложба радова лингвистичке секције у холу школе, ликовних 
радова на сајту школе), изложене су фотографије којима се промовише васпитно- образовна улога 
екскурзија. Промовишу се и школске секције као и ваннаставне активности. Да би утврдили за које 
школске секције су наши ученици заинтересовни, стручни сарданици школе спровели су током 
септембра месеца онлајн испитивање у сарадњи са одељењским старешинама сва четири разреда. 
 
У плану и програму рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања планирано је довољно превентивних активности које су повезане са плановима и 
програми рада школских секција и одељењских старешина. У плановима рада Ученичког парламента 
виде се планиране спортске активности ученика и наставника. Школа има шаховску екипу 
састављену од наставника и једног ученика која учествује на турнирима. 
 
Школа сарађује са институцијама на локалном нивоу (Дом здравља, ЦСР, МУП, Канцеларија за 
младе, организациојом ЦК и другима, установама културе) у области превенције насиља што је 
видљиво у плановима рада Тима за заштиту, Тима за сарадњу са локалном самоуправом, културне 
активности, секцији Црвеног крста. 
 
У школи функционише унутрашња мрежа заштите.  На огласној табли у холу школе постоји схематски 
приказ унутрашње мреже заштите. Тима за заштиту ученика од   
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сарађује са одељењским старешинама који 
упознају ученике и родитеље како мрежа за решавање проблема насиља функционише.  
У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. Када се у школи догоди насиље 
или дискриминација примењују се мере интервенције у складу са Протоколом о заштити 
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. За све 
ученике који су били изложени насиљу и дискриминацији (починиоци, жртве, посматрачи) израђује 
се индивидуални план заштите, који израђује Тим за заштиту, а који се доставља родитељима 
ученика, одељењском сатрешини и предметним наставницима који су укључени у реализацију 



 

19 
 

планираних активности. Прате се ефекти примене васпитних мера према ученицима који су 
учествовали у насиљу и после тога изричу се васпитно дисциплинске мере. 
 
У наставничкој канцеларији, на огласној табли постоје плакати у којима се објашњавају поступци које 
је потребно спровести у случајевима сумње на насиље или самог насиља. 
  Одељењске старешине остварују редовнију сарадњу са родитељима чија деца испољавају неки вид 
насилног понашање у циљу пружања подршке и отклањању узрока насиља. Школа нема вршњачки 
тим за решавање проблема насиља. 
 
У оквиру стандарда 5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима праћена је оствареност 
следећих индикатора: 
 

Индикатори 
Присутно + 

Није присутно - 
 

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа + 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента   и другим ученичким 
тимовима   

+ 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошка аутономија наставника 
и стручних сарадника 

+ 

5.4.4. Родитељи активно учествују у раду школе - 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у 
циљу јачања припадности школи 

- 

Ниво остварености стандарда 2 

 
У школи постоји сарадња између различитих органа школе. Чланове Педагошког колегијума чине 
сви руководиоци стручних већа, школских тимова и актива, стручни сарадници школе и дома, тако 
да информације, закључци, препоруке овог школског органа стижу до свих чланова Наставничког 
већа, али и Педагошког већа дома.  У школским тимовима налазе се колеге васпитачи из дома 
ученика наше школе тако да се повезују активности школе и дома. Тим за унапређење и развој 
установе на основу извештаја свих стручних органа школе али и на основу праћења рада истих, 
доноси конкретне мере у току школске године и прослеђује их одређеним тимовима, стручним 
већима као меру побољшања свог рада. Одлуке Школског одбора нису доступне наставницима на 
увид. 
 
У школи не постоје други ученички тимови сем Ученичког парламента. За Ученички парламент 
задужен је наставник који омогућава ефикаснију и лакшу сарадњу ове ученичке организације и 
школе. Његови представници налазе се у саставу одређених школских тимова, али се не уочава 
њихова активнија улога у томе: Тима за самовредновање, Тима за унапређење и квалитет развоја 
установе, по потреби, Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 
Тима за каријерно вођење и саветовање, Тим за сарадњу са локалном самоуправом и другим 
партнерима школе, Tим за културне активности. У плановима свих ових школских тимова, али и 
одељењских заједница, секција  планирана је сарадња са Ученичким парламентом. Школа пружа 
подршку у раду парламенту учешћем  у пројектима чији су они носиоци, организованим 
хуманитарним акцијама, спортским активностима, сарадњи са локалном заједницом. Уз договор са 
директором , одељењским старешинама Ученички парламент организује матурско вече. 
 
Иницијативе наставници износе на састанцима стручних већа, Педагошког колегијума, Наставничког 
већа, школских тимова. О њима се дискутује и изводе се закључци.   Директор показује спремност на 
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сарадњу са наставницима и давање потребне аутономије у раду. Наставни планови и програми рада 
се коригују према иницијалном тестирању и искуству и процени наставника, све у циљу остваривања 
планираних исхода.  Дакле, аутономија наставника у одабиру садржаја наставних планова је 
присутна у мери да се наставом остваре прописани исходи. И наставници и стручни сарадници 
бирају облике и начине стручног усавршавања, жељене семинаре о којима обавештавају колеге из 
стручног већа.  
 
Родитељи су укључени у рад школе као чланови  Савета родитеља, Школског одбора, Стручног 
актива за развојно планирање,  Тима за самовредновање, Тима за унапређење и квалитет развоја 
установе, Тим за сарадњу са локалном самоуправом и другим партнерима школе. Присуствују 
родитељским састанцима, али и прославама школе, а поједини родитељи помажу рад школе у виду 
донација. Ипак, не уочава се активна улога родитеља у раду школских тимова.  
 
У оквиру стандарда 5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности праћена је 
оствареност следећих индикатора: 
 

Индикатори 
Присутно + 

Није присутно - 
 

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне 
изузетности у широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници. 

- 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну 
праксу, мењаjу jе и унапређуjу 

+ 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у 
установи и ван ње. 

+ 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа 
на свим нивоима школе представљаjу примере добре праксе 

+ 

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу 
акционих истраживања 
 

+ 

Ниво остварености стандарда 
 

3 

 
Наша школа више него ранијих година учествује на конкурсима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја као и Центра за стручно усавршавање Крагујевац. Ове школске године у томе су 
учествовала само два наставника Дејана Димитријевић Ћировић- наставник хемије, Соња Поповић- 
наставник информатике. Прошле и ранијих година у томе је предњачила Јелена Чолић, освојивши и 
награде на тим конкурсима. Пројектима се углавном баве две колегинице Бојана Савић Богдановић- 
педагог и Вера Петровић- наставник које осмишљавају али и учествују у реализацији пројеката са 
партнерима широм Европе. Редовно сарађују са ЕРАЗМУС ПЛУС. 
Соња Поповић ће са пет ученица првог разреда реализовати пројекат под називом ЕдУМ 
(„Едукативни ум”).  
 
Ове године је тим од неколико наставника учествовао у Ноћи истраживача на тему Боје и на тај 
начин разменио искуства са колегама из других школа. То је уједно и пример тимског рада 
наставника. Ранијих школских година као резузлтат тимског рада наставника и ученика настали су 
тематски дани, од којих је Кока кола уврштена у примере добре праксе ваннаставника активности 
ЦСУ Крагујевац и била промовисана више пута.  
Уочили смо и да је у Тиму за професионални развој тимски рад довео до значајног унапређења 
његовог рада. Ово је добар пример одличне поделе улога и преузимања одговорности за те улоге.  
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Пројектна настава Српска реалистичка приповетка Јелене Чолић, наставника српског језика и 
књижевности, крајем прошле школске године на конкурсу Магија је у рукама наставника увршћена 
је у двадесет најбољих. Ове године објављен је Приручник за пројектну наставу и наставу на 
даљину у издању НАЛЕД-а, и у њему се нашла ова пројектна настава као пример добре праксе. 
Пројекат „Велика- мала хемија“ за васпитаче предшколских установа града Крагујевца осмислиле су 
и реализовале Дејана Димитријевић Ћировић и Десана Митровић, наставнице хемије. 
Наставник хемије Дејана Димитријевић Ћировићводила је онлајн радионицу у оквиру активностиЦСУ 
Крагујевац, на којој је колегама презентовала примере своје успешне праксе Могући облици 
индивидуалног рада у онлајн настави: примери из праксе 
Ипак, број наставника који се укључује у промоцију васпитно образовне праксе и израду пројеката 
још увек је недовољан. 
 
Увидом у записнике стручних већа уочава се да размена искустава и знања међу колегама  постоји у 
оквиру Стручног већа здравствене неге, природних наука и српског језика и књижевности и страних 
језика. Ретка је или је готово нема у преостала три стручна већа. Веома је мали број огледних и 
угледних часова. Ове године је то било онемогућено због пандемије корона вируса, али ни један 
такав час није одржан ни претходне школске године. Редовно се планирају у стручним већима, 
плану 44 и Тиму за професионални развој, али изостаје њихова реализација. 
 
На почетку школске године наставници израђују лични план стручног усавршавања, као и план 44, 
док на крају школске године пишу извештај о реализованим активностима, унапређеним 
компетенцијама и на тај начин преиспитују остварене активности претходне школске године. Он им 
је основа за планирање и унапређење рада у наредној школској години. У плановима рада 
наставника и приликом педагошко инструктивног надзора, примећено је да наставници мењају 
начин комуникације са ученицима, више их обавештавају, упознају са критеријумима оцењивања, 
исходима. Примећена је и примена нових метода и техника наставе, али код мањег броја 
наставника.  
 
Стручни сарадници школе и дома одлично сарађују у спровођењу аналитичко истраживачке 
делатности. Обављено је довољно истраживања, нека су одређена њиховим планом и програмом, а 
нека се реализују на иницијативу наставника. Како би се унапредилеодређене компетенције ученика 
координатор Тима за међупредметне компетенције затражио је помоћ у изради инструмената 
истраживања. Стручни сарадници школе и дома су у сарадњи са директором школе спровели 
истраживање Наставна средства у функцији савладавања терапијско дијагностичких процедура, 
за потребе одбране лиценце за директора. Мере које су предложене биће саставни део мера које ће 
предложити Тим за унапређење квалитета и развој установе. Иначе су све препоруке из 
истраживања постале саставни део рада стручних већа  и школских тимова. 
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2.2.3. Закључци за област: ЕТОС 
 
На основу самовредновања, закључили смо да су нивои остварености појединачних стандарда 
области квалитета Етос следећи: 
 

 Стандард квалитета Ниво 

остверености 

5.1. 
 

Успостављени су добри међуљудски односи 
 

4 

5.2. 
 

Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу 
 

3 

5.3. 
 

У школи функционише систем заштите од насиља. 4 

5.4. 
 

У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима. 2 

5.5. 
 

Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности 
 

3 

Процена остварености стандарда квалитета Етос 

3 

 
Кључне снаге 
 
1. У школи постоје Правилници о понашању и одговорности ученика, наставника, родитеља. 
2. Успостављена је добра сарадња између наставника школе и васпитача у дому школе. 
3. Подстиче се тимски рад и сарадња међу наставницима и ученицима. 
4. Постоји Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
5. Добро функционише унутрашња мрежа заштите, организују се превентивне активности које 

доприносе безбедности у школској заједници, анализирају се и прате сви случајеви насиља, а у 
случајевима насиља примењују се мере интервенције. 

6. Постоји подршка у прилагођавању новој средини ученицима и новопримљеним наставницима.  
7. Школа сарађује са актерима у локалној заједници, али и са партнерима из иностранства кроз 

реализацију пројеката. 
8. Резултати наставника и ученика се промовишу и награђују. 
9. Развијена је сарадња на свим нивоима у школи. 
10. Наставници улажу напор у унапређивању свога рада. 
11. У промоцију васпитно образовног рада укључује се све већи број наставника. 
 
Кључне слабости 
 
1. Школа нема вршњачки тим за решавање проблема насиља. 
2. База успешних ученика школе постоји само за једну школску годину.  
3. У школи не постоји евиденција о укључености ученика са сметњама у развоjу и инвалидитетом у 

активности школе. 
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4. Одлуке Школског одбора нису доступне наставницима на увид. 
5. Мали број огледно / угледних часова. 
6. Мали број наставника промовише свој рад као примере добре праксе. 
7. Родитељи и ученици су само формално укључени у рад школских тимова. 
8. Мало је заједничких активности родитеља, ученика и наставника. 
9. Мали број партнерских пројекате у и ван земље. 
 

2.3. Извештај о реализованим препорукама Тима за унапређење 
квалитета и развој установе 

 
Због актуелне епидемиолошке ситуације и извођењем комбинованог и онлајн модела наставе неке 
препоруке Тима нису реализоване и оне се налазе у Акционом плану за школску 2021/2022. годину.  
Следеће препоруке Тима су реализоване: 
 

1. Руководство школе је било укључено у процес педагошко иструктивног рада. Пратили су 
извођење наставе у одређеним, унапред договореним гугл учионицама, пренели запажања 
колегама и пратили реализацију препорука за унапређење рада. 

2. Актив за развојно планирање ће мере побољшања које су проистекле из извештаја о 
реализације Акционог плана испратити у потпуности, а све ће бити документовано кроз 
записнике Актива. 

3. Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостаљања и занемаривања израдио је 
Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и посебан програм 
заштите од дискриминације. 

4. Ученички парламент није био укључен у осмишљавање тема неопходних за развој каријере, 
али је учествовао у реализацији активности невладиних организација које су позивале 
матуранте на радионице, предавања везана за планирање каријере. 

5. Стручни сарадници  се нису бавили у сцојим истраживањима искључиво квалитетом наставе, 
али је ова тема била заступљена кроз друга истраживања што се види у делу извештаја 
аналитичко истраживачке делатности стручних сарадника. 

6. Тим за локалну самоуправу  успешно је остваривао сарадњу са локалном самоуправом у 
условима пандемије. 

7. Стручни сарадници су предложили форму извештаја и записника тимова и стручних већа  који 
ће обавезно морати да садрже јасне закључаке, али и препоруке за даљи рад. Педагошки 
колегијум разматрао је и одобрио предложену форму. 

 

3. Материјално-технички и просторни услови рада школе  
 
Предметна настава одвијала се у 13 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 
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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. 
 

3.1. Извештај о набавци материјално-техничких средстава и радова у 
школској 2020/21. години 

 

 У циљу побољшања квалитета наставе урађени су следећи радови и извршена набавка 
следеће опреме: 

Комплетно реновиран кабинет за информатику (против клизна керамика, кречење, врата, 
струја) 

 
- 11 рачунара 

- 8 телевизора за учионице и кабинете 

- 1 штампач у боји А3 

- 16 клупа за опремање учионице 

- 1 катедра 

- 32 столице 

- 3 микроскопа за кабинет зубне технике 

- 2 стимулатора лутке за вежбање здравствене неге 

- 3 тренинг руке за давање интравенских инјекција 

- 2 кревета са електомотором за подизање 

- 1 центрифуга за лабораторијске технике 

- 3 техничке ваге за фармацеутску технологију 

- модел жучног камена – за кабинет анатомије 

- модел бубрега са надбубрежном жлездом – за кабинет анатомије 

- модел женске карлице – за кабинет анатомије  

- 2 мини шпорета за кабинет зубне технике 

- 11 белих табли 

- 2 пројектора 

 
У циљу боље безбедности ученика и запослених урађена је: 
 

- лед расвета, постављен 71 панел 

- 4 рефлектора у свечаној сали 

- 4 климе 

- алуминијумски рукохвати на степеништу 

- против клизне траке за степениште 

- 2 сандучета за прву помоћ 

- 3 носила за случај евакуације 

- 1 врата за наставничку канцеларију 

- 4 метална противпожарна ормара 
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За потребе дома за смештај ученица извршени су радови и набавке: 

 
- комплетно реновирана ТВ сала 

- унутрашња изолација урађена у три собе 

- 12 алуминијумских врата за WC 

- изведени радови на кровном покривачу  

- урађена реконструкција димњака 

- 3 феномата 

- 1 миксер 

- 1 љуштилица за кромпир 

- 1 сецкалица 

- 1 тостер 

- 1 усисивач 

- рампа са рукохватом за улаз и излаз робе из кухиње 

- урађена против клизна керамика испред улаза у кухињу 

- 7 алуминијумских врата за магацине 

- 1 противпожарна врата за архиву 

 
Извршена набавка 

 
- косилице 

- 4 славине за воду 

- софтвера за платне листиће 

- заставе Републике Србије и школе 

- 8 рамова за паное 

- цирада са апликацијом образовних профила школе 

- 5 зелених канти за двориште 

- 1 канта за смеће 

- окречен део ходника у подруму – украсним малтером 

 

4. Ученици  
 

4.1. Структура ученика (пол, разред, језик, обавезни изборни) 
 
Структура ученика у школској 2020/21. години према разреду, полу, образовним профилима, 
страним језицима и обавезним изборним предметима: 
 

 

 

Пол 

Образовни профили 

Страни језик Изборна настава 

М Ж Енглески 

језик 

Немачки 

језик 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настав а 

1/1 30 3 27 Медицинска сестра  

техничар 

25 5 17 13 

1/2 31 5 26 Медицинска сестра  

техничар 

22 9 22 9 
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1/3 30 / 30 Педијатријска сестра  

техничар 

25 5 21 9 

1/4 31 8 23 Зубни техничар 26 5 17 14 

1/5 30 3 27 Лабораторијски  

техничар 

26 4 15 15 

1/6 27 6 21 Здравствени 

неговатељ 

22 5 17 10 

⅀ 179 25 154  146 33 109 70 

2/1 31 7 24 Медицинска сестра  

техничар 

23 8 24 7 

2/2 32 9 23 Медицинска сестра  

техничар 

24 8 24 8 

2/3 30 2 28 Педијатријска сестра  

техничар 

26 4 18 12 

2/4 29 5 24 Зубни техничар 24 5 25 4 

2/5 30 5 25 Медицинска сестра  

васпитач 

19 11 22 8 

2/6 23 7 16 Здравствени 

неговатељ 

17 6 16 7 

⅀ 175 35 140  133 42 129 46 

3/1 32 6 26 Медицинска сестра  

техничар 

22 10 16 16 

3/2 32 8 24 
Медицинска сестра  

техничар 
30 1+1* 32 0 

3/3 30 2 28 Педијатријска сестра  

техничар 

24 6 20 10 

3/4 30 4 26 Зубни техничар 27 3 28 2 

3/5 31 7 24 Лабораторијски  

техничар 

29 2 28 3 

⅀ 155 27 128  132 22+1* 124 31 

4/1 31 11 20 Медицинска сестра  

техничар 

27 4 16 15 

4/2 33 8 25 Медицинска сестра  

техничар 

29 4 19 14 

4/3 32 2 30 Педијатријска сестра  

техничар 

25 7 21 11 

4/4 30 4 26 
Медицинска сестра  

васпитач 
29 1 27 3 

4/5 33 5 28 Фармацеутски  

техничар 

33 0 24 9 

⅀ 159 30 129  143 16 107 52 

⅀ 668 117 551 554 113+1* 469 199 

*- Руски језик 
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4.2. Услови живота ученика 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Изборни предмети  
 
Ученици су у школској 2020/21. години изабрали и слушали следеће изборне предмете:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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% 

 
 

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. 

 

 
Изборни предмети 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

медицинска сестра- 
техничар 

лабораторијск
и техничар 

фармацеутск
и техничар 

III IV III 
IV 

Биологија 21 30   

Хемија  18 

Логика са етиком 43 / 13 

Медицинска 
географија 

 
34 

 
8 

Култура тела   25 

Укупно 64 64 31 33 
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4.4. Успех у владању и учењу на крају школске 2020/21. године  
 

4.4.1. Владање ученика на крају школске 2020/21. године 
 

РАЗРЕД I II III IV Укупно 

Примерно 176 167 154 154 651 

Укор одељењског старешине 2 6  2 10 

Укор одељењског већа 1 2  3 6 
Укор директора   1  1 
Укупно 179 175 155 159 668 

 



 

 

4.4.2. Успех ученика на крају школске 2020/21. године  
 

 

 

Раз. 

 

Бр. 
уч. 

 
Позитиван успех 

У
ку

п
н

о
 с

а 
п

о
зи

ти
вн

и
м

 

У
сп

е
хо

м
 

У
ку

п
н

о
 с

а 

н
е

д
о

во
љ

н
и

м
 

ус
п

ех
о

м
 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

  

 
Изостанци 

Одличан 
Врлодоба 
р 

Добар 
довоља 
н Оправ. Неоп. Укупно 

По 
ученику 

 
I 179 

66 
36,87% 

79 
44,13% 

30 
16,76% 

3 
1,68% 

179 
100% 

  8803 167 8970 50.1 

 
II 175 

63 
36% 

74 
42,29% 

38 
21,71% 

 
175 
100% 

  

 

9595 

 

313 

 

9906 56.6 

 

III 155 
78 

50,32% 
77 

49,68% 
8 

5,16% 
1 

0,65% 
155 
100% 

  7247 309 7556 48.7 

 

IV 
159 

103 
64,78% 

46 
28,93% 

10 
6,29% 

 
159 
100% 

  6776 315 7091 

 
44.6 

 

Ук. 668 
310 

46,41% 
276 

41,32% 
86 

12,87% 
4 

0,59% 
668 

100% 
  

32421 1104 

 
33523 

 
50.2 
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4.4.3. Успех ученика на матурском испиту на крају школске 2020/21. 
године  

 
Матурски испит у јунском року пријавило је и положило 159 ученика. У следећој табели приказан је 
успех ученика по образовним профилима и успех на нивоу разреда. 
 

Одељење Број 

ученика 

ОЦЕНЕ 

Одличан (5) Врлодобар (4) Добар  

(3) 

Просечна 

оцена 

IV-1 31 24 7 / 4,77 

IV-2 33 21 11 1 4,61 

IV-3 32 26 4 2 4,75 

IV-4 30 25 5 / 4,86 

IV-5 33 26 6 1 4,76 

Укупно 

ученика 

159 123  32  4  

4,75 

% 100% 77,36% 20,13% 2,52% 

 

4.4.4. Резултати ученика на такмичењима 
 
Због пандемије корона вируса ове школске године многа такмичења нису одржана, али је неколико 
наставника и ученика учествовало на појединим. 
 

Наставни 

предмет 

Наставник 

ментор 
Ученик Пласман 

Географија- 
НГО 

Сандра Меловић 1. Богдан Мијатовић4/3 Регионални ниво 
3. место  

Физичко 
васпитање 

Мирослав 

Миловановић 

Ана Марковић 1 место у 

пливању, градско 

такмичење 

 

4.4.5. Ученици носиоци посебних диплома 
 

 

Назив дипломе 

 

Име и презиме ученика 

 

Разред 

Ученик генерације 
Александра Ранисављевић 4/3 

Понос генерације Милица Јевтић 
4/3 
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Вукове дипломе 

1. Александра Ранисављевић 4/3 

2. Милица Јевтић 4/3 

3. Богдан Мијатовић 4/3 

 

Специјална диплома из здравствене неге 

1. Анђела Вујчић 4/1 

2. Милица Г.Јовановић 4/1 

3. Анђела Марковић 4/1 

4. Невена Вукојевић 4/2 

5. Андријана Јанковић 4/2 

6. Анђела Биочанин 4/2 

Дипломе из здравствене неге деце 
раног узраста 

 

1. Тамара Стевановић 4/4 

2. Милица Мировић 4/4 

3. Милица Кандић 4/4 

Дипломе из здравствене неге деце Јована Вукосављевић 4/3 

Александра Ранисављевић 4/3 

Јана Митић 4/3 4/3 

 

4.4.6. 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 

Нема 
података 

4/1 
 

31 12 5 14  

4/2 
 

33 11 3 19  

4/3 
 

32 15 4 13  

4/4 
 

30 21 7 2  

4/5 
 

33 22 1 10  

УКУПНО 
 

159 81 20 58  

100% 50,94% 12,58% 36,48%  
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Назив факултета Место 
факултета 

4/1 
 

4/2 
 

4/3 
 

4/4 
 

4/5 
 

Укупно 

Медицински факултет 

Крагујевац 5 4 4 4 1 18 

Београд   1   1 

Ниш   1   1 

Фармацеутски факултет 

Крагујевац 1 1 1  19 22 

Београд  
2 
 

  1 3 

Стоматолошки факултет Крагујевац 2  1 1  4 

Филолошко-ум. факултет Крагујевац  1  1  2 
Биолошки факултет Крагујевац 

 
  1   1 

Биолошки факултет 
микробиологија 

Београд   1   1 

Факултет безбедности Београд  1    1 

 
Економски факултет 

Крагујевац 1  1 1  3 

Нови Сад    1  1 
Правни факултет Крагујевац 1  1 5  7 
Педагогија Београд    1  1 

Психологија Крагујевац    1  1 

Богословски факултет Београд 1     1 

Машински факултет-
Факултет информационих 
технологија (Бг) 

Крагујевац  1   1 2 

Факултет техничких наука Нови Сад 1     1 
Хемијско инжењерство Београд   1   1 

Факултет за специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију 

Београд  1 2 2  5 

Педагошки факултет Јагодина    4  4 

Укупно 81 

Висока медицинска школа Крагујевац 4 2 2 1  9 
 
Висока струковна школа 

Београд  1    1 

Ћуприја 1   3  4 

Земун    1  1 

Висока струковна школа 
за васпитаче 

Чачак   1 2  3 

Висока школа  - зубни 
протетичар  

Ниш     1 1 

Високи менаџмент у 
туризму 

Аранђеловац   1   1 

Укупно 20 
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4.5. Ванредни ученици 
 

Образовни профили Разред Број 
ученика 

Завршили 
разред 

Положили 
матурски испит 

Медицинска сестра- 
техничар 
Лабораторијски              
техничар  
Старији од 17 година 
МСТ                    

IV 
 
I 
 
I 

1 
 

1 
 

1 
 

НЕ 
 

одустала 
 

НЕ 

ДА 
 

НЕ 
 

НЕ 

 

4.6. Преквалификација кандидата 
 
Преквалификација, са којом се у нашој школи почело школске 2016/2017, ради 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 2020 /2021. Годину 
 

 

Матурски испит током школске 2020/21. у јануару положила 4 кандидата; у јуну положило 5 
кандидата. 
 

5. Наставно и ненаставно особље  
 
Школом су руководили: 
 
1. Јакшић В. Владимир, директор школе и дома од 28.12.2018.год., VII/1степен стручне спреме,  
наставник математике и информатике, 15 год. рад.стажа. 
2. Обрадовић Дарко, спец.зубни техничар, виши зубни техничар-протетичар, VI степен стручне 
спреме, 19 год. рад. стажа. Помоћник директора за прву смену. Предавао је морфологију зуба у 1/4 
фиксну протетику у  2/4, тоталну протезу у 3/4 и фиксну протетику у 3/4. Блок наставу. Недељни  
фондчасова у настави 20. Секција зубне технике. 
3. Тодоровић С. Јелена, дипл.спец.педагог- наставник здравствене неге, VII/1степен стручне 
спреме, 27 год. рад. стажа. Организатор наставе вежби. Помоћник директора за другу смену. 
4. Марковић Снежана, помоћник директора у Дому школе, наставник биологије,  VII/1степен 
стручне спреме, 26 год. рад. стажа.  

Активност 
Број места по образовним профилима 

МСТ ПСТ МСВ ЗТ ЛТ ФТ 

План уписа 
2020/21. 

20 5 5 0 5 5 

Уписано у 
децембру 2020. 

20 1 4 0 4 1 

Слободна места 
за школску 

2020/21. 
0 4 1 0 1 4 
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Стручни сарадници 
 
5. Савић Богдановић С. Бојана, стручни сарадник- педагог школе са  100% радног времена, 
VII/1степен стручне спреме, 11 година радног стажа. 
6. Милановић Д. Гордана, стручни сарадник- психолог школе са 50% радног времена,VII/1 
степен стручне спреме, 30 година радног стажа. 
7. Татјана Пајић, магистар француског језика ( библиотекар), VII/2 степен стручне спреме,  34 
годинерадног стажа. 
8. Жељка Јанићијевић – књижничар, VI степен стручне спреме, 21 године радног стажа. 
 
Наставно особље 
 
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: 
 

1. Тимић Симић Ј. Драгана, наставник српског језика и књижевности, VII/1 степен стручне 

спреме, 34 год.рад.стажа. Предавала је српски језик и књижевност у 2/1,2/2, 2/6, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2. 
Недељни фонд часова у настави 20.Одељењски старешина 4/1.Додатна настава из српског језика и 

књижевности. 

2. Мр Чолић Д. Јелена, наставник српског језика и књижевности, VII/2 степен стручне спреме,17 
год.рад.стажа. Предавала је српски језик и књижевност у  1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 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,13 

год.рад.стажа. Предавала је српски језик и књижевност у 1/1, 1/2, 1/5, 1/6, 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, 20 
год.рад.стажа. На неплаћеном одсуству.  

5. Спасовић Милена, наставник српског језика и књижевности,VII/1 степен стручне спреме, 5 

год.рад.стажа. Предавала је српски језик икњизевност у 2/5,  3/5, 4/3, 4/4.  

6. Недељни фонд часова у настави 12. 

7. Ђорђевић П. Зоран, наставник енглеског језика, VII/1 степен стручне спреме, 35 
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,  27 

год.рад.стажа. Предавала је енглески језик  у 1/1,2,3,4и 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/1степен стручне спреме, 22 год. радног 

стажа. Предавала је енглески језик у 1/5, 1/6 2/6 . Недељни фонд часова у настави 6.  

10. Кујунџић Милена, наставник немачког језика,VII/1 степен стручне спреме, 11 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 Првој техничкој школи. 

11. Радуновић Маја, наставник француског језика, VII/1 степен стручне спреме,16 год. рад.стажа.  

1/1,2,3,4,5,6. Недељни фонд часова 12. 

12. Милановић Д. Гордана, наставник психологије,VII/1 степен стручне спреме, 30 год. рад. 

стажа. Предавала је здравствену психологију у 2/1,2,6; Психологију у 2/5; Психологију и дечију 
психологију у 3/3. Недељни фонд часова у настави 11. Одељењски старешина 4/4.   
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13. Марина Чолаковић- VII/1степен стручне спреме, Предавала је предшколску педагогију у 2/5; 

Васпитање и нега деце 4/4. 

14. Николић Душан, наставник физичког васпитања,VII/1степен стручне спреме, 23 год. рад. 

стажа. Предавао је физичко васпитање у 1//1,2,3,4,5,6  2/5,6 и у 3/1,2,5. Недељни фонд часова у 

настави 22 .Одељењски старешина 2/5  Води спортске секције.  

15. Роган Р. Петар, наставник физичког васпитања, VII/1 степен стручне спреме,21 год. рад. 

стажа.Предавао је физичко васпитање у 2/1,2,3,4,  3/4 и 4/1,2,3,4,5 Предавао је Културна тела у  4/5. 

Недељни фонд часова у настави 22. Води спортске секције. Председник стручног већа друштвених 
наука и физичког васпитања. 

16. Миловановић Мирослав, наставник физичког васпитања,VII/1степен стручне спреме, 2 год. 

рад. стажа. Предавао је физичко васпитање у3/3. Недељни фонд часова 2. 

17. Екатарина Кудрајвцева Милетић- наставник ликовне културе, предавала у 1/3  Недељни 

фонд часова 2. Блок настава у 1/4 и 1/5. 

18. Станковић – Петровић Ана, наставник музич.уметности,VII/1 степен стручне спреме, 22 

год.рад. стажа. Предавала је музичку културу у 1/3, 4/4 . Недељни фонд часова 4. Води хорску 

секцију. Ради у Првој техничкој школи. 

19. Човић Р. Ивана, наставник историје, VII/1 степен стручне спреме,21 год. рад. стажа, 

Предавала је историју у 1/1,2,3,5,6  и у 2/3,5. Музичку културу –блок у 1/1,2,6.  Недељни фонд часова 

у настави 8. Додатна и допунска настава из историје.   

20. Савић Владимир, наставник историје, VII/1 степен стручне спреме, год рад.стажа.Предавао је 
историју у 1/4.  Недељни фонд часова 2. 

21. Меловић Т. Сандра, наставник географије,VII/1 степен стручне спреме, 18 год. рад. стажа. 

Предавала је геогрфију у 1/1,2,3,4,  2/6 и 4/1, једна група 4/2, једна група 4/5.   Недељни фонд 
часова у настави 13. Ради у основној школи.  

22. Костић Р. Гордана, наставник математике, VII/1 степен стручне спреме,35 год. рад. стажа. 

Предавала је математику у 1/1,2,6  ; 2/1,2,3 и  3/,1,2,5. Недељни фонд часова 19. Одељењски 

старешина  4/3. Допунска настава из математике. Председник стручног већа. 

23. Радивојевић Вељовић Ж. Оливера наставник матем. и информ.VII/1 степен стручне 

спреме.24 год. рад. стажа. Предавала је математику у 1/3,4,5  2/4,5,6 ; 4/1,2,5 Недељни фонд  часова 

20. Додатна наставу из математике. 

24. Поповић М. Соња, наставник информатике,VII/1степен стручне спреме, 19 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. Ради у Основној школи. 

25. Брзаковић Радомир, наставник информатике,VII/1степен стручне спреме, 4 год. рад. стажа. 
Предавао је рачунарство и информатику у 1/6 . Недељни фонд часова у настави 2. Ради у Средњој 

стручној школи. 

26. Чаировић Ј. Мирјана, наставник физике,VII/1степен стручне спреме 36 год. рад. стажа. 
Предавала је физику у 1/1,2,3,4,6 ; 2/1,2,3,4,5. Недељни фонд часова у настави 20. Допунска настава 

из физике.  

27. Зорклија Соња, наставник физике, VII/1 степен стручне спреме. Предавала физику у 3/3 и 

4/3,4. Недељни фонд часова 6. 

28. Др. Јовановић Александра, доктор стоматологије, VII/1 степен стручне спреме. 1     година 

стажа. Предавала је прву помоћ-блок у 1/1,2,3,4,5,6;4/4. 

29. Филиповић Татјана, наставник физике,VII/1 степен стручне спреме. Предавала физику у 
1/5;3/4.Недељни фонд часова 4. 
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30. Др Димитријевић Ћировић П. Дејана, наставник хемије,VIII степен стручне спреме 22 год. 

рад.стажа. Предавала је хемију у 1/1,2,3,4,5,6 ;2/3,4,5;3/3,5.  Недељни фонд часова 21. Одељењски 

старешина 3/5. Додатна и допунска настава из хемије. .  

31. Шебек Љ. Смиља, наставник биологије, VII/1 степен стручне спреме 28 год. рад. стажа.  

Предавала је биологију у  1/4,5 ; 2/1,2,3,4,5,6   и  3/1 ,3,4,.Недељни фонд часова у настави 20. 

Одељењски старешина 3/1. Додатна настава из биологије.  

32. Минић Маја, наставник биологије, VII/1 степен стручне спреме 1 год. рад. стажа.  Предавала 

је биологију у1/1,2,3,6. Недељни фонд часова у настави 8. 

33. Гашић М. Маја, дипл.теолог, VII/1 степен стручне спреме, 12 год. радног стажа.  Парохиски 
свештеник. Предавала веронауку у 1/1,2,3,4,5,6; 2/1,2,3,4,5,6;3/1, 3,4,5 и 4/1,2,3,4,5. 

34. Сретеновић М. Марија, дипл.правник, VII/1 степен стручне спреме 17 год. рад. Стажа. 

Предавала је грађанско васпитање  у   у 1/1,2,3,4,5, 2/1,2,3,4,5,6 ; 3/1,2,3,4,5  4/1,2,3,4,5.Недељни 

фонд часова у наставаи 20. Одељењски старешина 3/4 

35. Степановић Гордана, наставник социологије,VII/1 степен стручне спреме 37 год. рад. 

стажа.Предавала социологију са правима грађана у 3/1,2,3,4,5 и устав и права грађана у 4/3,4. 

Недељни фонд часова у настави 12.  

36. Михајловић Маријана, наставник филизофије, VII/1 степен стручне спреме 11 год. рад.  

стажа. Предавала је медицинску етику у 1/5 2/1,2,4 и филозофију у 3/2, 4/3,4 једна група 3/1, једна 

група 3/5. Недељни фонд часова у настави 12. Ради у Другој гимназији. 

37. Др Стојановић Мирјана, лекар опште медицине, VII/1 степен стручне спреме 37 год.рад. 
стажа. Предавала је хигијену у 1/5,6; 2/1,2,3,4,5 ; педијатрију са негом у 3/3,4/3; Недељни фонд 

часова у настави 20.            

38. Др Ћулибрк Марко, лекар опште медицинеVII/1 степен стручне спреме, 22 год. рад. стажа. 

Предавао је патологију у  2/1,2,3, фармакологију у 2/1,2,3; фармакологија са фитотерапијом4/5, 

гинекологију и акушерство у 3/3 и дечију хирургију са негом у 4/3. Недељни фонд часова у настави 

21.Допунска настава. 

39. Др БилбијаМаријана, лекар опште медицине, VII/1 степен стручне спреме 19 год. рад. стажа. 
Предавала је анатомију и физиологију у 1/2,3,4,; инфектологију у 3/1,2,3,4 и Микробиологија са 

епидемиологијом 2/4. Недељни фонд часова у настави 21. Допунска и додатна настава. Одељењски 

старешина 1/2. 

40. Др Спасовић Миломир, лекар опште медицине,VII/1 степен стручне спреме, 14 

год.рад.стажа. Предавао је анатомију и физиологију у 1/1,5,6; микробиологија са епидемиологијом 

у 2/1,2,3, 4/5; хирургију у 3/1,2 и прву помоћ у 4/1. Недељни фонд часова у настави 21. Допунска и 

додатна настава. Одељењски старешина 1/5.  Председник стручног већа. 

41. Др Шаренац Марија, лекар опште медицине,VII/1 степен стручне спреме, 14 год.рад.стажа. 

Предавала је Микробиологију са епидемиологијом у  2/5,6, Микробиологију и паразитологију са 

епидемиологијом у  3/5; Патологију у  2/5,6;   неурологију у3/1,2 хирургију у 4/1,2; педијатрију у  
4/1,2; Педијатрија са негом у 4/4. Недељни фонд часова у настави 22. 

42. Др Максимовић Биљана, спец.интерне медицине, VII/3 степен стручне 

спреме,31год.рад.стажа. Предавала је Медицинску биохемију у 2/1,2 и 4/3,4, Интерну медицину у 

3/1,2; и 4/1,2; Психијатрију у 4/1,2; Хематологију са трансфузиологијом 3/5; иоснове клиничке 

медицине у 3/5.. Недељни фонд часова у настави 22. .Одељењски старешина 2/1  

43. Др Исаиловић  Наташа, лекар опште медицинеVII/1 степен стручне спреме 6 год.рад.стажа. 

Предавала је фармакологију у 2/6; Дечију неуропсихијатрију у 4/3; Исхрану у 2/6; Хигијену-блок у 

1/5; Прву помоћ-блок у 1/1,2,3,4,5,6 и  4/4. Недељни фонд часова у настави 22. 

44. Блидаревић Бојан, дипл. фармацеут, VII/1 степен стручне спреме, 14 год.рад. стажа. 

Предаваo је фармацеутску технологију теорију, вежбе, блок 4/5; Козметологију 4/5; Медицинску 
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биохемију блок у 3/5; Броматологију блок у 4/5; Фармацеутску хемију са аналитиком лекова блок у 

4/5. Одељењски старешина 4/5.Недељни фонд часова 24. Допунска  и додатна настава. 

45. Вучковић Наташа, дипл. бихемичар, VII/1 степен стручне спреме 11 год.рад . стажа. 

Предавала је Фармацеутску хемију са аналитиком лекова теорију, вежбе и блок у 4/5; Козметологију 

у 4/5; Токсикологију у 4/5; Фармацеутску технологију блок у 4/5; Броматологију теорију и вежбе у 

4/5. Недељни фонд часова 22. Допунска  и додатна настава.  

46. Агатоновић Снежана, дипл. фармацеут, VII/1 степен стручне спреме, 4 год.рад. стажа. 

Предавала је фармакологију у 2/6, медицинску биохемију у 2/6. Недељни фонд часова 4. 

47. Петровић Биљана, дипл.биохемичар, VII/1 степен стручне спреме 12 год 
рад.стажа.Предавала је медицинску биохемију теорију, вежбе и блок3/5 . Недељни фонд часова 12. 

Допунска  и додатна настава. Председник Стручног већа.               

48. Јовановић Валентина, виши лабораторијски техничар, 22 год.рад.стажа. На породиљском 

одсуству. 

49. Миљковић Ивана, виши лабораторијски техничар, 2 год.рад.стажа. Предавала је 

хематологију са трансфузиологијом вежбе и блок у 3/5,микробиологију са паразитологијом и 

епидемиологијом вежбе и блок у 3/5.Недељни фонд часова 20. 

50. Богићевић Алекса, виши лабораторијски техничар, предаваомикробиологију са 

епидемиологијом  блок у 3/5;хематологију са трансфузиологијом блок у IV/5.  

51. Славко Зечевић, дипл. фармацеут, VII/1 степен стручне спреме, предавао медицинску 

биохемију у 2/6; и Лабораториске технике теорија, вежбе и блок у 1/5. 

52. Булатовић Миланка , дипл.спец.педагог-  наставник стручних  предмета, VII/1 стручне 
спреме, 32 год. рад.стажа. Предавала је здравствену негу деце теорија и вежбе  у 3/3 и 2/2;  

здравствену негу деце раног узраста у 2/5.  Недељни фонд часова у настави 20. Одељењски 

старешина 3/3.Секција  за болести зависности. 

53. Ђоковић Славица, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 29 год. рад. стажа. 

Предавала је здр. негу хируршких болесника у 3/2; здр. негау гинекологијиу 3/1,Акушерство и 

гинекологија са негом у 3/2,3; Блок Здравствена нега хируршких болесника у 3/1,2; Здравствена нега 
у гинекологији 3/1,2; и Здравствена нега у акушерству у 3/1,2;  Недељни фонд часова 20. Секција  за 

болести зависности. 

54. Продановић Вукосава, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 30год. рад. 
стажа.Предавала је здравствену негу -вежбе у 2/1,2; Здравствена нега интернистичких болесника у 

4/2; Педијатрију са негом у 4/3,4; Блок Здравствена нега 2/2; Здравствена нега у промоцији здравља 

3/1,2; Педијатрија са негом 4/3; Здравствена нега интернистичких болесника у 4/2.  Недељни фонд 

часова 20. Секција здравственог васпитања. 

55. Савић Сања, наставник предузетништва, VII/1стручне спреме. Предавала је предузетништво 

– вежбе у 4/1,2,5; 2/4. Недељни фонд часова 8. 

56. Врањешевић Ђ. Сања, дипл.спец.педагог- наставник стручних предмета, VII/1стручне спреме 
30 год. рад. стажа. Предавала је здрав. негу- теорију у 3/2 и 4/1; Васпитање и нега деце у 4/4; 

Здравствена нега везбе у 1/6; Здравствена нега ургентна стања у 4/1,2; Блок Васпитање и нега деце 

вежбе у 4/4; Здравствена нега у акушерству у 3/1,2; Здравствена нега у психијатрији у 4/1,2; 

Здравствена нега у гинекологији у 3/1,2. Недељни фонд часова у настви 20. Одељењски старешина 

3/2. Секција  за болести зависности. 

57. Стевановић Д. Гордана, наставник стручних предмета, VIстепен стручне спреме 30год. рад. 

стажа.Предавала је здравствену негу-вежбе у 2/1,2; васпитање и нега деце вежбе у 4/4; Акушерство 

и гинекологија са негом3/3; Блок Здравствена нега у 2/1,2: Васпитање и нега деце у 4/4; Здравствена 

нега у акушерству у 3/1,2; Педијатрија са негом у 4/4. Недељни фонд часова у настави 20. Секција 
здравственог васпитања. 



 

38 
 

58. Вуловић Ана, наставник стручних предмета, VII/1стручне спреме 28 год. рад. стажа. 

Предавала је Здр. негу хируршких болесника у 4/1,2; Здравствена нега ургентна стања4/1,6; 

Здравствена нега у 2/6; Блок Здравствена нега хируршких болесника у 4/1,2 3/2; Исхрану у 2/6, 

Здравствену негу у 2/6; Здравствену негу психијатријских болесника у 4/2, Недељни фонд часова у 

настави 20.   Еколошка секција. 

59. Милутиновић Татјана, наставник стручних предмета, VIстепен стручне спреме 28 год.рад. 

стажа.Предавала је здрав. негу-теорију 1/1,2; 2/1; 3/1;, здрав.негу - вежбе у 2/1,2; здр.нега 

хируршких болесника- вежбе у 3/1, Блок Здравствена нега у 2/1,2; Здравствена нега у промоцији 
здравља у 3/1,2; Здравствена нега хируршких болесника у 3/1. Одељењски старешина 1/1. Недељни 

фонд часова у настави 20. Секција здравственог васпитања. 

60. Јовановић Верица, наставник стручних предмета,VIстепен стручне спреме 29 год. рад.стажа. 

Предавала је здравствену негу деце-теорију у 1/3: Педијатрија са негом у 3/3;Здравствена нега 

болесног и здравог детета у 4/1; Блок Здравствена нега деце у 2/3; Педијатрија са негом у 2/3; 

Здравствена нега деце у 3/3; Педијатрија са негом у 3/3; Здравствена нега 4/1; Здравствена нега 

деце у 4/3. и Здравствену негу у 3/3. Блок наставу.  Недељни фонд часова у настави 20. Одељењски 

старешина 1/3. Секција Црвеног крста. 

61. Митровић Мирјана, наставник стручних предмета,VII/1стручне спреме 26 год. рад. 

стажа.Предавала је здравствену негу у 4/2; Здравствену негу деце у 4/3; Здравствена нега везбе у 
1/1,2,6; Здравствена нега деце вежбе у 1/3; Блок Васпитање и нега деце болесника 4/4; Здравствена 

нега у промоцији здравља у 3/1,2. Одељењски старешина 4/2. Недељни фонд часова у настави 
20.Еколошка секција. 

62. Павловић Наташа, наставник стручних предмета,VIстепен стручне спреме 25 год.рад. 

стажа.Предавала је здравствену негу интернистичких болесника у 3/1,2, 4/1,2;Блок Здравствена нега 

интернистичких болесника у 3/1,2; 4/1,2; Здравствена нега психијатријских болесника у 4/1, Дечија 
хирургија са негом у 4/3, Педијатрија са негом у 4/4. Недељни фонд часова у настави 20. Секција 

Црвеног крста. 

63. Николић Јасмина, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 23 год. рад. 
стажа.Предавала је Здрав.нега ургентна стања у 4/1,2;Здрав.негу интернистичких болесника у 4/1; 

Здравствена нега теорија и вежбе у 2/6; Блок Здравствена нега интернистичких болесника у 4/1; 

Здравствена нега деце у 2/6; Исхрана у 2/6. Одељењски старешина 2/6.Недељни фонд часова 20. 

64. Јанковски Тамара, наставник стручних предмета, VIстепен стручне спреме 24 год. рад. стажа. 

Предавала је Педијатрију са негом у 4/3; Инфектологију са негом у 3/3; Здравствену негу у 1/6; Блок 

Здравствену негу деце у 4/3; 2/3:3/3;Педијатрија са негом 2/3;4/3; Здравствена нега инфектолошких 

болесника у 3/1,2. Недељни фонд часова у настави 20. Одељењски старешина 1/6 

65. Симић Данијела, дипл.спец.педагог, наставник стручних предмета, VII/1 стручне спреме 24 

год. рад.стажа. Предавала Здравствену негу инфектолошких болесника у 3/1,2; Педијатрију са негом 

у 4/3,4; Блок Здравствену негу инфектолошких болесника у 3/1,2; Педијатрију са негом у 4/3;2/3; 

Дечију хирургију са негом у 4/3; Здравствену негу деце у 2/3,5.Недељни фонд часов ау  настави 20. 

Секција здравственог васпитања. 

66. Радаковић Јасмина, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 24 год. рад. 

стажа.Предавала је инфектол.са негом –вежбеу 4/4; Здравствена нега хируршких болесника у 4/2; 

Здравствена нега болесног и здравог детета у 4/1,2. Блок Педијатрија са негом у 4/4; Здравствена 

нега инфектолошких болесника у 3/1,2; Здравствена нега у гинекологији у 3/1,2; Здравствена нега 
болесног и здравог детета у 4/1,2; Здравствена нега хируршких болесника у 4/1,2.  Недељни фонд 

часова у настави 20. Еколошка секција. 

67. Миливојевић Сања, наставник стручних предмета, VII/1стручнеспреме 21 год. рад. 

стажа.Предавала је дечиј ухирургију са негом – вежбе у 4/3; Здравственанега неуролошких 
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болесника- вежбе у 3/1; Блок Здравствена нега деце у 4/3;  Дечија хирургија са негом у 4/3; 

Здравствена нега деце у 2/3; Педијатрија са негом у 2/3; Здравствена нега неуролошких болесника у 

3/1,2;Здравствена негу у 2/2; Здравствену негу интернистичких болесника у 3/1.Недељни фонд 

часова у настави 20.Секција Црвеногкрста. 

68. Ђорђевић Ивана, наставник стручних предмета, VII/1стручне спреме 18 год. рад. стажа. 

Предавала је предузетништво – вежбе у 4/1,2,5; 2/4, Здравствену негу деце у 2/2; Педијатрију са 

негом у 3/3; 4/3; Блок  Здравствена нега деце у 3/3; Педијатрију са негом 3/3; 4/4; Васпитање и негу 

деце у 4/4.   Одељењски старешина 2/3. Недељни фонд часова у настави 20. Председник стручног 
већа здравствена неге. 

69. Витошевић-СретеновићС. Лела, виша мед.сестра, VII/1стручнеспреме 16 год.рад. стажа. 

Предавала је Дечију неуропсихијатрију у 4/3; Здравствену негу психијатријских болесника у 4/1,2; 

Здравствену негу у 1/2;  Блок Здравствену негу неуролошких болесника у 3/1,2;Здравствену негу 

психијатријских болесника у 4/1,2; Здравствену негу интернистичких болесника у 3/1,2;4/1,2;. 

Недељни фонд часова у настави 20. Секција за болести зависности.  

70. Сретеновић Ж. Марија, наставникстручних предмета, VI степен стручне спреме 8 год.рад. 
стажа.предавала Здравствену негу хируршких болесника у  3/1; Здравствену негу болесног и здравог 

детета у 4/1,2; Здравствену негу психијатријских болесника у 4/1;Блок Здравствену негу деце раног 

узраста у 2/5; Здравствену негу хируршких болесника у 3/1,2;4/2;Педијатрију са негом у 3/3; 
Здравствену негу болесног и здравог детета у 4/1,2; Здравствену негу деце у 4/3;3/3 Недељни фоннд 

часова у настави 20.  

71. Петровић Вера,наставник стручних предмета, VII/1степен стручне  спреме 15 год.рад. 

стажа.Предавала је Здравствену негу у 2/2,5; Здравствену негу хируршких болесника у 4/1; 

Здравствену негу у 2/2;  Блок:  Здравствену негу у2/6; Здравствену негу хируршких болесника у 4/1. 

Недељни фонд часова у настави 20. .Одељењски старешина 2/2. 

72. Леповић Анђелка, виша мед.сестра, VI/1стручне спреме 1 год.рад. стажа. Предавала је 

Дечију неуропсихијатрију у 4/3; Здравствену негу психијатријских болесника у 4/1,2; Здравствену 

негу у 1/2;  блок Здравствену негу неуролошких болесника у 3/1,2; Здравствену негу психијатријских 
болесника у 4/1,2; Здравствену негу интернистичких болесника у 3/1,2;4/1,2;. Недељни фонд часова 

у настави 20. Ради на одређено време. 

73. Др Лазовић  Дејан, лекар стоматолог, VII/1степен стручне спреме 10 год.рад.стажа, Предавао 

је морфологију зуба у 1/4, фиксну протетикуу 2/4, и 3/4, технол.зуб. матер. у 3/4, тоталну протезу у 

3/4,. Недељни фонд часова 14. Ради на одређено време. 

74. Петровић Никола, виши зубни техничар-протетичар, VI степен стручне спреме 19 год. рад. 

стажа.Предавао је морфологију зуба – вежбеу 1/4;Фиксну протетику у 2/4;3/4; Тоталну протезу у 3/4;   
Блок наставу-тотална протеза, фиксна протетика, морфологија зуба.Недељни фонд часова у настави 

20. Води секцију зубне технике. 

75. Бишевац Бојан, спец. зубнитехничар, Vстепен стручне спреме 19год. рад. стажа. Предавао је 

морфологију зуба- вежбеу 1/4 , фиксну протетику-вежбе у 2/4;3/4; Тоталну протезу у 3/4; Блок 

наставу- фиксна протетика.Недељни фонд часова у настави 20. Води секцијау зубне технике.  

76. Шаптовић Мерима,виши зубни техничар-протетичар, VIстепен стручне спреме 15 год.радног 

стажа, Предавала је морфологију зуба- вежбе у 1/4, фиксну протетику-вежбе.Блок наставу-  фиксна 
протетика,  морфологију зуба.  Недељни фонд часова у настави 20. 

 
Педагошко веће дома ученика 
 
1. Марковић Бурић С. Снежана, помоћник директора за дом, дипломирани биолог VII/1степен 

стручне спреме, 26 годинe радногстажа. 
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2. Првић Ерац Д. Оливера, стручни сарадник – психолог, VII/1степен стручне спреме, 14 година 

радног стажа, запослена са 50% радног времена у дому. 

3. Адамовић М. Марија, дипломирани стоматолог , VII/1степен стручне спреме, 2 година 

радног стажа, васпитач – V васпитна група.  

4. Брковић Ж. Јелена,дипломирани физичар, VII/1степен стручне спреме, 23 година радног 

стажа, васпитач  – IV васпитна група. 

5. Вукадиновић М. Драгана,дипломирани биолог,  VII/1степенстручнеспреме, 27  година 

радног стажава спитач – III васпитна група. 

6. Дачески М. Бранка, наставник енглеског језика,  VII/1степен стручне спреме, 17  година 

радног стажа, васпитач – VI васпитна група, запослена са 50% радног времена у дому. 

7. Јанићијевић Д. Марина, наставник физичког васпитања, VII/1степен стручне спреме, 18 
година радног стажа, васпитач – I васпитна група. 

8. Катанић П. Марина, дипломирани историчар, VII/1 степен стручне спреме, 16 година радног 

стажа, васпитач – VI васпитна група, запослена са 50% радног времена у дому. 

9. Новаковић М. Драгица,дипломирани хемичар,  VII/1степен стручне спреме, 26 године 

радног стажа, васпитач – II васпитна група. 

Правна служба 
 
1. Мира Миловановић, дипл.правник,секретар школе и дома ,VII/1степен стручне спреме, 32 

година радног стажа. 

2. Биљана Видић, референт, IVстепен стручне спреме, економска школа, 20 година радног 

стажа. 

Рачуноводство 
 
1. СнежанаТодоровић, дипл.економиста,  шеф рачуноводства, VII/1степен стручне спреме, 24 

година радног стажа. 

2. ЉиљанаСавић - дипл.економиста, VII/1степен стручне спреме,14 година радног стажа. 

3. Марија Степановић дипл.економиста-мастер,финансијско-књиговодствени радник, VII/1 
степен стручне спреме, 14 година радног стажа. 

4. Нина Радичевић – финансијско-књиговодствени радник, IV степен стручне спреме , 
гимназија, 5 год радног стажа. Неплаћено одсуство. 

Магацини радионица 
 
1. Драган Јанићијевић – 33 год – IVI степен стручне спреме средња економска школа      

(економ) 

2. Адам Миловојевић 15 год –Висока зуботехничка школа    (магационер-вођа смене) 

3. Урош Јанићијевић -10 год – IV степен стручне спреме, средња техничка школа (мајстор у 

школској радионици) 

4. Слађан Радомировић- IV степен стручне спреме 22 год- средња машинска школа     (столар) 

5. Вицко Крунић,  IV степен стручне спреме средња техничка школа, 7 год. 
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Спремачица- хигијеничар 
 
1. Биљана Савић-20 год- IV степен стручне спреме  

2. Горица Белоица-9 год.- IVстепен стручне спреме  

3. Рада Красић – 6 год- IVстепен стручне спреме  

4. Оливера Срећковић – 23 год- о.ш. 

5. Снежана Ристић – 14 год- IVстепен стручне спреме  

6. Слађана Живковић – 12 год IVстепен стручне спреме  

7.  Весна Арсов – 16 год – IVстепен стручне спреме 

8. Драгица Стефановић – 22 год –о.ш. 

9. Слађана Таков -20 год –Виша економска школа 

10. Снежана Савић – 18 год – IV степен стручне спреме 

11. Драгана Дамњановић – IVстепен стручне спреме 17 год  

12. Слађана Раденковић – IV степен стручне спреме 16 год  

13. Славица Алексић – IV степен стручне спреме 14 год  

14. Марија Стефановић – 6 год IV степен стручне спреме 

 

Куварице 
 
1. Биљана Васовић – 13 год –кувар IV степен 

2. Весна Петровић – 32 год –кувар V степен 

3. Катарина Пашић – 14 год - кувар V степен 

4. Љиљана Дрманић – 10 год - кувар V степен 

 

Вешерка 
 
1. Милијана Стојановић–  IV степен стручне спреме 

 

Ноћни чувари 
 
1. МилосавЂорђевић – 25 год – о.ш. 

2. Ивица Лукић – 10 год – о.ш. 
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6. Реализација утврђеног календара рада 
 
Редни 
број 

АКТИВНОСТ Реализовано 

1. I полугодиште 1. 9. 2020 - 18. 12. 2020. године 

2. Подела ђачких књижица за успех у првом 
полугодишту  

Због епидемиолошке ситуације подела ђачких 

књижица на крају првог полугодишта није се 

реализовала. 

Настава је организована по комбинованом моделу наставе. Због погоршања епидемиолошке ситуације од 

30. 11. 2020.-  18.12. 2020. године настава је организована онлајн. 

Државни празник 11. 11. 2020. године обележен је нерадно, али су због актуелне епидемиолошке ситуације 

нерадни дани били 12. и 13. 11. 2020. године. 

3. II полугодишта I, II и III разред 18. 1. 2021- 22. 6. 2021. 
 

IV разред 18. 1. 2021- 1. 6. 2021. 

 

   Од 8.3. 2021- 18.4. 2021.настава је организована онлајн. 
Није прослављен Дан школе, 19. мај због актуелне епидемиолошке ситуације. 
Школска слава Свети Сава обележена је уз присуство представника школе и родитеља у складу са 
препорукама Кризног штаба. 
Нерадни дани- државни празник обележени су 15. и 16. 2. 2021. године. 
 

4. Зимски распуст Зимски/ 
Новогодишњи и 
Божићни празници 

19. 12. 2020- 17. 1. 2021. године 

Пролећни / Ускршњи 30. 4. 2021- 4. 5. 2021. године 

5. Подела сведочанстава и диплома ученицима  
IV разреда; 

 
17. 6. 2021. 

6. Подела сведочанстава ученицима  I, II и III 
разраеда. 

 
28. 6. 2021. 

7. 

С
ед

н
и

ц
е

 о
д

е
љ

ењ
ск

и
х 

ве
ћ

а 

I разред 11. 9. 2020. 9. 11. 2020. 21.12.2020. 1.4.2021. 23.6.2021. 

II разред 11. 9. 2020. 9. 11. 2020. 22. 12. 2020. 1.4.2021. 23.6.2021. 

III разред 12. 9. 2020. 9. 11. 2020. 23. 12. 2020. 1.4.2021. 23.6.2021. 

IV разред 12. 9. 2020. 9. 11. 2020. 24. 12. 2020 1.4.2021. 1. 6. 2021. 
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8. 

С
ед

н
и

ц
е 

Н
ас

та
вн

и
чк

и
х 

ве
ћ

а 

ОДРЖАНЕ 

20. 8. 2020. 26. 3. 2021. 

27. 8. 2020. 2. 4. 2021. 

11. 9. 2020. 3. 6. 2021. 

10. 11. 2020. 14. 6. 2021. 

25. 12. 2020. 2. 7. 2021. 

15. 1. 2021. 23.8.2021. 

9. 2. 2021. 30.8. 2021. 

9. 

С
е

д
н

и
ц

е 
П

е
д

аг
о

ш
ко

г 
ко

л
ег

и
ју

м
а 

ОДРЖАНЕ 

20. 8. 2020. 14. 1. 2021. 

27. 8. 2020. 1. 3. 2021. 

1. 10. 2020. 12. 3. 2021. 

16. 10. 2020. 25. 3. 2021. 

2. 11. 2020. 16. 4. 2021. 

27.11.2020. 26. 5.2021. 

30.12.2020. 25. 6. 2021. 

 25. 8. 2021. 

10. Матурски испити  Од 5. 6. 2021. до 11. 6. 2021. године 

11. 
 

Матурско вече 23. 6. 2021. године 

 

7. Реализација фонда часова  
 

7.1. Реализација редовне наставе на крају школске 2020/21. године  
 

 

Разред 

 

Одељење 

Проценат реализације 

Одељење Разред Школа 

 
 

Први 

1 100% 

100% 

100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

6 100% 

 
 

Други 

1 100% 

100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

6 100% 
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Трећи 

1 100% 

100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

6 100% 

 

 
Четврти 

1 100% 

100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

 

7.2. Реализација фонда часова допунске, додатне наставе и 
слободних активности 

 

ОБЛИК НАСТАВЕ 
 
Наставни предмет 

Број 
реализованих 

часова 
Задужени  наставник 

 
 
 
 
 
Допунска настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствена нега деце     
II 

20/100% 

Миланка Булатовић 
Здравствена нега деце 
раног узраста II 

12/100% 

Васпитање и нега деце- 
вежбе 4. 

 
30/100% 

Сања Врањешевић 

Здравствена нега II 30/100% Вукосава 
Продановић 

Здравствена нега-вежбе 30/100% Татјана 
Милутиновић 

Дечја хирургија са негом 30  100% 

Сања Миливојевић 
Здравствена нега 
неуролошких 
болесника(В) 

30  100% 

Здравствена нега -
вежбе 

35 /116,7% 
Мирјана Митровић 

Здр.нега деце Т 20 

Верица Јовановић 
Здр.нега деце Б 66,67% 

Педијатрија са негом 
В+Б 

34/97,14% 

Здравствена нега ( 
теорија 

30  100% 
Тамара Јанковски 

Здравствена нега -
вежбе 

30/100 
Гордана Стевановић 

Здравствена нега-
теорија 

10/67% 
Вера Петровић 

Здравствена нега деце Т 30/100% 
Ивана Ђорђевић 

 30/100% 
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Допунска настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допунска настава 

Педијатрија са негом В 

Предузетништво В 
 

30/100% 

Педијатрија са негом-В 30/100% Данијела Симић 

Здравствена нега - 
вежбе 

30/100% 

Ана Вуловић 
Здр.нега хирушких 
болесника- В 

30/100% 

Здр.нега хирушких 
болесника- В 

30/100% 

Морфологија зуба –  
вежбе  

18ч/19 94,73% 
Мерима Шаптовић 

Фиксна протетика1  
-вежбе-  

1ч/19 
5,26% 

 

Анатомија и 
физиологија 

5, 15% 
Миломир Спасовић 

Микробиологија са 
епидемиологијом 
(теорија) 

14, 50% 

Марија Шаренац 
Неурологија (теорија) 7,5% 

Педијатрија (теорија) 9, 30% 

Српски језик и 
књижевност 

17 
49% 

 
Јелена Чолић 

Енглески језик 95% Милена Јанковић 

Лабораторијске технике 
Медицинска биохемија 

30/100% 
Славко Зечевић 

Хематологија са 
трансфузиологијом 
(вежбе) III/5 
Микробиологија и 
паразитологија са 
епидемиологијом 
(вежбе) III/5 
 

30/100% 

Ивана Миљковић 

Фармацеутска хемија 
 

30/100% 
Наташа Вучковић 

Физика  29/83 %  

 
Мирјана Чаировић  

Физика   
9/ 34,6%  

 
Соња Зорклија 

Биологија 16/ 45,71% Маја Минић  

Рачунарство и 
информатика 

35/100% 
Соња Поповић 
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 Хемија 13/ 43,3% Дејана Ћировић 
Димитријевић 

Додатна настава 

Српски језик и 
књижевност 

19/55% 
Јелена Чолић 

Географија 34/100%  

 
Сандра Меловић 

Математика 21/70%  
 

Оливера Радивојевић 
Вељовић  

Рачунарство и 
информатика 

35/100% 
Соња Поповић 

Припремна настава 

Васпитање и нега деце- 
вежбе 4. 

12/100% 
Сања Врањешевић 

Педијатрија са негом В 
IV3,IV4 

15 /100% Вукосава 
Продановић 

Здравствена нега   
интернистичких  
болесника 

10 /33,33% 
Наташа Павловић 

Дечја хирургија са негом 10 /33,33% Сања Миливојевић 

Здравствена нега 
хируршких болесника- В 

9 / 100% 
Јасмина Радаковић 

Васпитање и нега деце-
В 

12/100% 
Гордана Стевановић 

Здравствена нега 
хирушких болесника 

30/100% 
Вера Петровић 

Здр.нега интернис.бол 9 / 100% Јасмина Николић 

Педијатрија са негом В 10 /33,33% Ивана Ђорђевић 

Педијатрија са негом-В 15/ 100% Данијела Симић 

Фармацеутска хемија 
 

30/100% 
Наташа Вучковић 

Секције 

Лингвистичка 22/62% 
 

Јелена Чолић 

Реалистички приказ 
повреда обољења и 
стања 

35/100% 
 

Сања Миливојевић  

30/100% Маја Сретеновић  

Секција Црвеног крста 15/50% Верица Јовновић 

Секција прве помоћи  18/60% Вера Петровић  

18/60% Јасмина Николић 

Еколошка секција 30/100% Ана Вуловић 
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8. Извештај о раду Ученичког парламента 
 

Руководилац  
 

Јасмина Радаковић 

Чланови Стручног већа/ 
тима/актива/стручног 
органа/секције 
 

- Председник Парламента, Огњен Букелић 
-Ученици Медицинске школе,чланови Парламента (два 
ученика из сваког одељења) 
- Наставник координатор 

Број одржаних састанака 
 

Осам 

Реализоване активности плана и програма  

Током школске 2020/21.године, Ученички парламент је имао осам састанака. Свој рад 
Парламент је базирао на Годишњем плану рада парламента. Први састанак у 
септембру, одржан је у складу са епидемиолошком ситуацијом, онлајн. Покренута је 
хуманитарна акција фондације, “Буди хуман,”ради прикупљања новца за лечење 
девојчице Миње Матић. Наставник, координатор, ове школске године је Јасмина 
Радаковић. Такође, договорено је да се састанци одржавају једном месечно.  
У октобру одржана је Прва конститутивна седница Парламента. Именовани су 
председник, чланови Парламента као и представници који ће бити чланови тимова. 
Председник Парламента и члан Школског одбора - Огњен Букелић 
Подпредседник и члан савета - Миљана Ракоњац 
Секретар и члан Школског одбора - Андријана Јанковић 
Благајник - Нина Радосављевић 
Вођа тима за самовредновање – Нина Урошевић 
Вођа тима за сарадњу са другим школама – Тина Милићевић 
Вођа тима за спортске активности – Ива Дедеић 
 Вођа тима за заштиту од насиља – Анђела Петровић 
Вођа тима за културу и излете – Вук Благојевић 
Вођа тима за обезбеђивање квалитета рада установе – Милица Гаљак 
Вођа тима за каријерно вођење – Анастасија Марковић 
Вођа тима за сарадњу са локалном самоуправом – Кристина Мојсиловић 
Вођа тима за развојно планирање – Даница Марковић 
Вођа тима за дом – Јована Ракић и Кристина Станисављевић 
Дана, 14. 10. 2020. год. у Скупштини града одржан је састанак председника Парламента 
свих средњих школа у вези пројекта , ”Ти се питаш”. На састанку је одлучено да све 
средње школе добијају из буџета града по 500.000,00 дин., а о трошењу тог новца 
одлучиваће ученици. У вези овог пројекта,а у циљу побољшања образовања и 
пријатнијег боравка у школи, спроведено је гласање где су ученици дали своје 
предлоге. 
1. Сређивање учионица и кабинета (беле табле, паметни телевизори, пројектори) 
2. Сређивање ентеријера учионица (венецијанери, завесе, кречење.. ) 
3. Сређивање дворишта (засађивање дрвећа, цвећа..) 
Крајем новембра одржан је састанак преко апликације ”Zoom”, са главним 
организаторима пројекта, ”Ти се питаш,” где је речено да ће се са реализацијом 
пројекта почети у првој половини 2021. године. 
Крај полугодишта обележен је завршетком хуманитарне акције за Мињу Матић. За 
лечење девојчице, наши ученици као и запослени  школе, успели су да прикупе 
36.044,00 динара. Хуманитарне акције и даље се настављају. Један од предлога 
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Парламента да новац од матурске журке буде дониран у хуманитарне сврхе. 
 
Крај школске године базирао се на сумирању рада Парламента. Дат је предлог за идућу 
школску годину где се за председника Парламента пријавила ученица 1/1,Сања Саблер.  
Такође, Парламент је учествовао у  организовању Матурске вечери. Ученици четвртог 
разреда су спровели анкету где су се изјаснили о избору ресторана и музике за 
прославу матурске вечери.    
Рад Парламента био је у складу са епидемиолошком ситуацијом тако да многе 
планиране активности нису изведене. 

 
 

Нереализоване активности плана и програма 

 
 
Због епидемиолошке ситуације већина предвиђених активности није реализована! 
-Спортске активности,такмичења,квизови,вече караока,сусрети школа, ... 
- Едукативне радионице, Вршњачка едукација. 
- Припрема школске славе. 
- Обележавање Дана медицинских сестара,и Дана отворених врата. 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
-Учешће у организацији и реализацији пројекта који се финансира из буџета локалне 
самоуправе. 
-Америчка организација USAID, донирала је школама 500.000 дин.Ученици су се 
изјаснили како да уложе тај новац у оквиру побољшања наставе и пријатнијег боравка у 
школи. 
- Организовање матурске вечери. 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

 
 Радити на мотивацији ученика да се више ангажују и дају предлоге за што бољи и 
квалитетнији рад. 
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9. Извештај о раду управних, руководећих, саветодавних и стручних  
органа школе у школској 2020/21. Години 

 

9.1. Школски одбор 
 

Руководилац  
 

Маријана Билбија 

Чланови одбора 
 

Дргаица Новаковић, Маријана Билбија, Никола Петровић, 
Мирјана Ковачевић, Драган Продановић, Наташа Јарчевић, 
Марија Вукојевић, Радослав Ивановић, Срђан Марковић, 
Владимир Јакшић, Мира Миловановић, Бојан Бишевац, Огњен 
Букелић, Јанковић Андријана 

Број одржаних састанака 
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Реализоване активности плана и програма  

 
Школски одбор је орган управљања школе који има девет чланова укључујући и председника. 
Седницама школског одбора присуствовали су и били укључени у рад директор школе, 
секретар, два пунолетна представника ученичког парламента и представник синдиката, без  
права одлучивања. Школски одбор се састао 9 пута  у току школске 2020/21.год. од чега су 3 
састанка организована онлајн и током тог раздобља Школски одбор се бавио:  
доношењем одлука о проширеној делатности школе, допуни статута школе, ценовнику за 
ванредне испите, попису имовине, потраживања и обавеза и формирање комисије за попис, 
ценовник за припремну наставу, цену оброка за запослене, правилник о систематизацији 
радних места и послова у школи, измена плана набавке – не који се закон не примењује;  
усвајањем записника са предходних седница, предлог Правилника о набавкама, извештаја о 
реализацији Годишњег плана рада школе, развојни плана и самовредновања, извештај о раду 
директора, Годишњег плана установе, самовредновања, развојног плана и акционог плана 
Актива за развојно планирање, измена финансиског плана, измена Годишњег плана рада, 
предлог Правилника о организацији буџетског рачуноводства, предлог Правилника о 
евидентирање присуства запослених у школи, предлог правилника о коришћењу службеног 
телефона, измена финансиског плана, извештаја о попису имовине и обавезе, извештај о 
реализацији Годишњег плана рада школе за прво полугодиште 2020/21.год., извештај о раду 
директора за прво полугодиште школске 2020/21.год.,извештај о развојном плану и 
самовредновању, правилника о похвала и наградама; 
давање сагласности за измену Плана школе, План набавке, на правилник о систематизацији 
радних места и послова,   
именовање стручног актива за развојно планирање, 
допуна Школског програма школе, које су имале за циљ да регулишу, унапреде и испрате рад 
школе током школске године, а сагласно Закону о основама система образовања и васпитања. 

Нереализоване активности плана и програма 

 
Давање сагласности на пријем наставника за рад у школској 2020/21.г. по расписаном конкурсу, 
усвајање извештаја о реализацији програма екскурзија и одлучивање по жалбама и 
приговорима на решења директора су нереализоване активности јер за њима није било 
потребе током школске године. 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
Упознавање са пројектима Еразмуса +: Геријатрија (К1) и Прва помоћ широм света (К2) 
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Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

 
Школски одбор није разматрао организацију и квалите рада установе у комбинованом моделу 
рада школе. 
 

 

9.2. Савет родитеља 
 

Руководилац  
 

Татјана Стојановић 

Чланови одбора 
 

I/1 Гордана Ранковић III/1 Горица Милошевић I/2 Бојана 
Благојевић III/2 Александар Милошевић 1/3 Сања 
Радисављевић III/3 Ивана Рајчић I/4 Јасмина Николић III/4 
Радослав Ивановић I/5 Катарина Вујадиновић III/5 Јелена 
Станковић I/6 Невена Ђорђевић II/1 Драган Продановић IV/1 
Ивана Нешић II/2 Слађана Шапић IV/2 Марија Вукојевић 
II/3Милана Димић IV/3 Татјана Стојановић II/4 Наталија Матић 
IV/4 Владан Поповић II/5 Славица Илић IV/5 Дејан Мојсиловић 
II/6 Зорица Сорак 

Број одржаних састанака 
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Реализоване активности плана и програма  

Рад Савета родитеља школе базиран је на Годишњем плану рада.  На састанцима Савета 
родитеља разматрана су питања о раду школе, о остваривању школског програма, развојног 
плана, годишљег плана рада школе и самовредновања итд., разматрали су успех ученика и 
изостајање са наставе, као и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање образовно 
васпитног рада, а сагласно Закону о основама система образовања и васпитања. 

  

Нереализоване активности плана и програма 

Разматра План и програм екскурзије за први разред, Извештај о реализацији екскурзије другог, 
трећег и четвртог разреда 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
Упознавање са пројектима Еразмуса +: Геријатрија (К1) и Прва помоћ широм света (К2) 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

 
Школски одбор није разматрао организацију и квалите рада установе у комбинованом моделу 
рада школе. 
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9.3. Директор 
 
У току школске 2020/2021. 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. 
Нажалост, целу школску годину обележила је пандемија Корона вируса, тако да смо наставу 
прилагођавали тренутним условима, а све у циљу безбедности ученика и запослених. 
 
 
Области рада директора школе: 
 

1. руковођење васпитно-образовним процесом у школи; 
 

2. планирање, организовање и контролa рада установе; 
 

3. праћење и унапређивање рада запослених; 
 

4. развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 
 

5. синдикатима и широм заједницом; 
 

6. финансијско и административно управљање радом установе; 
 

7. 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, због Корона вируса нисмо 
могли да водимо ученике ван школе, али имамо изузетну сарадњу са Медицином рада, Институтом 
за јавно здравље, Домом здравља Крагујевац, Герантолошким центром, Удружењем оболелих од 
реуматоидног атрита, Удружењем помоћ деци са аутизмом и Предшколским установам Ђурђевдан, 
радна јединица Бубамара и Нада Наумовић, радна јединица Полетарац. 
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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. 
 
- 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, директор 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. 
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- 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 промовисање  њихових постигнућа. Сва постигнућа која су била 
остварена на такмичењима су  објављивана на сајту школе, огласним таблама, али и у извештајима 
рада. Због пандемије Корона вируса, многа такмичења су отказана и померена за наредну школску 
годину. За такмичења која су успела да се одрже, 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. 
 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
 

2.1. Праћење и подстицање постигнућа ученика 
 
- Највише активности око планирања рада Установе је било на самом  почетку школске године. 
 
- Због пандемије Корона вируса настава се одвијала по комбинованом моделу наставе ( 
одељење се дели на две групе, једне недеље је прва група на настави, док је друга група онлајн, на 
недељном нивоу се ротирају), а у мањем делу се одвијала потпуно онлајн. 
 
- У том циљу директор је сазивао седнице, како Наставничког већа, тако и различитих тимова и 
актива, где су се заједно доносили планови  са роковима реализације. 
 
- 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. 
 
- Школа је и ове године наставила са пројектима и међународном сарадњом. У овој школској 
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години реализују се два пројекта преко Еразмус плуса. Први пројекат је Геријатрија  К1, где је 
прдвиђено да се ђаци воде у Италију, а други пројекат је Прва помоћ широм света К2, у коме се 
пише приручник за прву помоћ. За наредну школску годину школа је конкурисала за још 4 пројекта. 
 
- Такође школа је конкурисала пројектом за опремање кабинета код Министарства правде, где 
је добила средства за опремање кабинета најсавременијом опремом. 
 

2.2. Организација установе 
 
Школа је започела шкoлску 2020/2021. гoдину сa 22 oдeљeњa, са по шест одељења у првоми другом 
разреду, по пет одељења у 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 одељење фармацеуског техничара и 2 одељења медицинске сестре 
васпитача, 2 одељења 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. 
 
- Део седница и састанака се одвијао у самој школи уз придржавање свих епидемиолошких 
мера, а део састанака је био онлајн прего платформр гугл-мита. 
 
- Разредне старешине су се припремале за пријем првака који се дешавао 3. септембра. 
 
- 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. 
 

2.3. Контрола рада установе 
 
- Током целе године, директор је био у обавези да прати процес наставе, целокупног рада 
установе и свих запослених. Акценат је био на примени свих епидемиолошких мера, због Корона 
вируса. 
 
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 помоћником директора за Дом. 
 
- 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 
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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 је 
изостала услед Корона вируса, али су прегледане гугл-учионице и електронски дневници. 
 
- 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. 
 
- 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, такође обнављању учионица, 
организовању кутка за родитеље, сређивању домске кухиње и домских просторија. Резултат тога је 
добра опремљеност школе и организација рада. 
 

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. 
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- 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". 
 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 
 

- У току августа 2020.године, а пре почетка школске 2010./2021. 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 01.09.2019. у складу са школским календаром. Образовни календар рада 
је детаљно размотрен пре почетка школске године на Наставничком већу.  Због Корона вируса, на 
основу одлуке Кризног штаба и Министарства просвете,  планирано је да се настава држи у две 
смене, по комбинованом моделу наставе, 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. 
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- У оквиру Годишњег плана рада школе за 2020/21. школску годину планирано је 
самовредновање области ЕТОС.  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 , у Наставничкој канцеларији, постоји књига  за све запослене у којој могу записати све што би 
требало или могло бити боље. 
 

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.  Наши запослени су дали сву подршку у организовању, како 
ученицима тако и прегледачима. 
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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. 
 

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. 
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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. 

 

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, 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. 
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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 процесима 

 
- 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 
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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, што 
је ове школске године био и приоритет због Корона вируса: 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. 
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9.4. Организатор наставе вежби и блока 
 

Реализоване активности плана и програма  
 

Током месеца августа и септембра усвојени су распореди за наставу вежби и блока за 
све образовне профиле. Настава је прилагођена епидемиолошкој ситуацији уз 
поштовање свих епидемиолошких мера. Вежбе су у потпуности организоване у 
кабинетима школе за све разреде. Уциљу обезбеђивања што квалитетније наставе и 
безбедности ученика током боравка у кабинетима прављени су недељни распореди, 
такође су две учионице претворене у кабинете. Формиране су групе ученика поштујући 
и индивидуалне потребе ученика. 
Током школске године остварена је одлична сарадња са  помоћником директора за 
дом, прилагођавали смо боравак ученика у дому за време трајања блок наставе и на тај 
начин омогућили да ученици у потпуности реализују овај облик наставе. 
 Састанци са председницима стручног већа неге, зубне технике, фармацеута и 
лабораната одвијали су се по потреби како је налагала епидемиолошка ситуација. 
Набављен је потребан материјал за извођење наставе вежби у кабинетима школе за све 
образовне профиле .   
  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 питања  везана за рад већа и активно 
учествовала у доношењу одлука. 
 Током новембра месеца са педагогом Бојаном Савић Богдановић ишла сам у  
педагошко -  инструктивни обилазак наставе наставника здравствене неге, а током 
другог полугодишта пратила сам рад наставника у Гугл учионици. 
Током школске године размењивала сам искуства са другим колегиницама 
организаторима наставе, а у вези са организацијом наставе која се прилагођава 
епидемиолошким условима. 
Пратила новине у наставним плановима и програмима свих образовних профила и 
редовно извештавала чланове Стручног већа  
Радила сам са наставницима почетницима који су били на замени колегиница које су 
биле на болованју, уводила сам их у посао и сарађивала са њиховим менторима. 
Организовала и реализовала матурски испит са колегиницом Миленом Спасовић. 
Сарадња са социјалним партнерима из Универзитетског Клиничког центра и 
Апотекарске установе била је одлична. 
Прерасподелу наставе за школску 2021/22. урадила сам поштујући индивидуалне 
предлоге наставника. 
План и програм у потпуности су реализовани. 
 

Нереализоване активности плана и програма 

/ 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

Прављење недељних распореда наставе вежби. Циљ је био поштовање и постизање 
пре свега безбедности ученика, што квалитетнија настава за ученике прилагођена 
ситуација и задовољство ученика и наставника. 
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Сарадња са главном сестром Дома здравља у вези са организацијом ученика четвртог 
разреда за спровођење имунизације становништва. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Током наредне школске године посебну пажњу посветити колегиницама почетницима у 
настави. Интензивнија и чешћа сарадња са наставницима који изводе наставу у разреду 
III6. 

 

9.5. Наставничко веће 
 

Руководилац  
 

Милена Спасовић 

Чланови Наставничког већа 
 

76+3 

Број одржаних састанака 
 

11 седница Наставничког већа 

Реализоване активности плана и програма  

Све активности предвиђене Годишњим планом рада реализоване су у целости. Рад 
седница током школске године прилагођаван је у складу са епидемиолошком 
ситуацијом. Седнице су одржаване у просторијама школе или онлајн. Присуство 
наставника било је у високом проценту. Највећа пажња током рада Већа била је 
организација наставе, поштовање и примена свих епидемиолошких мера у раду са 
ученицима и оцењивање. Највише се дискутовало о прилагођавању наставе за ученике 
који су наставу пратили искључиво онлајн. Проток информација Школске управе и 
Министарства био је благовремен и дискутован на већима. 
Квартално су праћена постигнућа ученика на класификационим периодима. Чланови 
већа на почетку године упознати су са препорукама за бољу адаптацију ученика првог 
разреда и укључивање у рад школе. Чланови Већа били су активно укључени у давању 
предлога образовних профила за упис у школску 2021/22. годину.  
Школа је укључена у реализацију међународних пројеката и радило се на мотивацији 
наставника и ученика да узму учешће у пројектима. 
Посебна пажња била је посвећена предавању Појам и улога међупредметних 
компетенција  које је одржала педагог школе, Бојана Савић Богдановић. 
Задовољство је било дискутовати о ученицима који су постигли одличне резултате из 
одређених области и ови ученици су предложени за награде.  
Изгласан је ђак генерације и понос генерације. Изазови које је пред нас ставила 
инфекција Covidom 19 издвојили су 19 ученика наше школе који су учествовали у 
имунизацији грађанства. 

Нереализоване активности плана и програма 

/ 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

Током месеца марта просветна саветница Драгана Оцокољић била је у редовном 
надзору рада школе. Извештај који је доставила директору школе је дискутован на 
седници Већа. Закључак је да је школа напредовала у раду, али да има простора да се 
поправе одређене области. Презентоване су наложене мере које треба спровести, тако 
да су предложене мере имплементиране кроз стручна већа, обједињене у један 
документ и прослеђене саветници у предвиђеном временском року.  
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Након извештаја саветнице и похвале часова у Гугл учионицама, тим за квалитет 
предложио је да буду приказана два часа за све наставнике. Часове су презентовале 
Јелена Чолић и Дејана Димитријевић Ћировић. Наставничко веће је ову активност веома 
позитивно оценило. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Током рада Већа није било уочених слабости осим да је некада онемогућено присуство 
Већу из техничких разлога када су Већа била онлајн. Мања присутност када се Већа 
одвијају у међусмени јер има наставника који раде у више школа, наставника који држе 
блокове или претчас у том периоду.  
Седнице Већа одржавати након завршетка друге смене како би сви наставници били 
присутни. 

 

9.6. Разредна и одељењска већа 
 

Руководилац  
 

I Маријана Билбија  
II Душан Николић  
III Марија Сретеновић 
 IV Драгана Тимић Симић 

Чланови  
 

 I/1 Татјана Милутиновић; I/2 Маријана Билбија; I/3 
Верица Јовановић; I/4 Мерима Шаптовић; I/5 Миломир 
Спасовић; I/6 Тамара Јанковски; II/1 Биљана Максимивић; 
II/2 Вера Петровић; II/3 Ивана Ђорђевић; II/4 Мирјана 
Чаировић; II/5 Душан Николић; II/6 Јасмина Николић; III/1 
Смиља Шебек; III/2 Сања Врањешевић; III/3 Миланка 
Булатовић; III/4 Марија Сретеновић; III/5 Дејана 
Димитријевић- Ћировић; IV/1 Драгана Тимић- Симић; IV/2 
Мирјана Митровић; IV/3 Гордана Костић; IV/4 Гордана 
Милановић; IV/5 Бојан Блидаревић 

Број одржаних састанака 
 

4 

Реализоване активности плана и програма  

Задаци разредних и одељењских већа у школској 2020/21.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, пратили напредовање сваког ученик у свом 
одељењу и настојале да у најбољем интересу ученика решавају настале проблеме. У 
том циљу су остваривали сарадњу са родитељима ученика кроз индивидуалне 
разговоре и родитељске састанке, који су организовани после сваког класификационог 
периода. Највећи број састанака и разговора реализован је онлајн због епидемиолошке 
ситуације у земљи. Посебно су се ангажовали у периоду онлајн наставе. 

Нереализоване активности плана и програма 

 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
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Није се разговарано о комбинованом моделу наставе и онлајн настави. 

 
 

 

9.7. Педагошки колегијум 
 

Руководилац  
 

Директор Школе – Владимир Јакшић 

Чланови 
стручног органа 
 

Владимир Јакшић  -  Директор школе 

Гордана Милановић    – стручни сарадник- психолог  

Бојана Савић Богдановић - стручни сарадник- педагог, координатор 

Тима за унапређење квалитета и развој установе, координатор 

стручног актива за развојно планирање 

Јелена Тодоровић – координатор за  наставу вежби и Тим за 

сарању са локалном самоуправоми дригим партнерима школе 

Миланка Булатовић – координатор Стручног  актива за развој 

Школског програм 

Дарко Обрадовић – наставник 

 Марија Илић –координатор Стручног већа за Српски језик и 

књижевност и Стране језике 

Миломир Др.  Спасовић– координатор Стручног већа лекара 

Ивана Ђорђевић – координатор Стручног већа здравствене неге   

Мерима Шаптовић – координатор Стручног већа наставника  зубне 

технике 

Ивана Миљковић– координатор Стручног већа фармацеута и 

лабората 

Петар Роган – координатор Стручног већа друштвених наука и 

физичког васпитања, председник тима за школски спорт 

Мирјана Чаировић- координатор Стручног већа природних наука и 

координатор Тима за међупредметне  компетенције и 

предузетништво 

Наташа Павловић- координатор Тима за самовредновање рада 

школеСања Врањешевић- координатор Тима за инклузију 

Данијела Симић- координатор Тима за заштиту ученика од 

насиљаТатијана Милутиновић- координатор Тима за 

профеасионални  развој 

Вукосава  Продановић- координатор Тима за каријерно вођењеАна 

Вуловић- координатор Тима за културне активности и излете 

Јасмина Радаковић- координатор Ученичког Парламента                                                

Број одржаних 14 
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састанака 
 

Реализоване активности плана и програма  

-Конституисање  Педагошки  Колегијума  за школску 2020./21.год.,  
-усвајење  плана рада Педагошког Колегијума за школску 2020./21.год., 
- разматрање  извештаја о остварености  ГПР и   рада директора, РП измене,  
 упознавање  са Акционим планом  Самовредновања за  школску 2020./21.год., 
- изабр  чланова тимова и стручних актива, планирање  хоризонтално стручно 
усавршавање,  планирање  огледних  часова,  
- преглед  документације и посета  часова  наставника од стране  ПП службе  у оквиру 
педагошко- инструктивног рада, 
- анализиран је  успех  и изостајање ученика на класификационим периодима , 
-анализирани су извештаји: стручних већа, актива, тимова, стручних сарадника, 
семинара,огледних часова , тематских дана, 
-усвојене су  мере за побољшање успеха ученика, праћења рада   и пружана помоћ 
ученицима првог разреда  у оквиру адаптације на живот и рад у школи, 
- усвојен је  план за помоћ ученицима у одабиру изборних предмета путем анкете, 
-разматрана је  реализација ваннаставних активности и  рад тимова, 
-разматрало се и дисктовало о  уписној политици школе. 
Сходно допису Министарства просвете,  увођењем ванредног стања на територији 
наше земље, организована је  настава на даљину почев од 17.3.2020.год. , 
комуникација између Директора и запосених, одржавање седница, састанака 
стручних већа, тимова одвијла се путем вибер групе, као и комуникација наставник – 
ученик. Настава се одвијала онлајн, коришћењем  Vibe-групе, Google-учионице и gogle 
meet-a. 
 Руководство школе поступало је према препоруци , дописима Министарства просвет . 
Ученици који сужелели да поправе оцене ,јављали су се својим   разредним 
старешинама, прављен је распоред  доласка ученика у школу. Према распореду 
,матуранти су  се припремали  полагали матурски испит, сведочанства и дипломе  су 
подељене уз придржавање предложених  епидемиолошких  мера . 
  Школа је добила стручну помоћ током посете саветника Драгане Оцокољић. 
  Добром  организацијом  рада и придржавањем прописаних мера  у новонасталој 
ситуацији  постигли смо у већој мери  реализацију плнираних активности. 
Уз придржавање предложених  епидемиолошких  мера реализована је припремна 
настава  и испити за ученике на преквалификацији и ванредне ученике. 
 
 

Нереализоване активности плана и програма 

-Усвајање ИОП-а по потреби (ученика није било) 
-Праћење и анализа стања безбедности и заштите ученика ученика од насиља 
-Укључивање у припрему ученика за такмичења , није реализовано због 
епидемиолошке ситуације , па није ни расправљано. 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
- Усаглашавање са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за 
основне и средње школе 
-Ревизија матурских питања за образовне профиле 
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Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

 
Акценат рада Педагошког Колегијума треба усмерити  на наставу на даљину, 
формативном оцењивању, на остваривању активности из акционог плана, активности 
за развојно планирање и Тима за квалитет рада установе. 

 
 

10. 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. 
 

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

 

Руководилац  
 

Марија Илић 

Чланови Стручног већа/ 
тима/актива/стручног 
органа/секције 
 

Драгана Тимић Симић, Јелена Чолић, Марија Илић, 
Милена Спасовић, Милена Јанковић, Зоран Ђорђевић, 
Ана Браковић, Милена Кујунџић и Маја Радуновић 

Број одржаних састанака 
 

8 

Реализоване активности плана и програма  

 
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 значај 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 



 

68 
 

стручног већа. Чланови стручног већадоговарали су се у вези са темама и садржајем 

писмених задатака и критеријумима оцењивања. На крају првог тромесечја и на крају 

полугодишта анализиран је успехученика по одељењима из српског језика и 

књижевности и страних језика. Ученици су обавештавани о ваннаставним активностима, 

секцијама, као и о литерарним конкурсима. 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. 

Приказана су два примера добре праксе.  

Јелена Чолић је изабрана за водитеља радионице Пројектна настава у дигиталном 
окружењу на 62. Републичком зимском семинару за наставнике српског језика и 
књижевности. Имала је прилику да представи своје примере добре праксе и употребу 
дигиталних алата у настави на даљину. 
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) . 
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, , вибер групе… 
Чланови стручног закључили су да је путем онлајн наставе могуће реализовати наставни 
план и програм. 
Предност оваквог вида наставе је сто и ученици који из неког разлога изостану са 
наставе могу касније да пропрате све те материјале и градиво. Часови су врло 
динамични и занимљиви ученицима.Видео-позиви су одличан начин да се чују говор  и 
жива реч,што је битно за наш предмет. 
Марија Илић и Јелена Чолић приказале су пример добре праксе-обраду наставних 
јединица Хомер, Илијада ( одломци из првог и шестог певања) и Митови и легенде 
старог века.Сви снимљени часови чине базу примера добре праксе , која је доступна 
на РТС Планети и званичној страници Завода и Министарства. 
  План и програм рада стручног већа, углавном је реализован. 
  Председница већа редовно је извештавала чланове о закључцима Педагошког 
колегијума. 
 

Нереализоване активностиплана и програма 

 Лингвистичка секција 
У раду секције  учествовало је 20 ученика. Остварен је план с почетка године. Више 
састанака је одржано онлајн, а број часова је мањи од планираног јер ученици некада 
због новог начина рада и оптерећености нису имали времена да заврше задатке који су 
им дати, те су часови често били на двонедељном нивоу. 
 Додатна настава 
Одржавана је додатна настава за ученике који су желели да учествују на такмичењима. 
Након отказивања такмичења за више разреда ученици су престали да долазе на 
додатну наставу. 
Такмичења 
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Ове школске године су изостала учешћа на такмичењима из језика и књижевности због 
препорука Друштва за српски језик и књижевност.  
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

Одржана радионица на 62. Републичком зимском семинару за наставнике српског 
језика и књижевности у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност под 
називом Пројектна настава у дигиталном окружењу. 
Радионица је била изузетно посећена и добила је одличне оцене и коментаре 
полазника 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

У првом разреду велики број ученика не познаје довољно гласовне промене и 
правописна правила везана за њих. Велики број ученика није савладао поделу гласова 

српског језика према месту изговора и звучности. 
Мере: Највећи део градива из фонетике се у I 
разреду само обнавља, али ће подела гласова и гласовне промене морати да се поново 
обрађују, а наставник ће у складу са ученичким предзнањима индивидуализовати 
задатке.На првим часовима детаљно ће бити обновљене и појашњене књижевне врсте 
и родови, а на сваком часу посвећеном књижевности задаци за утврђивање и 
продубљивање знања из теорије књижевности. 
 
Препоруке 
 
 Слабији ученици биће упућени да у пару раде са ученицима који су показали боље 
познавање градива. Кратким вежбама и квизовима понављаће се и утврђивати знања 
из првпг разреда. 
Ученици који су показали знање на  напредном нивоу добијаће подстицајне задатке, а 
упознати су и са додатном наставом и учешћима на такмичењима и другим 
ваннаставним активностима 

 

 

10.2. Стручно већe друштвених наука и физичког васпитања 
 

Руководилац  
 

Петар Роган 

Чланови Стручног већа 
 

Душан Николић, Мирослав Миловановић, Гордана 
Степановић, Гордана Милановић, Марина Чолаковић, 
Ивана Човић, Ана Станковић Петровић, Екатерина 
Кудрјавцева Милетић, Маријана Михаиловић, Марија 
Сретеновић, Маја Гашић Марковић 

Број одржаних састанака 
 

7 

Реализоване активности плана и програма  

У августу је усвојен Годишњи план и програм рада СВ. Извршена је подела предмета и 
одељења на наставнике и усвојен распоред допунске и додатне наставе и секција. 
Израђени су глобални и оперативни наставни планови. Иницијално тестирање је 
одрађено закључно са првом недељом октобра, ученици су на редовним часовима 
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упознати са резултатима. Анализирани су резултати и са ученицима и међу члановима 
СВ, на основу чега је планирана подршка ученицима са слабијим резултатима. Анализе 
успеха ученика рађене су после сваког класификационог периода. Више пута у току 
школске године дискутовано је о критеријумима формативног и сумативног оцењивања 
и њиховој примени у условима комбинованог модела наставе. Као највећи проблеми 
детектовани су уважавање индивидуалних разлика међу ученицима и подстицање 
мотивације за рад напредних ученика. У више наврата дискутовано је како израдити 
ефикасне инструменте за самовредновање рада, како ученика, тако и наставника. Сви 
чланови Стручног већа редовно су извештавани о закључцима донетим на Педагошком 
колегијуму. У јуну је анализиран рад стручног већа и урађен је предлог поделе часова за 
следећу школску годину.  
 

Нереализоване активности плана и програма 

Додатна настава и рад секција нису реализовани због епидемиолошке ситуације. Нису 
реализована ни планирана такмичења, изузев такмичења у пливању одржаног у мају на 
коме је учествовала једна ученица.  
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Критеријуми формативног и сумативног оцењивања могу се подићи на још виши ниво, 
на чему треба радити у наредном периоду. Такође треба интензивирати рад на изради 
још ефикаснијих инструмената за самовредновање. Предложити начине да се даровити 
ученици подстакну на додатни рад. 

 

10.3. Стручно веће природних наука 
 

Руководилац  
 

Мирјана Чаировић 

 Дејана Димитријевић Ћировић, Гордана Костић, Маја 
Минић, Мирјана Чаировић,Оливера Радивовевић 
Вељовић, Радомир Брзаковић, Сандра Меловић, Смиља 
Шебек,Снежана Матић,Соња Поповић, Соња Зорклија, 
Татјана Батавељић 

 13 

Реализоване активности плана и програма  

У току школске 2020/21. године чланови Стручног већа остварили су планиране 
активности које су усвојили при доношењу плана рада. Бавили смо се реализацијом 
наставе, израдом  планова са акцентом на групни рад ученика  и усаглашавање 
критеријума оцењивања, формативним  и сумативним оцењивањем,  у циљу праћења 
рада и напредовања ученика, Бавили смо се анализом примењених-донетих 
критеријума кроз оцењивање, усаглашавали нивоа постигнућа теориског и практичног 
дела а на основу исхода предмета. Такође ученици су кроз различитих облика рада 
(семинарски,пројектна настава,ситуациони задаци,презентације,...)примењивали знања 
и јачали међупредметне компетенције.Урадили смо инструмената за самовредновање, 
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начине и приступе кроз које ће ученици самовредновати свој рад.На часовима 
наставници су радили анкете о методама и начинима проверавања, али на овај начин 
проверавања сопственог напредовња код ученика треба још више обратити пажњу, 
ради стимулисаности ученика у раду. 
Настава се реализована као комбинована или онлајн настава, што је отежавало рад као 
и примену групног рада. Одржавани су и часови допунске наставе. Наставици су у току 
тематских дана повезивалу стечена знања на тему –боја, обележили Дан планете 
Земље,...Реализовани су часови биологије на Ртс планета, а наствница хемије је била 
супервизор. 
Наставница хемије била је ментор студентима хемије, па је тако остварена сарадња са 
факултетом, која је и планирана. 
У току школске 2020/21. године чланови Стручног већа остварили су планиране 
активности које су усвојили при доношењу плана рада. Бавили смо се реализацијом 
наставе, израдом  планова са акцентом на групни рад ученика  и усаглашавање 
критеријума оцењивања, формативним  и сумативним оцењивањем,  у циљу праћења 
рада и напредовања ученика, Бавили смо се анализом примењених-донетих 
критеријума кроз оцењивање, усаглашавали нивоа постигнућа теориског и практичног 
дела а на основу исхода предмета. Такође ученици су кроз различитих облика рада 
(семинарски,пројектна настава,ситуациони задаци,презентације,...)примењивали знања 
и јачали међупредметне компетенције.Урадили смо инструмената за самовредновање, 
начине и приступе кроз које ће ученици самовредновати свој рад.На часовима 
наставници су радили анкете о методама и начинима проверавања, али на овај начин 
проверавања сопственог напредовња код ученика треба још више обратити пажњу, 
ради стимулисаности ученика у раду. 
Настава се реализована као комбинована или онлајн настава, што је отежавало рад као 
и примену групног рада. Одржавани су и часови допунске наставе. Наставици су у току 
тематских дана повезивалу стечена знања на тему –боја, обележили Дан планете 
Земље,...Реализовани су часови биологије на Ртс планета, а наствница хемије је била 
супервизор. 
Наставница хемије била је ментор студентима хемије, па је тако остварена сарадња са 
факултетом, која је и планирана. 
Реализована је радионица у оквиру пројекта „Геријатрија“ , са наставником историје 
око реализације радионице, обухватајући  историјске и географске одлике Италије, а 
посебно Калабрије, где су ученици требали бити смештени. 
На матурском испиту била је заступњена само биологија, Испит је реализован без 
проблема. 
Такмичење је реализовано из географије а ученици су освојили 3. место на 
регионалном нивоу као и на Општинском нивоу. 
Због епидемиолошке ситуације нису реализоване планиране посете, али су дате 
манифестације праћене онлајн, што је евидентирано кроз активности наставника и 
ученика. 
Комбиновани вид наставе је за ученике био захтевнији за рад, стицање одређених 
знања и  вештина. Групама које су наставу пратиле онлајн, прослеђени су материјали 
који су им јако значили и задаци кроз које су могли да то примене и истражују. Већа 
пажња је указана приликом обраде наставних јединица где су показали нижи ниво 
знања на иницијалном тесту. Када је у питању период у коме се настава одвијала 
онлајн, путем meet-а, ученици су, у већој мери, показали активност и приликом обраде  
и приликом утврђивања. Поред активности праћени су и њихови истраживачки радови 
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и задаци, на основу којих су формативно оцењени. Задаци су у већој мери били 
различити и  прилагођени ученику. Креативност, сналажљивост, ниво усвојености и 
примену знања показали су сви ученици, а  нешто слабији успех су показали ученици 
здравственог неговатеља. 
 

Нереализоване активности плана и програма 

Планирана је сарадња већа природних наука са факултетима (ПМФ) ,посета Водојаже у 
Грошници, огледни часови, који нису реализовани због организације насз+таве у овој 
школској години. Такође није организован Фестивал науке у гимназији, па није могла 
ова активност да буде реализована 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

Наставници су у већој мери , него што је планирано , похађали вебинаре који су се 
односили на онлајн наставу. 
Радионица је била изузетно посећена и добила је одличне оцене и коментаре 
полазника. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Ученици су незаинтресовани за иницијални тест, сходно резултатаима смо уз планирано 
градиво обнављали старо градиво. Ученици првог, другог -6, имају јако мало 
предзнања, и треба пуно времена да усвоје оно што су пропустили. Уочен је недостатак 
мотивације за рад. Већина ученикаради јако мало и незаинтресована је за допунски 
рад.  
Препоруке 
 
 Слабији ученици биће упућени да у пару раде са ученицима који су показали боље 
познавање градива. Кратким вежбама и квизовима понављаће се и утврђивати знања 
из првпг разреда. 
 
Ученици који су показали знање на  напредном нивоу добијаће подстицајне задатке, а 
упознати су и са додатном наставом и учешћима на такмичењима и другим 
ваннаставним активностима. 

 

10.4. Стручно веће лекара 
 

Руководилац  
 

Миломир Спасовић 

Чланови Наставничког већа 
 

Мирјана Стојановић, Биљана Максимовић, Марко 
Ћулибрк, Маријана Билбија, Миломир Спасовић, Марија 
Шаренац, Наташа Исаиловић, Александра Јовановић 

Број одржаних састанака 
 

10 седница Наставничког већа 

Реализоване активности плана и програма  

Током школске 2020/21. године Стручно веће је радило поштујући план, програм и 
планирану динамику рада. Чланови већа усвојили су уџбенике као и литературу која ће 
се користити у реализацији програма за предмете где уџбеници нису прописани. 
Такође, радило се на усклађивању наставних планова. Дискутовали су о формативном и 
сумативном оцењивању ученика, начину на који ће се пратити напредовање ученика. 
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Посебна пажња посвећена је раду са ученицима који су наставу пратили искључиво 
онлајн. Урађени су иницијални тестови. Чланови већа размењивали су искуства у раду и 
начине како мотивисати ученике да редовно похађају наставу. Организована је 
допунска настава за ученике. Квартално је рађена анализа постигнутог успеха ученика. 
Чланови стручног већа редовно су обавештавани о раду Педагошког колегијума и 
закључцима донетим на Педагошком колегијуму. Чланови већа вршили су 
самовредновање и на основу тога дали предлоге за стручно усавршавање. 
Током године остварена је сарадња са члановима стручног већа здравствене неге. 
Сарадња се односила на усаглашавање критеријума оцењивања код предмета који се 
реализују по старом програму.  
Предлог поделе наставе за школску 2021/22. годину урађен је поштујући индивидуалне 
потребе наставника, али прилагођен и потребама других већа, посебно већа 
фармацеута. 

Нереализоване активности плана и програма 

Ове школске године није реализовано такмичење из анатомије и физиологије. 
Министарство просвете одустало је од реализације такмичења поштујући препоруке 
кризног штаба и примену епидемиолошких мера. Исти разлози спречили су и 
реализацију активности Смотра здравља. 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

/ 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Иницијални тестови су спроведени, али било је тешкоћа у имплементацији резултата 
теста кроз наставне планове.  
Препорука за наредну школску годину је да се уз помоћ педагошке службе овај задатак 
успешније одради.  
Наставници који предају у образовним профилима који раде по старом програму 
усаглашавали су критеријуме на почетку школске године. Међутим, ипак је било неких 
неслагања приликом закључивања оцена. 
Препорука је да се након полугодишта уради заједничко вредновање резултата и на 
основу тога изврши корекција предложених критеријума, а у циљу што бољих 
постигнућа ученика.  

 

10.5. Стручно веће наставника здравствене неге 
 

Руководилац  
 

Ивана Ђорђевић 

Чланови Стручног већа 
 

Јелена Тодоровић, Миланка Булатовић ,Славица 
Ђоковић,Гордана Стевановић,Татјана Милутиновић,Сања 
Врањешевић,Ана Вуловић,Вукосава Продановић,Мирјана 
Митровић,Верица Јовановић, Наташа Павловић, Лела 
Витошевић Сретеновић (Леповић Анђелка),Сања 
Миливојевић,Јасмина Николић,Јасмина 
Радаковић,Тамара Јанковски,Ивана Ђорђевић,Данијела 
Симић,Вера Петровић,Маја Сретеновић ,Александра 
Бишевац 

Број одржаних састанака 12 одржаних састанака 



 

74 
 

Реализоване активности плана и програма  

 Током школске 2020/21. године Стручно веће је радило поштујући план, 

програм и планирану динамику рада,састанци су се одржавали у зависности од 

епидемиолошке ситуације или у просторима школе или онлајн путем вибер 

групе. Извршена је подела наставе и усвојен распоред наставе вежби и вежби у 

блоку. На нивоу већа око иницијалних тестова договорили смо се следеће -

Ученици II,III и IV разреда у оквиру здравствене имају теорију и вежбе које води 

велики број наставника из нашег стручног већа.Како би олакшали ученицима да 

не раде код сваког наставника појединачно иницијални тест, договор је да се 

иницијални тест ради на часу теорије. Наставник који предаје теорију након 

реализованог иницијалног теста,договориће термин са осталим наставницима 

који воде вежбе,заједно ће анализирати резултате теста и договорити се ко ће 

како прилагодити наставни план и програм резултатима иницијалног теста. Из 

предмета где теорију предају доктори (стари обтазовни профили-педијатријска 

сестра техничар,медицинска сестра техничар) иницијалне тестове ученици раде 

на вежбама и наставници ће планирати наставу на основу резултата.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.  

Формирана је јединствена документација и табеле за праћење ученика на 

часовима теоријске наставе,наставе вежби , као и вођењу дневника рада 

ученика. Још једна новина у начину рада је да дневник рада ученици ове године 

пишу и воде онлајн путем гугл учионице.Што се тиче практичног дела,акценат 

смо стављали на прилагођавање услова рада што више стварној,реалној 

ситуацији (хоспиталним условима) и увежбавање медицинско техничких 

интервенција.За ученике је од октобра месеца организована допунска  

настава,као и разнолике секције. У оквиру  ,,Ноћи истаживача``која је ове године 

одржана онлајн 27-28. новембра  чланови већа:Вукосава Продановић,Верица 

Јовановић,Гордана Стевановић,Ивана Ђорђевић, Наташа Павловић,Сања 

Миливојевић,Тамара Јанковски са колегама из других стручних већа учествовали 

су у презентацији  ,,Наука у бојама``. У периоду када смо наставу изводили 

онлајн,сви чланови користили су гугл учионицу  и гугл мит. Током онлајн наставе 

наставници су међусобно сарађивали у циљу што бољег и ефикаснијег 

остваривања образовно – васпитног процеса. Чланови већа усвојили су уџбенике 

као и литературу која ће се користити у реализацији програма за предмете где 

уџбеници нису прописани. Анализе успеха ученика рађене су после сваког 

класификационог периода. Чланови већа размењивали су искуства у раду и 

начине како мотивисати ученике да редовно похађају наставу. Чланови стручног 

већа редовно су обавештавани о раду Педагошког колегијума и закључцима 

донетим на Педагошком колегијуму..Током године остварена је сарадња са 

члановима стручног већа лекара као и са осталим већима. Сарадња се односила 

на усаглашавање критеријума оцењивања код предмета који се реализују по 
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старом програму. У јуну је анализиран рад стручног већа и урађен је предлог 

поделе часова за следећу школску годину,такође смо започели припрему за 

наредну школску годину 

Нереализоване активности плана и програма 

Ове школске године није реализовано такмичење из Здравствене неге и Прве 
помоћи,планирана активност  Смотра здравља ,није спроведена набавка униформи за 
ученике,сарадња са стручним службама КЦ, са Медицинским факултетом, са 
Националном асоцијацијом удружења здравствених радника Србије и подружницом 
Крагујевац реализована је веома малом проценту – разлог нереализације активности 
планиране планом и програмом јесте епидемиолошка ситуација и поштовање 
препоручених против епидемијских мера 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

На почетку ове школске године акценат у раду смо ставили на прилагођавање наставе 
новонасталом начину реализације због епидемиолошке ситуације тј.комбинованом 

начину рада.На нивоу већа договорили смо се како ћемо прилагодити наставу 
комбинованом начину реализације.Без обзира што наставу вежби реализујемо по 

устаљеном распореду у кабинетима,због скраћене сатнице трајања вежби,договор је да 
теоријски део вежби реализујемо путем гугл учионице,тако што ћемо ученицима 

постављати наставне материјале који се односе на теоријски део наставне јединице, а 
на вежбама теоријски део сажимамо и само непознате и кључне појмове обрадимо. У 

циљу што квалитетније наставе вежби од септембра месеца оформљено је још два 
привремена кабинета за потребе наставе. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Без обзира на специфичан начин рада ове школске године мишљења смо да смо се 
адаптирали и прилагодили новонасталој ситуацији веома успешно,што показује и успех 
ученика на крају године као и на матурском испиту.У наредној школској години уколико 
буде потребе наставити са дневним распоредом часова,дневник рада ученици и у 
будуће да наставе да раде онлајн због унапрећивања ИКТ способности. Унапредити и 
осавременити педагошку документацију.  

 

10.6. Стручно веће наставника зубне технике 
 

Руководилац  
 

Мерима Шаптовић 

Чланови Стручног већа 
 

Никола Петровић, Дарко Обрадовић,  
Бојан Бишевац, Ана Јевремовић (породиљско одсуство), 
 Дејан Лазовић и  
Мерима Шаптовић 

Број одржаних састанака 
 

16 

Реализоване активности плана и програма  

 

 -Конституисање стручног већа за шк. 2020./21.год., 

 -Израда годишњег плана и програма рада СВ за шк. 2020./21.год., 

 -Израда Школског програма за II разред, израда глобалноих и оперативних 
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планова рада за шк. 2020./21.год., 

 - Усвајање уџбеника за шк. 2020./21.год., 

 -Усаглашавање критеријума формативног и сумативног оцењивања (уважавају 

ли индивидуалне разлике, остваривање прописаних циљева, исхода учења, 

стандарда постигнућа и компетенција ученика  

 -Подела часова теоријске наставе, настве вежби и блок наставе ( израда 

распореда наставе вежби и блока, распоред допунске наставе, формирање група 

ученика за наставу вежби )-  прилагођено ученицима током  трајања 

Епидемиолошке ситуације, 

 -Састанци су се одржавали у зависности од епидемиолошке ситуације или у 

просторима школе или онлајн путем вибер групе, 

 -Наставници су у својој школи прошли обуку за рад у google учионици, 

 -Настава се одвија ла по моделу комбиноване наставе и наставе на даљину ( 

Viber- групе и googl- учионице, googl meet-a, 

 -На првом часу ученици су упознати са правилима понашања на настави вежби 

блока, Превентивним мерама, активностима и поступцима за спречавање појаве 

епидемије заразне болести Covid-19, годишњим планом рада , циљевима, 

исходима, критеријума оцењивања сумативно и формативним оцењивањем-

материјал постављен на googl- учионице , 

 -Урађени су иницијални тестови из предмета Т+В  Фиксна протетика 1 и фиксна 

протетика2 

 ( Урађено је у сарадњи са наставницима истог предмета, увидом у тест 

ученицима  је усменим путем  дата повратна информација о постигнућима. 

Резултате иницијалног теста предметни наставници корите како за би ученици 

одређене садржаје боље савладали, пвезали теоријско знање са практичним 

радом и стекли вештине, кроз допунску наставу, писани, видео материја, - 

уважава се напредовање ученика и подстиче  мотивација, 

 - сарадња са другим стручним већима у оквиру тематског дана, 

 -набавка учила , омогућила је  квалитетнији рад  наставе вежби, 

 - организовани и реализовани  испите за ванредне ученике, 

 
 

 Нереализоване активности плана и програма 

 

 -Стручно усавршавање наставника стручног већа и реализација плана 44, 
реализовано је у мањој мери, због новонастале епидемиолошке ситуације. 

 -Организација секције, као и школског такмичења , није реализована – у 
школској 2020/21. год. немамо ученике четвртог разреда. 

 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

/ 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
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- Онлајн настава: 
-тешко применљива за наставу вежби ,  
уколико буде потребе за реализацијом исте наредне школске године, са 
педагогом школе пронаћи, разрадити  моделе  реализације. 

         Препорука: 
  -да се након полугодишта уради заједничко вредновање резултата и  на основу 
тога изврши корекција предложених критеријума, а у циљу што 
бољих постигнућа ученика, 
-да се унапреди педагошка документација. 

 

10.7. Стручно већe фармацеута и лабораната 
 

Руководилац  
 

Ивана Миљковић 

Чланови Стручног већа 
 

Бојан Блидаревић 
Наташа Вучковић 
Славко Зечевић 
Ивана Миљковић                                                                                                               
Валентина Јовановић 
Биљана Петровић(боловање) 
Снежана Агатоновић Милановић       

Број одржаних састанака 
 

12 одржаних састанака 

Реализоване активности плана и програма  

 На почетку школске године чланови већа изабрали су председника и усвојили план и 
програм рада за предстојећу школску годину. Извршена је подела наставе и усвојен распоред 
наставе вежби и вежби у блоку. Усвојени су уџбеници за школску 2020/21. год Усаглашени су 
критеријум формативног и сумативног оцењивања. Састанци су се одржавали у зависности 
од епидемиолошке ситуације или у просторијама школе или онлајн путем вибер групе/гугл 
мита. За требовања су од стране Већа задужени наставници: Бојан Блидаревић– за 
фармацеутски кабинет и Ивана Миљковић – за кабинет лабораната. 
  На почетку ове школске године акценат смо ставили на прилагођавање наставе 
новонасталом начину реализације због епидемиолошке ситуације, комбинованом начину 
рада. Спроведен је иницијални тест. Резултати теста су анализирани са ученицима, као и на 
састанку стручног већа и  према резултатима иницијалних тестова смо прилагодили наставни 
план и програм рада. Влада Републике Србије донела је одлуку да сви средњошколци пређу 
на онлајн наставу 30.11.2020. Одржана је обука за гугл учионицу. У периоду када смо 
наставу изводили онлајн, сви чланови користили су гугл учионицу, вибер и гугл мит.  
Чланови стручног већа закључили су да је путем онлајн наставе отежано реализовати 
наставни план и програм за вежбе и вежбе у блоку, али су се трудили да часови буду 
креативни, занимљиви, динамични, тако да је по повратку у школу доста тога од пређеног 
током онлајн наставе ученицима било јасно, оно што није надокнадили смо кроз додатне и 
допунске наставе, током редовне наставе... Успостављена је сарадња са другим стручним 
већима у оквиру тематског дана. Фармацети су ове године имали матурски испит, 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. Вршена је анализа успеха на оба класификациона периода и предложене 
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мера за његово побољшање. У јуну је анализиран рад стручног већа и урађен је предлог 
поделе часова за следећу школску годину. Чланови стручног већа редовно су обавештавани о 
раду Педагошког колегијума и закључцима донетим на Педагошком колегијуму. План и 
програм рада стручног већа углавном је реализован.  
 

Нереализоване активности плана и програма 

 
-Стручно усавршавање наставника стручног већа и реализација плана 44, реализовано је у 
мањој мери, због новонастале епидемиолошке ситуације;  
- Стручне посете другим школама и здравственим установама; 
- Школска такмичења; 
- Сарадња са стручним службама КЦ и Института за јавно здравље. 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

/ 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Чланови стручног већа закључили су да је путем онлајн наставе отежано реализовати 
наставни план и програм за вежбе и вежбе у блоку, у колико буде потребе за реализацијом 
исте наредне школске године, са педагогом школе пронаћи најбоље решење за реализацију 
наставе на даљину; 
Педагошка документација на нивоу већа није добро осмишљена, потребно је унапредити и 
осавременити исту. 

 

11. Извештај о раду школских тимова  
 

11.1. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,  
злостављања и занемаривања 
 

Руководилац  
 

Данијела Симић 

Чланови тима 
 

Владимир Јакшић, Мира Миловановић, Бојана Савић 
Богдановић, Гордана Милановић, Оливера Првић Ерац, 
Петар Роган, Славко Зечевић, Сања Миливојевић, Драгана 
Вукадиновић, Маја Марковић Гашић, Марија Ж. 
Сретеновић, Јелена Јованчевић, председник ученичког 
парламента, по потреби стручњак за поједине области 

Број одржаних састанака 
 

8  

Реализоване активности плана и програма  

 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, злостављања, насиља и занемаривања  
радио је континуирано током школске године на реализацији постављених циљева:  
разијање и унапређивање знања, кометенција, вештинаи ставова запослених и ученика 
потребних за креирање безбедног и подстицајног окружења, као и конструктивно 
реаговање на злостављање, насиље и занемаривање, кроз превентивне активности 
планираних планом и програмом рада Тима. 
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Активности реализоване планом и програмом рада Тима: 
-упознавање ученика са протоколом о заштити ученика од злостављања, насиља и 
занемаривања, као и члановима Тима - на часовима одељенског старешине 
-упознавање родитеља са протоколом о заштити ученика од злостављања, насиља и 
занемаривања, као и члановима Тима - на родитељском састанку 
- упознавање ученика са протоколом о поступању у случају сумње или сазнања о 
присуству или коришћењу дрога у васпитно образовним установама - на часовима 
одељенског старешине, 
- упознавање родитеља са протоколом о поступању у случају сумње или сазнања о 
присуству или коришћењу дрога у васпитно образовним установама - родитељском 
састанку, 
-обележавање Светског дана заштите од трговине људима у сарадњи са- ПУ Крагујевац, 
израда ученичких ликовних радова на тему „За младе безбедност, за родитеље 
сигурност“, 
-дигитално насиље - предавање и организовање изложбе у холу школе, 
-„Вештина за адолесценцију“ - часови одељенског стрешине и грађанског васпитања и 
верске наставе 
Анализа рада Тима, писање годишњег извештаја на састанку чланова Тима. 
 

Нереализоване активности плана и програма 

 
Вршњачку едукацију о дитигалном насиљу и израду анкетног упитника није било 
могуће спровести због епидемиолошке ситуације 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
Посета и размена искуства са регионалним саветницима за Тим за заштиту ученика од 
дискриминације, злостављања, насиља и занемаривања где смо добили препоруке за 
још ефикаснији рад Тима. 
Медијација са ученицима и родитељима II/6 одељења због пријаве дисриминаторног 
понашања у одељењу – Тим у сарадњи са педагошко-психолошком службом школе 
Израда индивидуалног плана рада за ученике II/6 одељења, праћење и укључивање 
наставника различитих наставних предмета који су кроз своје наставне теме 
обрађивали  дискрииминацију. 
 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

 
-Организовање огледних часова везано за вршњачко насиље. 
-Радионица „Васпитање за здравље кроз животне вештине“ (Сања Миливојевић).- 
Истраживање о присуству насиља ( израда анкетног упитника – педагошко-психолошка 
служба ). 
-Одељенске старешине да доставе извештај са часова одељенског старешине Тиму о 
реализованим активностима везано за превентивне активности које Тим предложи. 
-Усвајање Протокола о заштити ученика од дискриминације ( август 2021 ). 
-„Госпојинске свечаности“ – Саборна црква и Град Крагујевац ( трибине, изложбе и 
предавања и концерти ) 
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11.2. Тим за инклузивно образовање 
 

Руководилац Сања  Врањешевић 

Чланови тима 
Бојана Савић Богдановић,Гордана Милановић,Гордана 
Степановић,Марија Шаренац,Верица Јовановић,Бранкица 
Дачески 

Број одржаних састанака 3 

Реализоване активности плана и програма 

 

 Усвајен извештаја о раду у школској 2019/2020.години; 

 Формиран нови тима за школску 2020/2021.годину; 

 Направљен плана рада за текућу школску 2020/2021.годину,као и његово усваја-

ње.Сарадња са педагошко-психолошком службом и педагогом школе,како би се 

добио списак имена деце  и разлози који захтевају ангажовање нашег тима и 

одређене активности ; 

 Одржавање информативних састанака са одељенским старешинама у чијим се 

одељењима налазе деца која захтевају било који вид ангажовања ТИО и догово-

рене су заједничке активности (дневни и месечни састанци у складу са потреба-

ма,консултације и састанци са родитељима,одељенским већима) ; 

 Ова школска година је  због епидемиолошке ситуације (пандемија) била органи-

зована у специфичном облику,најпре кроз комбиновану наставу,а у каснијем 

току и онлајн. Стављен је акценат на ђаке који су у потпуности,због свог здрав-

ственог стања,од почетка били онлајн,како би им се омогућило несметано уче-

ње,одговарање.  

       С обзиром на то да су у овој школској години пред свима нама били иза-

зови,можемо бити задовољни постигнутим резултатима ученика,и да смо уз за-

једничке напоре,окончали школску годину са најбољим могућим успехом и без 

неких већих проблема. 

Нереализоване активности плана и програма 

Рад овог тима је специфичан и у центру пажње је уколико постоје ученици који због 
одређене здравствене и интелектуалне проблематике нису у стању да прате наставу у 
целости,или пак у ситуацији у којој се ученик издваја по својој даровито-
сти,интелектуалним могућностима и знањима. У првом случају,кроз ангажовање 
целокупног тима и уз сарадњу родитеља и других структура у школи,настојимо да 
помогнемо ученику да савлада градиво и постигне максимум сходно његовим инди-
видуалним потенцијалима. 

Када су у питању даровита деца,настојимо да им обезбедимо максималне стваралачке, 
и интелектуалне садржаје који ће омогућити напредак ове деце,по цену “прескакања 
разреда”:  

 

 Стога ,овај тим не прави класичне планове и програма рада,већ то ради на лицу 
места,у датом тренутку,при препознавању одређене ситуације,кроз блиску сарадњу са 
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колегама одељенским старешинама, колегиницама из педагошко психолошке службе,и 
родите-љима ђака.  

Ипак имамо циљ,а то је да на време препознамо проблематику и омогућимо тој 
деци,ђа-цима,несметано учење,интелектуални развој,васпитање и образовање. 
А,мислим да смо уложили,као чланови тима,труд и рад и да смо постигли зацртане 
циљеве. 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

./ 

 

11.3. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 
 

Руководилац  Тима 
 

Мирјана Чаировић 

Чланови тима за самовредновање 
 

Мирјана Чаировић, Савић Богдановић Бојана, Гордана 
Костић, Биљана Петровић,Наташа Исаиловић, Милена 
Кујунџић,Зоран Ђорђевић, Марина 
Чолаковић,Александра Бишевац,Татјана Пајић,Драгица 
Новаковић 

Број одржаних састанака 
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Реализоване активности плана и програма  

Током школске године Тим је радио на развоју компетенција. Наставници  су настојали да  
ученици  примене  знање ,тако да се развије лична одговорност према обавезама и користе 
потенцијали групе.У процес развоја компетенција узеле су учешће одељењске старешине,  
упућујући ученике на активно и конструктивно учествовање у активностима  које доприносе 
подизању квалитета живота, предузимање заштитних мера од ковида.  

 Једна од активности је упознавање наставника и  ученика са појмом 

компетенција.Урађена је  анкета о утицају међупредметне повезаности на 

индивидуални развој ученика.На основу анализе дате анкете Тим је дао предлог коју 

компетенцију би требали на часовима наставе и одељењског старешине највише 

развијати, 

  Размена искуства наставника  о реализацији међупредметне повезаности – предности, 

потешкоће, недоумице реализована је унутар стручних већа, а  праћење остварености 

ове активности је  кроз записнике стручних већа и стручних сарадника. 

 Обележен је Међународни дан толеранције, 16.11.2020, од стране ученика и 
наставника, васпитача у Дому . Извештај о реализацији постаљен је на сајт школе.  

 

 Регионално такмичење   - Пословни изазов ове године је  реализовано  онлајн ,а 
учестовала  је једана екипа ученика,  а реализацију ове манифистације оствариле су 
Ивана Ђорђевић и Мирјана Чаировић 

  

 У оквиру „Ноћи истраживача“, која је ове године реализована онлајн, наставници наше 
школе учествовали са презентацијом- Боје. У реализацији су учествовали наставници из 
више предмета. Презентација се налази на сајту школе. 
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 У организацији  наставнице биологије и ликовног васпитања, обележен је 22. април- 
Дан планете Земље. 
 

 Пројекат под називом ЕдУМ („Едукативни ум”) реализоваће тим састављен од пет 
ученица првог разреда , уз подршку професорке Соње Поповић у склопу Пројекта 
Дигитална Експедиција – Изазов 2021, са циљем повећања нивоа дигиталне писмености 
ученика основних и средњих школа у Републици Србији.  

Нереализоване активностиплана и програма 

-
Утицај међупредметне повезаности на индивидауални развој ученика и развој њихове предузе
тничке способноси, презентација је реализована на Наставнићком већу, али због 
епидемуилошке ситуације није обрађено на Ученичком парламенту 
- Новогодишњи и осмомартовски сајам ове године нису реализовани 
   Ове нереализоване активности ће се спровести у акционом плану  за наредну школску 
годину. 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

- нема 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

 
Неопходно је веће ангажовање чланова Тима у раду и редовно долажење на састанке. 

Потребан је већи број чланова у Тиму да би се што квалитетније обавило праћење стандарда 
квалитета. 

 

11.4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

Руководилац  
 

Владимир Јакшић 

Чланови тима 
 

Владимир Јакшић директор, Бојана Савић Богдановић 
стручни сарадник- педагог, Гордана Милановић стручни 
сарадник- психолог, Јелена Тодоровић помоћник 
директора, Миланка Булатовић наставник, Наташа 
Павловић координатор тима за самовредновање, 
Мирјана Чаировић координатор тима за међупредметне 
компетенције и предузетништво, Оливера Првић Ерац 
психолог у дому ученика 

Број одржаних састанака 
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Реализоване активности плана и програма  

 
Тим је радио према плану и програму из Годишњег плана рада. Тим је настојао да 

испрати реализацију Акционог плана тима за школску 2020/21.године, све активности 
које нису реализиване током године пренете су за школску 2021/21.  

Током августа месеца Тим је кроз анализу планова рада тимова, актива, већа 
предложио одређене промене у самим плановима, како би планови испратили 
активности планиране акционим плановима самовредновања, развојног планирања 
као и самог тима за квалитет. Квартално је тим  вршио процену  реализације 
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планираних активности, полугодишње је анализирао извештаје рада тимова, стручних 
већа и актива и предлагао мере за побољшање које су тимови, активи и стручна већа 
требало да остваре у наредном периоду, одређене мере су се нашле у акционом плану 
тима. Посебан акценат је стављен на  праћење остварености исхода односно стандарда 
постигнућа током онлајн настава, као и на тромесечјима анализом података о успеху 
ученика на класификационим периодима и матурском испиту. Током године тим је узео 
учешће у процесу самовредновањаплана и предлог активности за наредни развојни 
план 
 
 

Нереализоване активности плана и програма 

 
Током године тим није реализовао праћење и анализу сарадње са породицом, због 
тренутне епидемиолошке ситуације и препоруке за смањењем контакта. Предлог тима 
је да се активност реализује кроз анализу учешћа родитеља у раду тимова и актива чији 
су они чланови. 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
Израда предлога Опертивног плана рада школе током пандемије вируса Ковид-19, и 
праћење његове реализације. Током године Тим се бавио питањима организације рада 
школе и праћењем  епидемиолошке ситуације изазавне Ковидом – 19.  
 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Препоруке су дате кроз акциони план Тима за наредну школску годину. 

 

11.5. Тим за професионални развој 
 

Руководилац Тима 
 

Татјана Милутиновић 

Чланови  Тима 
 

Гордана Милановић, Гордана Стевановић, Ивана 
Ђорђевић и Марина Катанић 

Број одржаних састанака 
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Реализоване активности плана и програма  

Тим је радио према плану и програму рада Тима и  бавио се организацијом стручног 
усавршавања наставника и реализацијом постављених циљева  које се односе на развој 
компетенција наставника. 
Тим за професионални развој је на почетку школске године усвојио план и програм 
рада. Израђен је годишњи план рада Тима  за професионални развој. Извршена је 
расподела задужења и направљен договор о динамици састајања Tима. 
На основу реализованих  активности стручног усавршавања председници Стручних  већа 
су предали укупан број остварених интерних и екстерних бодова у овој школској години 
за чланове својих стручних већа. Већи број наставника (укупно 43 ) остварило је 44 бода 
интерног стручног усавршавања. Мањи број наставника (31) има мање од обавезног 
броја сати, и то су углавном наставници који раде са мањим процентом у школи, или су 
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били одређени временски период на боловању. 
У овој школској години  реализоване су  одређене активности које су биле планиране у 
оквиру хоризонталног интерног усавршавања планом 44.  Реализована је обука 
наставника из области ИКТ, презентовани су примери добре праксе у настави за 
формативно оцењивање ученика, организоване препоруке са семинара за чланове 
Наставничког већа (Употреба веб алата у настави и Могући облици индивидуалног рада 
ученика у онлајн настави), наставници су пратили вебинаре, учествовали на 
регионалном такмичењу ,,Пословни изазов“, присуствовали предавању у организацији 
и сарадњи са другим институцијама, учествовали на Градском фестивалу науке  ,,Ноћ 
истраживача - Наука у бојама“, учествовали у реализацији пројеката на државном и 
градском нивоу.  
Посета часовима других наставника организована је тако што је мали број наставника из 
Стручног већа здравствене неге био наставник гост у гугл учионицама. Једина посета 
часовима одвијала се кроз присуство директора, стручних сарадника и организатора 
наставе  часовима других колега у гугл учионици, ради увида у рад наставника и 
ученика у онлајн окружењу.  
Васпитачи у дому ученика похађали су семинаре, онлајн конференције. У оквиру 
хоризонталног интерног усавравања планом 44  презентовани су примери добре праксе  
(радионица „Адаптација“ ,Упознајмо се“, приказ реализоване активности уз дискусију, 
„Учење“, методе и технике успешног учења ), ,,Организација и реализација онлајн 
наставе у предметној настави – примери из праксе“ – онлајн радионица, „Обука за 
запослене – породично насиље“ –онлајн обука , „Стратегија у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању“  - онлајн обука, учествовали на литерарном конкурсу 
љубавне поезије „Иван Пангарић“. 
Тим је редовно информисао запослене о понуди семинара и спроводио селекцију 
заинтересованих колега на основу бодовне листе која се налази у документацији тима. 
Чланови тима су перманентно ажурирали податке у бодовној листи стручног 
усавршавања запослених.  
 У току другог полугодишта интезивирана је сарадњу са Центром за стручно 
усавршавање Крагујевац у циљу реализације акредитованих  семинара за наставнике 
наше школе. . У организацији ЦСУ, а поводом зимских дана просветних радника 
реализован је онлајн семинар  у фебруару месецу под називом:,,Безбедност деце на 
интернету у сарадњи са родитељима “ ,каталошки број 13. Семинар је похађао један 
наставник .У априлу месецу у организацији ЦСУ  реализован је семинар под 
називом:,,Могућност примене пројектне наставе у дигитално доба“ ,каталошки број 
492.Овај семинар је похађало 20 наставника.У јуну месецу су реализована три 
семинара: 5.06.2021.год  реализован је онлајн семинар под називом: „Превладавање 
стреса методама когинитивно бихејвиоралне психотерапије“ ,каталошки број 264.који 
је похађало 2 наставника, 12.06.2021.год.реализован је онлајн семинар под називом: 
„Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног 
језика“,каталошки број 885 који је похађао један наставник и 12.06.2021.год.реализован 
је  семинар под називом:,,Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења“, 
каталошки број 416 у који је похађало 27 наставника.  
У организацији Тима у августу месецу планирана је  реализација семинара под називом: 
,,Одрастање без алкохола, дроге, коцке,секти и насиља» каталошки број 251  
(К3П4 који  наставници сами финансирају.Број пријављених наставника је 30 
За следећу школску годину Тиму је достављен предлог стручног усавршавања сваког 
стручног већа на основу чега ће Тим изабрати три семинара која ће проследити ЦСУ 



 

85 
 

Крагујевац  у циљу њихове реализације наредне школске године. 
На крају школске године спроведена је анализа рада тима и на основу спроведене 
анализе одређене и препоруке за унапређење рада тима. 
 

Нереализоване активности плана и програма 

 
Активност Пружање подршке наставницима у напредовању и звању није реализован јер 
није било заинтересованих наставника који би аплицирали за одређено звање, а Тим 
није довољно и на прави начин мотивисао наставнике да размишљају о стицању 
одређених звања. 
Због актуелне епидемиолошке ситуације  нису одржани планирани огледни часови.  
Због актуелне епидемиолошке ситуације организован је један од два планирана 
семинара у организацији Тима.  
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
Један акредитован семинар био је организован онлајн, тим није планирао овај начин 
реализације семинара. 
Наставници су упућени на платформу ,,Чувам те“ у циљу спровођења хоризонталног 
стручног усавршавања ( „Обука за запослене – породично насиље“ –онлајн обука , 
„Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“  - онлајн обука). 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

 
- У оквиру реализације интерних облика стручног усавршавања додати активност у 

којима ће наставници приказати примену иновативних метода у настави 
- У случају организовања онлајн наставе омогућити присуство другим 

наставницима – гостима у гугл учионицама  других наставника 
- У оквиру пружања подршке наставницима у напредовању и звању на огласној 

табли стручног усавршавања поставити услове за стицање звања наставника 
преузете из Правилника о стручном усавршавању. Препоручити Стручним 
већима да у своје планове и програме рада уврсте активност напредовање и 
стицање звања, разматрају и подрже колеге које испуњавају потребне услове. О 
одлукама треба да обавесте Тим за професионални развој. 

- Приликом састављања листе жеља акредитованих семинара за следећу школску 
годину сваки наставник/ васпитач у дому треба да узме у обзир резултате 
упитника за самопроцену компетенција и резулатате анализе развоја својих 
компетенција у току претходне школске године. 
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11.6. Тим за каријерно вођење 
 

Руководилац Вукосава Продановић 

Чланови тима 
Гордана Милановић, Оливера Првић Ерац,  
Марија Сретеновић, Тамара Јанковски,  
Бојан Бишевац и Ивана Миљковић 

Број одржаних састанака 3 

Реализоване активности плана и програма 

Током ове школске године тим је остварио жељени циљ, односно пружио помоћ 
ученицима да управљају својом каријером. Ученици су имали могућност да се упознају 
са планом уписа на високошколским установама и факултетима кроз планиране 
презентације које су биле организоване онлајн због присутне епидемиолошке 
ситуације.  

Тим је у сарадњи са одељенским старешинама ученицима прослеђивао позиве за 
онлајн презентације и обуке, тако да је ученицима омогућена прилика да учествују у 
раду и да се информишу.  

Ученици Медицинске школе „Сестре Нинковић“ су узели учешће у пројекту „Знањем до 
посла“ где је спроведена активност процене компентенција. Након обављеног 
тестирања закључено је да ученици имају слабије познавање енглеског језика у односу 
на постављене критеријуме.  

Организовано је и тестирање ученика завршног разреда у оквиру професионалне 
оријентације, на којем је учествовало 30 матураната. 

Током ове школске године остварена је сарадња са Филозофским факултетом из Ниша.  

Одржана је промоција ПМФ-а, смера „Медицинска физика“ преко гугл мита. 

На Медицинском факултету је организован „Дан отворених врата“, па су ученици наше 
школе имали прилику да се упознају са факултетом и поставе жељена питања. 

Одржани састанци тима су евидентирани у свесци за тим. Ту се налазе и остале 
активности, кроз извештаје, где је могуће видети ангажовање чланова тима. 

Нереализоване активности плана и програма 

Ове школске године није остварена: 

-посета сајма запошљавања, 

-повезивање са Националном службом за запошљавање, 

-сарадња са социјалним партнерима, 

-реализација дана отворених врата Медицинске школе „Сестре Нинковић“. 

Разлог нереализовању датих активности јесте присутна епидемиолошка ситуација. 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

При промоцији Филозофског факултета из Ниша, договорено је да студенти овог 
факултета имају могућност да у Медицинској школи „Сестре Нинковић“ обављају 
стручну праксу. Поред тога, ученици су имали могућност да учествују у пројекту 
„Знањем до посла“, који је реализован од стране Бизнис иновационог центра. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
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Уочена слабост је лоша заинтересованост ученика за промоције факултета. Поучени 
искуством од ове школске године тим је закључио да се могу планирати и онлајн 
активности (презентације, предавања,...). 

Потребна је боља мотивација ученика, па је препорука тима да се оствари боља 
сарадња са ученичким парламентом. 

Препорука је остваривање боље сарадње са наставницима предузетништва. 

У даљем раду потребно је ставити акценат на веће ангажовање свих чланова тима. 

У даљем раду је можда неопходно организовати већи број састанака тима. 

 

11.7. Тим за пројекте 
 

Руководилац  
 

Вера Петровић 

Чланови тима 
 

Бојана Савић Богдановић 
Мирјана Митровић 

Број одржаних састанака 
 

3 

Реализоване активности плана и програма  

Тим за пројекте је током школске 2020/21.године радио на окончању пројекта К1 
мобилности``Унапређење  практичне наставе кроз позитивну праксу у болницама ЕУ`` у 
форми израде извештаја посредсвом платформе мобилитѕ тоол+. Започето је 
реализацијом новог К1 пројектом мобилности кроз конзорцијум (први у Србији) са 
школама из Зајечара и Новог Сада , пројекат носи назив „Геријатија“. Пројектом су 
обухваћени ученици трећег и четвртог разреда, који би кроз двонедељну праксу у 
старачком дому (на Малти, у Италији и Немачкој) стекли потребна искустав у раду са 
геријатриским болесницима. Пројекат је продужен на 24 месеци због пандемије Цовид-
19, а мобилност ученика померена за школску 2021/22.годину. 

  
Од децембра 2020.године школа је започела са реализацијом К2 пројекта -

стратешко партнерство у стручном образовану. Пројекат носи назив „First Aid 
Worldwide“ а партнери на пројекту су школе из Португала, Шпаније, Турске и 
Македоније . Циљ пројекта је унапређење пружања прве помоћи на лицу места. Као 
продук пројекта, и свих истраживачких активности током пројекта је израда онлине 
приручника, као и едукација трећих лица који желе да се оспособе да примене новине 
из приручника. 

Сви поменути пројекти су одобрени за финансирање од старне Ерасмуса+ 
фондације. 

Тим је током новембра месеца учествовао у спровођењу пројекта „Мала – 
велика хемија“ чије је творац и реализатор Дејана Димитријевић Ћировић, који је 
одобрен и финансиран од стране Центра за промоцију и популаризације науке. 
Радионице су спроведене у просторијама школе у кабинету фармацеутске технологије. 

Као школа конкурисали смо на 2 К2 пројекта, као партнери у обе доступне 
области ВЕТ и опште образовање и 2 К1 у облисти општега и сручног образовања. 
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Процесу апликације поред чланова тима учешће су узеле и колегинице Јелена Чолић и 
Дејана Димитријевић Ћировић.  

Нереализоване активности плана и програма 

Мобилност ученика за пројекат „Геријатрија“ је из марта пребачен за октобар 2021.  
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
Колегиница Соња Поповић је са својим ученицима у узела учешћа у позиву 

“Дигитална експедиција“ Министарства просвете и њихов пројекат ЕдУМ је одобрен за 
финасирање у конкуренцији од 173 школе које су узеле учешћа у овом позиву. Тим није 
био у ово укључен. 
 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

Пре уласка у писање било ког пројекта потребно је добро испитати заинтересованост 
колега за улазак у проце израде пријавне документације, спровођење пројекта и 
извештавање. 

 

11.8. Тим за сарадњу са локалном самоуправом и партнерима школе 
 

Руководилац  
 

Јелена Тодоровић 

Чланови тима 
 

Владимир Јакшић, Славица Ђоковић, Снежана Марковић 
Бурић, Душан Николић, Милена Спасовић 
ученици: Милица Јовановић, Мина Радосављевић, Сања 
Томић; родитељ Драган Продановић 

Број одржаних састанака 
 

10  

Реализоване активности плана и програма  

Тим за сарадњу са локалном самоуправом и партнерима школе радио је континуирано 
током школске 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 тимски рад кроз сарадњу са другим 
тимовима, секцијама, ученичким парламентом и родитељима.  
Активности реализоване током претходних месеци: 
- хуманитарно – рекреативна акција За срећније детињство реализована у сарадњи са 
Црвеним крстом и секцијом Црвеног крста 
- пројекат Рана превенција реализован у сарадњи са тимом предавача лекара, 
психолога, медицинских сестара – педагога Дома здравља Крагујевац 
- организација и реализација хуманитарне акције За Мињу у сарадњи са ученичким 
парламентом и фндацијом Буди хуман – Александар Шапић 
- подржали смо реализацију пројекта Велики научни парк – онлајн лабораторија 
Универзитета у Крагујевцу 
- пројекат За младе безбедност, за родитеље сигурност реализован са ПУ Крагујевац и 
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тимом за безбедност и насиље 
- организовали смо пријем градоначелника Николе Дашића, директора Управе за 
извршење кривичних санкција Дејана Церевића, помоћника градоначелника за 
капиталне инвестиције Александра Милошевића и проф. др Данице Грујичић 
Након обиласка кабинета и промоције нове опреме, проф. др Даница Грујичић одржала 
је мотивациони говор за ученике наше школе 

Нереализоване активности плана и програма 

Током маја месеца нисмо успели да реализујемо Базар здравља јер то није 
дозвољавала епидемиолошка ситуација. 
Наши ученици четвртог разреда узели су учешће у спровођењу 
имунизацијестановништва и на тај начин задовољили један сегмент ове манифестације. 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

Остварили смо сарадњу са факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију за 
потребе докторских судија Ане Гајић; ученици наше школе урадили су анкету.  
Остварена је сарадња са др Милицом Пантић за потребе њеног докторског рада; 
пунолетни ученици школе дали су одговоре у упитнику. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
Током септембра месеца јесте извршена подела задужења чланова тима, али је уочена 
неравномерна ангажованост чланова тима. С тим у вези ово ће бити један од задатака 
на коме ће тим радити на опште задовољство свих чланова тима. 

 

11.9. Тим за културне активности 
 

Руководилац  
 

Ана Вуловић 

Чланови Стручног већа/ 
тима/актива/стручног 
органа/секције 
 

-  Наставник координатор, Ана Вуловић 
Чланови тима,  
Мерима Милошевић 
Никола Петровић 
Ана Станковић Петровић 
Лела Сретеновић Витошевић 
Младен Перовић 
Екатерина Милошевић 

Број одржаних састанака 
 

Пет 

Реализоване активности плана и програма  

 
На почетку школске године, формиран је тим за кулуру и излете у септембру месецу 

усвојен је план и програм рада тима.  
   Претходна година била је веома спeцифична, са огромним ограничењима због 
актуелне ситуације везане за епидемију. Иако је школска година почела нашим 
редовним активностима, већина  није могла бити спроведена, због законских 
ограничења која су била на снази везана за окупљања, тако да су излети, посета сајму 
књига, позоришту и филмским пројекцијама била немогућа. 
   У другом полугодишту планиране су бројне активности, у смислу посете верским, 
културним и туристичким знамениостима. 
   Предлог мера за унапређење рада тима за културу : 
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- успоставити контакте са Скупштином града и службама за културна дешавања 
- повезати се са тимовима и секцијама које функционишу у школи, рецитаторска, 
музичка, хор, фолклор, драмска секција 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, обавезно 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, шо значајно 
отежава рад тима. 

Нереализоване активности плана и програма 

 
Због епидемиолошке ситуације већина предвиђених активности није реализована! 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

 
 Радити на мотивацији наставника  да се више ангажују и дају предлоге за што бољи и 
квалитетнији рад. 

 

12. Извештај о раду стручних сарадника 
 

12.1. Педагог школе 
 

Реализоване активности плана и програма  

 
Током школске 2020/2021. г. пeдагог  је обављала послове предвиђене 

Годишњим планом и програмом рада школе. Планирање и програмирање образовно-
васпитног рада  реализовано је кроз пружање помоћи наставницима у планирању 
глобалних и оперативних планова рада наставника. Сарадња са наставницима била је 
усмерена ка пружању подршке и помоћи наставницима у дидактичко-методичкој 
организацији наставе, посебно у онјалн окружењу и употребу икт алата, као и у 
пружању подршке ново придошлим 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 два предавања на тему: „Оцењивање засновано на 
компетенцијама“, и „Активна настава – употреба телевизора и икт алата у 
настави“. Посебан акценат је ставељен у на помоћ колегама при реализацији онлајн 
наставе преко гоогл учионице и прилагођавања форматиног праћења рада ученика 
онлајн окружењу.  

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада реализивано је кроз 
педагошко-инструктивни рад, тј. посетом часова наставе вежби (због измештања 
наставе из базе у школске кадинете) и реализацији онлајн наставе, затим увидом у 
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документацију (педагошка документација наставника и ес -дневнике образовно-
васпитног рада), кроз анализу усеха, дисциплине и изостанака ученика на 
класификационим периодима, кроз преглед свезака стручних већа и 
тимова. Педагошко-инструктивни рад започет је у новембру месецу. Услед 
специхичности школске године педагошко-инструктивним радом нису били обухваћени 
додатна, допунска, секције и ЧОС.  

У току школске године педагог је обавио одређен број индивидуалних разговора 
са ученицима и родитељима ученика, са одељенским старешинама, васпитачима и 
другим наставницима. Разговори су се односили на успешност ученика, организовање 
учења на даљину, плана учења, обавезно учење, на проблеме адаптације у новој 
школи, на социјалне и породичне проблеме, карактеристичне за период пубертета и 
адолесценцију.  

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.   

Сарадња са локалном самоуправом и надлежним установама се огледала у 
подношењу недељних и месечним извештајима о реализацији наставе по посебном 
програму за рад у условима пандемије вируса Ковид – 19, сарадњи са Центром за 
социјални рад, Центром за стручно усавршавање и другим институцијама. 

У оквиру аналитичко-истраживачког рада, на класификационом периоду педагог 
је вршио анализу успеха и изостајања са наставе у свим одељењима и разредима, 
разговарао о реализацији наставних програма и предлагао мере за побољшање успеха 
ученика. Анализа је презентирана на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и 
Школског одбора. У сарадњи са психологом и психологом дома спроведено је неколико 
истраживања: адаптација ученика првог разреда на услове живота и рада у школи и 
дому, развијеност одрeђених међупредметних компетенција код ученика, Корона и ми, 
интересовање ученика за ваннаставне активности. 

Као део тима за пројекте учествовао је у писању пројеката за Erassmus+ са 
колегиницом Вером Петровић, координисала пројектом К1 ВЕТ „ Геријатрија“ као и К2 
ВЕТ „First Aid Worldwide“ и успешно окончала К1 пројекат „Унапређење практичне 
наставе кроз позитивну праксу у болницама ЕУ“.    
 

Нереализоване активности плана и програма 

1. Стручним усавршавањем и израдом плана професионалног развоја и 
напредовања у струци и помоћи наставницима у остваривању задатака 
професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање се бавио 
психолог школе. 

2. Није пружана подршка у реализовацији планираних огледно/угледних часова, 
јер је доминантан облик наставе током целе школске године био комбиновани и 
онлајн па они нису ни реализовани.наставницима у реализацији огледних и 
угледних активности. 

 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
                 Током године педагог је ради као координатор за есдневник, као 
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администратор за гугл учионицу и као одговорно лице за ЈИСП и био задужен за  
подношење недељних и месечним извештајима о реализацији наставе по посебном 
програму за рад у условима пандемије вируса Ковид – 19. Спроведено је више 
истраживања него што је планирано: корона и ми, међупредметне компетенције. 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
 

                  
               Посветити више пажње сарадњи са родитељима кроз организовање предавања 
за родитеље, која би имала за циљ њихово оснаживање по питању васпитања 
адолесцената. 
                Испитати потребе ученика за предавањима, радионицама и групним 
саватовањем на нивоу школе. 
                Пружити помоћ наставицима у бољем дефинисању нивоа постигнућа и 
критеријума оцењивања.             

 

 

12.2. Психолог школе 
 

Реализоване активности плана и програма 
  

 
          Током школске 2020/2021. г. психолог је обављала послове предвиђене 
Годишњим планом и програмом рада школе.   
          У сарадњи са педагогом школе, наставницима, одељењским старешинама у 
оквиру  планских и програмских активности психолог се бавила израдом оперативних и 
годишњих  планова и програма рада наставника, одељењских старешина, школских 
тимова. Учествовала је у планирању и реализацији активности Тима за заштиту ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за професионални 
развој, каријерно вођење и саветовање, самовредновање, тима за инклузију, квалитет и 
развој установе и израду годишњег плана рада школе. Психолог је активно учествовала 
и у раду Педагошког колегијума, повремено је присуствовала седницама Савета 
родитеља и Школског одбора. 
          Нагласак рада психолога био је на саветодавном раду са ученицима  који су имали  
тешкоће у прилагођавању, комуникацији са друговима у одељењу, емоционалним 
проблема и др.  
         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. С обзиром 
на актуелну епидемиолошку ситуацију, тестирање је обављено у два наврата и 
обухваћено је 23 ученика. Део разговора са ученицима је обављен у школи, а део 
онлајн, видео позивом.          
          Стручно усавршавање остварено је учешћем на два онлајн семинара, праћењем 
стручне литературе, присуствовањем разним вебинарима.  
        У оквиру аналитичко- истраживачког рада у сарадњи са педагогом и психологом 
дома спроведено је неколико истраживања: адаптација ученика првог разреда на 
услове живота и рада у школи и дому, развијеност одрeђених међупредметних 
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компетенција код ученика, Корона и ми, интересовање ученика за ваннаставне 
активности. Психолог је учествовала у пружању помоћи директору у планирању и 
реализацији истраживања за лиценцу.  
  

Нереализоване активности плана и програма 

 
1. Није урађен упитник из области Етос. 
2. Праћењем и унапређивањем успеха и понашања ученика углавном се бавила 
педагог. 
3. Није пружана подршка у реализовацији планираних огледно/угледних часова, јер је 
доминантан облик наставе током целе школске године био комбиновани и онлајн па 
они нису ни реализовани. 
4. Нису осмишљене и реализоване радионице у договору са одељењским старешинама 
за ЧОС. 
 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 
          Спроведено је више истраживања него што је планирано: корона и ми, 
међупредметне компетенције, истраживање у установи зарад лиценце директора.   

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

        Праћење предложених саветодавних препорука, давале су се али није се пратила 
реализација истих о чему је требало да расправља Тим за унапређење квалитета и 
развој установе. 
        Због комбинованог модела наставе одељењске старешине нису тражиле помоћ у 
реализацији одређених тема, тако да би следеће школске године сваком разреду 
требало предложити одређене теме и на основу њиховог избора направити радионице 
које ће се изводити на часу одељењског старешине. 
У договору са педагогом школе у планирању рада стручних сарадника боље поделити 
активности и задужења. 

 

 

12.3. Извештај о аналитичко-истраживачкој активности стручних 
сарадника 

 

12.3.1. Адаптација ученика првог разреда 
 
          У времену од 16.10.- 23.10.2020. године спроведено је онлајн истраживање o aдaптaциjи 
учeникa првoг рaзрeдa нa услoвe живoтa и рaдa у нaшoj шкoли. Упитник је попунило 170 ученика. 
 
          Анкетом су обухваћени следеће аспекти адаптације: мотив уписа, прва импресија, 
емоционалне реакције на први дан школе, однос са другим ученицима, прилагођавање градиву, 
помоћ од стране другух у процесу адаптације, предлози за лакшу адаптацију. За 90% ученика упис у 
медицинску школу био је први избор, док је за 10% ученика ова школа била други, трећи односно 
неки даљи избор. 
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Ученици су медицинску школу уписали по својој жељи у највећем броју случајева, а један од мотива 
уписа била је и добра зарада по завршетку школовања. Сусрет са школом није донео већини ученика 
негативна изненађења, Један део њих је описао први сусрет са школом као катастрофу и да су се 
питали шта им је то требало (графикон бр.1.) 

 

Графикон бр.1. 

          Односи са другим ученицима из одељења оцењени са као добри и велики је број оних који се 
нису наишли у потпуно непознатом окружењу. 
 
           У процесу адаптације углавном су се ослањали на сопствене снаге, а значајну подршку су им 
пружали и родитељи. Оцењујући тренутно расположење према школи, један део ученика је уплашен 
и разочаран, али већина гаји оптимизам што се учења и рада тиче као и у савладавању будућих 
изазова. 
 
          Одељењске старешине су оцењене као најважнији школски фактор успешне адаптације. Својим 
саветима, предлозима, упућивањем у организацију рада школе, значајно могу да олакшају овај 
процес. Помоћ других, старијих ученика оцењен је као мање важан школски фактор у односу на 
школски распоред који би требало да буде бољи, редуковање школског плана и програма као и 
помоћ стручних сарадника. Ученицима првог разреда је већ организовано предавање о методама и 
техникама доброг учења, одељењске старешине су у сарадњи са стручним сарадницима одржале 
радионицу о адаптацији, а обављају се и саветодавни разговори. 
          Препоруке: 
1. Пружити индивидуалну помоћ ученицима око техника учења. 
2. Ученицима који су онлајн, по повратку у школу часови допунске наставе треба да омогуће да 
разјасне нејасноће везане за градиво које су морали сами да науче. Информације о времену 
одржавања часова допунског рада треба да обједини одељењски старешина на основу добијених 
података од наставника и у виду обавештења постави на огласну таблу одељења 
3. У дому ученика интензивирати инструктивни рад са ученицима ради бољег савладавања 
школског градива.  
 

12.3.2. Заинтересованост ученика за ваннаставне активности 
 

Да би утврдили за које школске секције су наши ученици заинтересовни, спроведено је током 
септембра месеца онлајн испитивање у сарадњи са одељењским старешинама сва четири разреда, 
Упитник је попунило 419 ученика, тј 69,2%. Од тог броја 233 (56,3%) није било заинтересовано за 
ваннаставне активности школе, а преосталих 43,7% се определило за одређене школске секције. 
Највеће интересовање су показали ученици првог и другог разреда, а најмање четвртог разреда. 
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Највећи број ученика је исказало жељу за учествовањем у ваннаставним активностима које су из 
домена здравства и социјалне заштите, што се и могло очекивати с обзиром на њихову 
професионалну опредељеност: 

- Црвени крст – 67 ученика односно 15,7% 

- Реалистички приказ повреда – 30 ученика односно 7,2% 

- Еколошка секција - 30 ученика односно 7,2% 

- Секција болести зависности – 22 ученика односно 5,3% 

- Лингвистичка – 13 ученика односно 3,1% 

- Драмска – 13 ученика односно 3,1% 

- Декупаж – 5 ученика односно 1,2% 

- Секција за зравствено васпитање – 3 ученика 0,7% 

 

12.3.3. Утицај међупредметне повезаности на идивидуални развој ученика 
 

Циљ овог истраживања је био да се испита у ком степену су одрeђене међупредметне 
компетенције присутне код ученика наше школе. Од једанаест међупредметних компетенција 
испитана је заступљеност четири за које је закључено да у већој мери утичу на развој ученика: 

 
1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Решавање проблема 

4. Сарадња 

Истраживање је спроведено уз сарадњи са одељењским старешинама сва четири разреда. У 
истраживању је учествовало 371 ученик школе, тј. 55,7%. Питања су дата у виду тврдњи (12 тврдњи, 
по 3 тврдње за сваку од међупредметних компетенција) на петостепеној скали.  
 
          Око 80-90% ученика процењује да поседују потребне компетенције за целоживотно учење 
осим у делу  да умеју да направе план учења и да га спроведу до краја. Чак 30% ученика је 
проценило да има проблема око прављена план учења и његовог спровођења. 
 
          Комуникација - преко 80-90% ученика процењује да поседују потребне компетенције осим у 
делу  да умеју да контролишу своје импулсе и управљају властитим емоцијама у стресним 
ситуацијама, чак 35% ученика је проценило да има проблема око контроле импулса и емоција у 
стресним ситуацијама. 
 
          Решавање проблема - преко 80-90% ученика процењује да поседују потребне компетенције. 
 
         Сарадња - преко 90% ученика процењује да поседују потребне компетенције. 
Предлог мера:  потребно је у наредном периоду да одељењске старешине, предметни наставници и 
стручни сарадници раде на оспособљавању и мотивацији ученика да праве план учења и да га 
реализују. Стручни сарадници би могли да осмисле и спроведу радионице за ученике у циљу што 
успешније контроле нагона и емоција у различитим животним ситуацијама. 
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12.3.4. Корона и ми  
 
У циљу испитивања утицаја короне на понашање младих, стручни сарадници школе и дома су у 
сарадњи са ученицама 2/2 одељења направили онлајн упитник које је попунило 435 ученика наше 
школе у времену  од 6.4.- 29.4. 2021. године.  
 
          Истраживањем сu обухваћени следеће аспекте живота младих: образовање, односи са 
вршњацима, односи у породици, начин провођења слободног времена, физичке активности, 
интересовања, навике. Упоређиване су одређене емоционалне реакције и стања пре и током 
пандемије, а испитивани су и неки аспекти онлајн наставе. Ученици су имали могућност да предложе 
на које начине би школа могла да допринесе очувању менталног здравља младих током оваквих 
ситуација.  
 
          Током целе школске године настава је углавном била реализована по комбинованом моделу 
(половина  ученика једног одељења је слушала наставу у школи, половина је била онлајн), а два и по 
месеца сви ученици су били на онлајн настави. Нека искуства са оваквим моделима наставе 
испистивали смо и прошле године, сада нас је занимало да ли је то искуство утицало на другачију 
перцепцију познатог, онлајн модела и новог комбинованог модела са којима се ученици први пут 
срећу. Ученици сматрају да од свих аспеката школског живота, најнеповољније су се наведени 
модели наставе одразили на залагања ученика у учењу и квалитета образовања. Ученици су 
комбиновани модел  наставе доживљавали тако да је недеља у школи била она у којој су радили, а 
онлајн недеља она у којој су се одмарали. То се свакако одразило и на њихово залагање у учењу. 
Резултати су приказани на графикону бр.1. Настава, оцењивање, њихов труд, комуникација са 
друговима и наставницима одвијала се неповољније него у нормалним околностима. 

 

У породицама ученика није било већих промена када су односи између чланова у питању . 
Младима су недостајали млади, половина ученика је ретко виђала вршњаке. Њихове  физичке 
активности и интересовања углавном су остала иста или су била промењена на кратко. Гледали су у 
слободно време филмове, серије док је мањи број читао књиге. 
 
          Овим истраживањем испитивали смо како су се одређене емоционалне реакције и стања које 
су постојале код ученика пре пандемије мењали током пандемије. Од емоција  испитивали смо 
страх за сопствено здравље, страх за здравље најближих, узнемиреност/ стрепњу/анксиозност, 
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склоност љутњи, жудњу за неким/нечим,  промене расположења и стање незадовољства. 
Генерално, сва осећања су била интензивнија за време короне него пре ње, али није било значајније 
разлике у интензиту осећања. 
 
          Актуелна пандемија је нова околност за све људе, очекивано је да ће реакције на њу бити 
различите. Ученици су предложили начине  на које би школа могла да их припреми да би се лакше 
сналазили у оваквим ситуацијама. Један од предлога је да се организују радионице, предавања о 
адекватним начиним реаговања у овим и сличним ситуацијама, менталном здрављу, анксиозности, 
депресији, поремећајима исхране и сличним темам. Значило би им и да добију телефонске линије за 
пружање помоћи. Били би им корисни и онлајн разговори са психологом, онлајн саветовања о томе 
како се носити са насталом ситуацијом, како смањити бригу и стрес на минимум, како искористити 
период слободног времена на најбољи и најкориснији начин. Њихове предлоге ћемо уврстити у 
планове рада одељењских старешина, стручних сарадника, секција, тематског дана. 
 

12.4. Извештај о педагошко инструктивном раду  
 
Педагошко инструктивни рад обављали су стручни сарадници, директор и руководилац наставе 
вежби током новембра и децембра школске 2020/2021. године. Посматрање активности свих 
наставника и ученика у гугл учионицама обављен је на основу унапред утврђених критеријума.  
 
Уочене добре стране: 
 
- Поједине гугл учионице могу послужити као примери добре праксе: користе се различити веб алати 
у креирању материјала за проверу знања, вежбање, платформе, апликације,  методе и технике за 
подстицање критичког мишљења, добро осмишљене активности ученика; 
- У већем броју учионица постоје нивои постигнућа по темама, критеријуми оцењивања као и исходи 
постигнућа;  
- У гугл учионицама се налазе разноврсни материјали добро организовани по темама; 
- Комуникација је двосмерна, наставници подстичу и охрабрују ученике, похваљују њихове радове. 
Стрим је место за преписку са њима, размену порука и вођење дискусије, али се користи и меет. 
- Домаћи задаци су јасно дефинисани, обавештења о њима благовремена, имају оптимални рок за 
израду, а ученицима се шаљу повратну информацију о постигнућу. Ученици се обавештавају о 
садржају рада на следећем часу, уз позив да се припреме за дискусију. Наставник упућује на изворе 
знања путем линкова и писаних материјала у електронској форми. 
- Већина наставника поштује распоред часова;  
- Предлог закључних оцена за крај првог полугодишта је транспарентан.  
 
Уочене слабости: 
 
 - Један број наставника нема постављене исходе предмета, неки нису дефинисали нивое постигнућа 
као ни критеријуме оцењивања. Нису видљиви критеријуми за оцењивање активности ученика, а 
очекивани исходи негде су дати уопштено; 
- домаћи задаци не садрже коментаре наставника; 
- недостају обавештења за ученике о терминима онлајн наставе као и допунске наставе; 
- појединин наставници гугл учионица не користе најфункционалније. 
 
Сваки наставник је обавештен о резултатима посматрања рада као и роковима за отклањање 
уочених недостатака. 
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12.5. Библиотекар  
 
          Ове школске године у библиотеци је завршена ревизија књижничког фонда, и то је утврђено да 
је на стању 11 630 књига. Отписано је у папир 3181 и у архиву 241 књига. Тако је библиотечки фонд 
преуређен и настављено је са текућим пословима. Ученици и даље узимају књиге по устаљеном 
распореду  читања, мада нове књиге ове године нису куповане. 
 
          Библиотекари имају бољи увид у компјутерски програм и електронско обрађивање података. 
Школски надзор је дао повољно мишљење о раду библиотекара. 
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13. Извештај о раду школских секција  
 

13.1. Лингвистичкa секцијa  
 

  Руководилац  Јелена Чолић 

Чланови секције 20 

Број одржаних састанака 23 (28 часова) 

Реализоване активности плана и програма 

Секција је почела са радом почетком новембра 2020. године.  
 

План и програм рада секције направљен је у складу са интересовањима 
пријављених ученика. Пријавило се 24 ученика, а 20 је наставило са активним радом. 
Реализована је пројектна настава Надимци ученика наше школе коју смо почели 
прошле школске године, а која није завршена због пандемије и промењеног начина 
рада. Након тога, ученици су добили нова задужења у складу са темама које су их 
занимале. Група ученика радила је на изради стрипованих грешака ученика и 
наставника наше школе, а остали ученици су се бавили истраживањима и писањем 
чланака углавном из лексикологије. На сајту секције објављено је 17 чланака. Отворен је 
и налог секције на Инстаграму, на коме је постављено 12 објава. Група ученица радила 
је на уређивању другог броја часописа Млади лингвисти. Одабрани су чланци и почела 
је израда електронске верзије часописа и припрема за штампу.  

Нереализоване активности плана и програма 

     Измењен начин рада и подела одељења на две групе отежала је састанке секције у 
школи. Зато је већина часова одржана у виду видео-позива на Гугл учионици. Ученици 
кажу да нису имали времена као претходних година да се посвете раду секције, па су 
добијали често двонедељне и месечне задатке да не би били превише оптерећени. Зато 
је недостајало времена да се заврши електронска верзија часописа Млади лингвисти и 
да се постави на сајт секције. Изостала је промоција рада секције и часописа на крају 
године. Ове активности се преносе на почетак следеће школске године.  
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

Покренут је профил секције на Инстаграму, на коме су објављиване стриповане 
језичке грешке и језички савети. Профил су почели да прате ученици школе.  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

      Ученицима недостаје непосредни рад у учионици и индивидуалне консултације са 
наставником током израде задатака. Гугл мит је олакшао рад на задацима и пружио 
наставнику увид у напредак ученика. Због мањка времена за израду и промоцију 
часописа следеће године ученици ће добијати мање захтевне задатке. Више задатака 
ће радити групно и у пару. На почетку следеће године завршићемо часопис и одржати 
промоцију у форми која буде адекватна у датим епидемиолошким условима. Уочено је 
да су ученици мотивисани и вољни да се баве популарним лингвистичким темама, али 
да им недостају знања која се тичу правописа, правила куцања и обраде текста, те ћемо 
томе посветити више пажње у наредној години.   
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13.2. Секција школске организације Црвеног крста 
 

Руководилац  Верица Јовановић 

Чланови секције 20 

Број одржаних састанака 6 (15 часова) 

Реализоване активности плана и програма 

      Секција Црвеног крста у оквиру школе функционише дуги низ година уназад. Чине је 
ученици од првог до четвртог разреда. У оквиру свог рада, на почетку школске године, 
усвојен је План и програм секције. Због актуелне епидемиолошке ситуације и 
комбинованог начина рада у школи, мотивисаност ученика за одређене активности 
углавном су рађене онлајн.   
      У сарадњи са одељењским старешинама вршена је мотивисаност ученика за наплату 
годишње чланарине Црвеног крста, укључивање у хуманитарно рекреативну акцију „За 
срећније детињство“ и акцију добровољног давања крви. Сарадња је остварена и са 
активом професора Српског језика и књижевности када смо заједно онлајн мотивисали 
ученике за израду литералних радова поводом конкурса  „Крв живот значи“.  
      Због глобалне пандемија и повећане потребе прикупљања јединица крви, ове 
школске године по први пут је организована акција два пута. Прва акција је била 
почетком децембра месеца, а друга у мају месецу.  
      Ученици наше школе постигли су сјајне резултате и дали изузетан допринос 
добровољном давалаштву крви. Поводом тога, наша школа је добитник плакете 
Црвеног крста Србије „Широко срце“ за изузетна резултате остварене у добровољном 
давалаштву крви у претходној  календарској години у категорији средњих школа.  
      Плакету „Широко срце“ примио је директор школе у име свих ученика и запослених 
у школи на свечаности поводом Светског дана добровољних даваоца крви 15.06.2021. у 
сали Скупштине града Крагујевца. 
      Остварена је изузетна сарадња наше школе са запосленима у Црвеном крсту 
Крагујевац и трансфузији крви Клиничког центра.  
      У току школске године, ученици су радили активности које су обухватале превенције 
и хуманитарне акције. Без њих и њихове мотивисаности за реализације истих успех 
многих активности би био много мањи. Највећу мотвисаност и хуманост су изразили 
кроз акције добровољног давалаштва крви. Као знак и доказ њихове хуманости, хол 
школе краси плакета „Широко срце“.  
      Овим путем руководилац секције им се захваљује за све реализоване активности. 
Захваљујем се на сарадњи управи школе, одељењским старешинама, члановима актива 
Здравствене неге и Српског језика и књижевности и Тиму за сарадњу са локалном 
самоуправом без чије помоћи многе активности са ученицима би теже биле 
реализоване. Верујем да ће и у наредној години допринети унапређењу рада секције. 

Нереализоване активности плана и програма 

      Због актуелне епидемиолошке ситуације поједине активности нису реализоване или 
је начин њихове реализације измењен. Трка за срећније детињство није организована 
на нивоу града, али је у сарадњи са професорима физичког васпитања реализована у 
школи кроз часове овог предмета. На овај начин су подстицани здрави стилови живота 
код ученика. Поједине активности које су требале бити реализоване у корелацији са 
Црвеним крстом, Клиничким центром Крагујевац и секцијама за превенцију болести 
зависности и здравствено васпитни рад, као и са основним школама на територији 
општине града Крагујевца нису реализоване због пандемије (трибине, подела 
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пропагадног материјала у граду, предавања основи хигијене и прве помоћи, посета 
Педијатријској клиници и клиници Дечије хирургије и штићеницима центра „Књегиња 
Љубица“). Није спроведена акција „За сунчану јесен живота“, није обележена 
годишњица смрти др Елизабет Рос и осталих чланица британске мисије из истих 
разлога.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

      Планирана је мотивисаност пунолетних ученика за учешће у акцији добровољног 
давања крви као и учешће за април месец (једном). Због актуелне епидемиолошке 
ситуације и потребе за већим бројем јединица крви, у овој школској години мотивација 
ученика и акција давања крви ученика и запослених била је два пута. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

      Самим уписом у Медицинску школу, ученици су се определили за хуманост и помоћ 
онима којима је неопходна; определили су се за спровођење здравствено васпитног 
рада, едукацију... 
      Поједине активности у оквиру секције могу реализовати само ученици трећег или 
четвртог разреда, или само пунолетни ученици. Мишљења сам да би при одабиру 
секција ученици требало да бирају исту само ако заиста желе у оквиру својих 
могућности да дају што већи допринос у раду. Секција не би требало да броји више од 
30 чланова. 
      Сматрам да је план и програм секције добар, али увек подложан изменама што и 
чинимо на почетку школске године усвајањем плана. У оквиру активности секције 
спроводе се акције мотивисаности и подржавања здравих стилова живота, обрада 
превентивних тема болести зависности, едукација ученика основних школа, 
обележавање важних датума у борби против одређених болести, обележавање 
годишњица, спровођење хуманитарних акција прикупљања помоћи у гардероби, храни 
и средствима за личну хигијену, посете одређеним институцијама са дечијом 
популацијом, остварује се сарадња са многим институцијама у граду и приградским 
местима. 
      Наставићемо са радом и сарадњом са овим институцијама и покушаћемо да 
успоставимо сарадњу и са другима у наредној школској години; по потреби могуће је 
учешће чланова секције у промоцији здравих стилова живота кроз акције других 
секција (здравствено васпитне акције) и учешће у активностима организованим од 
стране других тимова и секција.  

 

13.3. Секција за реалистички приказ повреда и обољења 
 

Руководилац  Сања Миливојевић 

Чланови секције 10 

Број одржаних састанака 6 (15 часова) 

Реализоване активности плана и програма 
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Секција је почела са радом од септембра 2020.године, 
и воде је следећи наставници:  Миливојевић Сања и Сретеновић Марија .  
 
План и програм рада секције направљен је у складу са потребама и интересовањима наш
их ученика. О свему овоме се уписује у електронски дневник,у рубрици, посебно предвиђен
ој за ову  секцију.   
С' обзиром на новонасталу ситуацију, а вези са епидемијом КОВИДА 19, много је теже 
организовати састанке са ученицима, због заузетих учионица ,сналазимо се а одређени број 
сати ,одрађујемо и у просторијама Црвеног Крста, на радост учесника секције РППО. 
Ове године, учесници секције су углавном, ученици одељења 3/1, са којима смо темељно 
радили до краја школске 2020.године. Сада смо само наставили даљи рад са њима, у нади 
да ћемо са њима отићи на школско и Републичко такмичење.  
         
Наше ученике, осим што обучавамо да глуме и шминкају стања и повреде, учимо и да   прав
е шминку за рад, али и да импровизују у одређеним ситуацијама. 
  
Наша секција сарађује и са другим секцијама,а највише са секцијом Прве помоћи и          сек
цијом Црвеног крста, на ту сарадњу смо веома поносни . 
 
26.11.2019.године, наша секција је учествовала у тематском дану „Боје“, тако да су наши 
радови учествовали и били део краткометражног филма, приказаног у „Европској ноћи 
истраживача“. Надамо се бољој епидемиолошкој ситуацији, следеће школске године, како 
би остварили неке наше циљеве, у смислу сарадње и дружења, са другим школама на 
такмичењима.  
Обучавање за шминкање одређених повреда и стања, настављено је и у другом 
полугодишту, по плану и програму.  
 
Циљ нам је био : успешна промоција хуманих вредности, сарадње међу младима, 
практичан приказ и обука млађих ученика, оспособљавање ученика за самосталан рад, 
сарадња са ГОЦК као и осамостаљивање ученика у даљем раду. 
 

Нереализоване активности плана и програма 

      Због актуелне епидемиолошке ситуације поједине активности нису реализоване или је 
начин њихове реализације измењен. Нисмо одржали интензивне припреме за такмичење, 
јер организованих такмичења (школских и републичких) није било. 
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

У овој школској години, интезивирана је сарадња са секцијом РППО, Црвеног Крста, због 
актуелне епидемиолошке ситуације, јер се већина активности одвијала на отвореном 
простору. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

      Самим уписом у Медицинску школу, ученици су се определили за хуманост и помоћ 
онима којима је неопходна, али се подразумева да имају и одређену мануелну спретност.  
      Све активности у оквиру секције могу реализовати  ученици свих разреда, а да се 
такмиче имају могућност ученици 1.,2. и 3. разреда. Мишљења сам да би при одабиру ове 
секције ученици требало да бирају исту, само ако заиста желе и поседују одређену 
мануелну спретност, и у оквиру својих могућности да дају што већи допринос у раду. 
Секција не би требало да броји више од 12 чланова. 
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      Сматрам да је план и програм секције добар, али увек подложан изменама што и 
чинимо на почетку школске године у договору са ученицима, нашим члановима секције. 
      Сматрам да би наша секција могла имати одличну сарадњу са Тимом за заштиту од 
насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. То нам је и У оквиру Акције 
заштите жена и деце од насиља, понудили смо да нашим умећем шминкања, прикажемо 
злостављене жене и децу.  
 

 

13.4. Секција прве помоћи  
 

Руководилац  
 

Вера Петровић, Јасмина Николић 

Чланови секције 
 

Ученици трећег два и четвртог један 

Број одржаних састанака 
 

5 

Реализоване активности плана и програма  

Секција је активно  радила од септембра месеца 2020. 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 глумели повређене. 
Састанци секције и рад чланова прилагођен је епидемиолошкој ситуацији. Односно 
чланови су обављали своје задатке кад је настава била комбинована. 
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, повређени 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. 
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 и усвајају новине које би им користиле у раду. 
 

Нереализоване активности плана и програма 

Недовољно одржаних састанка због епидемиолошке ситуације. Нису довољно 
реализоване активности везане за припрему за Републичко такмичење. 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

Реализоване су активности онлајн које се односе на размену материјала и вежбање у 
кућним условима и слање слика наставницима које су извршили потребне корекције. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

Недовољно одржаних састанака секције због актуелне епидемиолошке ситуације. 

 
 
 

13.5. Еколошка секција  
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Руководилац  
 

Ана Вуловић 

Чланови Стручног већа/ 
тима/актива/стручног 
органа/секције 
 

Ученици 4-1 и 4-2 одељења 
Ученици 2-6 одељења 
Активно 20-25 ученика 
-  Наставник координатор 

Број одржаних састанака 
 

Осам 

Реализоване активности плана и програма  

Током школске 2020/21.године, Еколошка секција је имала осам састанака. Свој рад 
секција је базирала на Годишњем плану рада. Први састанак у септембру, одржан је у 
складу са епидемиолошком ситуацијом,.  Већи део првог полугодишта се одвијао у 
школским условима, али са ограниченим бројем ученика због епидемиолошке 
ситуације, па су реализовене неке од активности у сарадњи са ЈКП Шумадија , која се 
односила на сређивање зелених површина на језеру Бубањ, као и учешће у акцији Чеп 
за хендикеп, која је имала хуманитарни карактер. 
Даљи рад секције се односио на израду здравствено васпитних средстава, израду 
презентација, сређивање школског дворишта, цвећа и дрвећа, али се већи део 
активности реализовао он лајн, у виду састанака, заједничких радова, обележавања 
Светског еколошког календара. 
Рад еколошке секције био је у складу са епидемиолошком ситуацијом тако да многе 
планиране активности нису изведене. 

Нереализоване активности плана и програма 

Због епидемиолошке ситуације већина предвиђених активности није реализована! 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

Радити на мотивацији ученика да се више ангажују и дају предлоге за што бољи и 
квалитетнији рад. 
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Годишњи извештај 
o раду дома за школску 2020/21. годину 
Медицинска школа са домом ученика 

„Сестре Нинковић“ Крагујевац 
 

 
 
 

Септембар, 2021. год. 
Крагујевац 

medicinskakg.edu.rs 
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Годишњи извештај o раду дома за школску 2020/21. Годину 
I УВОД 

У саставу Медицинске школе ради Дом ученика (у даљем тексту Дом). Основна делатност 
Дома била је обезбеђивање смештаја, исхране и васпитног рада 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 и ученице 
средњих школа  у Крагујевцу (Прва техничка школа, Прва крагујевачка гимназија, Средња стручна 
школа). 
 

Министарство просвете, науке и технолошпког развоја Републике Србије – сектор за ученички 
и студентски стандард и инвестиције расписало је конкурс у јуну 2020. године за смештај 130 ученица 
у Дом за школску 2020/21. годину. Ово је женски Дом за ученице свих средњих школа. На конкурс се 
јавила 131  ученица. У јулу је по редовној процедури  (на основу критеријума Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) примљено 127 ученица. У августу је примљена још једна ученица из 
осетљивих група, а још две ученице до броја 130 су примљене по листи.  Једна ученица IV разреда 
Медицинске школе која је претходне три године биле смештена у дом, није се уселила из приватних 
разлога, па је на њено место примљена једна преостала ученица са листе оних које су конкурисале у 
јуну.  
 

II УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 
 

1. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Програм рада Дома у школској 2020/21. 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 



 

107 
 

*   пегларка ............................................  1 
*   хигијеничар ....................................... 4 
*   вођа смене .......................................... (50% радног времена) 
 
Лечење болесних ученица обављано је у сарадњи са школским диспанзером и 

стоматолошком ординацијом. 
 

2. ПРОСТОР 
 

Смештајни капацитети Дома налазе се на другом и трећем спрату Медицинске школе. Дом 
располаже са 27 петокреветних соба (26 смештајни капацитети и 1 соба за изолацију). 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, Стручним 
упутствима Министарства (Стручно упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених и 
реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у 
школској 2020/2021. години, Допуна стручног упутства) и другим актима.  

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 
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пословима био ангажован са 50% радног времена.  
Васпитачи су свој рад обављали у петодневној радној недељи у времену од 7 до 24 часа, a 

викендом je организовано дежурство: суботом од 8 до 13 и недељом од 15 до 22 часа. Петодневна 
радна недеља за васпитаче трајала je 40 сати. После викенд дежурства, васпитачи су користили 
слободан дан.  

 
Васпитачи  имају   високу  стручну  спрему   (наставници: физике, хемије, енглеског језика, 

биологије, историје, физичког васпитања, стручних предмета здравствене струке). 
 
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. 
 
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 
ученичког 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 остварило 130 
ученица. Према Упутствима Министарства капацитет дома је био попуњен до 50% (према Упутству од 
4.09.2020. године) и преко 50%  у периоду имунизације (према Упутству Министарстав за организацију 
наставе од 21.01.2021.године).  
 

Структура ученица се мењала током школске године, пошто су се поједине ученице, због 
услова боравка у дому, попуњености капацитета дома изазваних епидемиолошком ситуацијом, 
организацијом наставе и личних разлога иселиле током године. Почетком другог полугодишта 
иселиле су се три ученице - две ученице четвртог и једна ученица трећег разреда Медицинске школе, 
тако да је током другог полугодишта и на крају школске године у дому било смештено 127 ученица.  
 

Структура ученица према битним обележјима на почетку и на крају школске године  
(бројеви у заградама се односе на крај школске године, уколико се разликују у односи на почетак 
године или није другачије написано): 
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1.1.Структура ученица по разредима: 
 

Разред I II III IV 

Бр. ученица  33 (31) 36 (37) 25 (25) 36 (34) 

 
1.2 Структура ученица према врсти школе: 

 
 Назив школе Почетак 

(крај) 

1. Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 127 (124) 

2. Прва крагујевачка гимназија 2  

3. Прва техничка школа 1 

                                                                                        Укупно  130 (127) 

 
1.3. Структура дужине боравка ученица у дому: 
 

Дужина боравка у дому Први  
пут  
у дому 

Прва  
година  
у дому 

Друга  
година  
у дому 

Трећа  
година  
у дому 

Четврта  
година  
у дому 

Број ученица/почетак (крај) 34 (34) 5 (5) 34 (34) 24 (23) 33 (31) 

 
1.4. Структура породице ученика: 
 

 Комплетна Без једног 
родитеља 

Разведени Старатељство 

Укупно 111   (108) 5 10 4 

 
1.5. Социо-професионална структура родитеља: 
 

Пол Основа школа Средња школа Висока  школа Остали 

Отац/старатељ 13 95 (93) 10 12 (11) 

Мајка/старатељ 11 87 (85) 20 12 (11) 

 
1.6. Структура ученица по општинама из којих су дошле: 
 

Општина Број 
ученица 

Општина Број 
ученица 

Општина Број 
ученица 

Аранђеловац 10 Краљево  2 Рача 2 

Баточина 10 Крушевац 1 Рашка 4 

Бор 1 Кучево 3 Рековац 5 

Велика Плана 9 (8) Лапово 8 Сјеница 2 

Врњачка Бања 1 Лепосавић 1 Смедеревска Паланка 4 (3) 

Лучани 1 Нови Пазар 5 Смедерево 2 

Деспотовац 6 Петровац на Млави 2 Свилајнац 15 

Жагубица 1 Пећ 1 Топола 7 

Јагодина 6 Параћин 1 Трстеник 2 
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Кнић 11(10) Пожаревац 1   

Крагујевац 5 Прибој 1   

 
ж) Преглед успеха ученица Дома на крају наставне, односно 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 19 12 6 1 / 19 / / 390 14 404 

II 20 16 3 1 / 20 / / 302 11 313 

III 25 13 9 3 / 25 / / 519 30 549 

IV 23 11 9 3 / 23 / / 487 27 514 

V 20 9 10 1 / 20 / / 566 17 583 

VI 20 10 9 1 / 20 / / 341 18 359 

Укупно 127 71 46 10 / 127 / / 2605 117 2772 

 
% 100 56 36 8 

 
/ 

 
100 

 
/ 

 
/ 

20,51    0,92    21,43 
изостанка по ученици 

*број изостанака условљен организацијом наставе (комбиновани модел и настава на даљину/онлајн настава) 

 
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 (19) 4.76 4.44 

II 20 (20) 4.75 4.71 

III 25 (25) 4.48 4.20 

IV 25 (23) 4.22 4.24 

V 20 (20) 4.50 4.35 

VI 20 (20) 4.62 4.31 

 130 (127) 4.56 4.38 

 
 

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. При издавању оброка поштована су сва прописана правила везана за понашање у 
ситуацијама изазваним вирусом covid -19. Ове године је комисија за израду јеловника радила у 
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смањеном саставу, а јеловник је побољшаван уз поштовање норматива и потреба и жеља ученица. 
Одржани су састанци са станарима дома на којима су изнети захтеви којих је неопходно да се 
придржавамо због настале ситуације, а задовољавање основних егзистенцијалних потреба је 
побољшано радом на уређену простора, комплетирањем пвц врата на нус просторијама на другом 
спрату, а акценат је стављен на одржавању хигијене, побољшању јачине и протока интернет 
конекције.  
 

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, првеницју и заштиту сопственог здрваља и здравља осталих 
станара дома и запослених, придржавање прописаних правила понашање у ситуацији изазваној 
виросом covid -19.  

 
Коришћење боловања у дому спровођено је према процедури и правилима кућног реда дома. 

Ученице су биле у обавези да мере температуру ујутру и увече и о томе воде евиднецију. У случају 
повишене температуре и других симптома болести ученице су обавештавале васпитаче, који су их 
даље смештали у собу за изолацију до доласка родитеља. У дому није могуће обезбедити услове за 
самоизолацију, тако да се она спроводила код куће. 

 

3. ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Основна делатност Дома je васпитно-образовни рад.  
Васпитни рад je реализован према препорукама надлежног Министарства у зависности од 

епидемиолошке ситуације, уз придржавање свих прописаних мера.  
Главни облици васпитног рада су индивидуални рад са ученицама и рад у малој групи. У 

периоду организације наставе на даљину васпитачи су одржавали контакт са ученицама и 
спроводили васпитни рад преко вибер група. 

Инструктивни рад je организован и спровођен током целе школске године из следећих 
предмета: енглески језика, хемија, биологија, физика, историја и стручни предмети здравствене 
струке.  

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 
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ученицима,  интегришу јер између њих постоји природна веза. У потпуности je реализовано свих 217  
тема планираних Годишњим планом рада.  

 
Број планираних и реализованих тема по областима васпитног рада: 
 

 планирано остварено  

I Адаптација на живот у дому 27 27 

II Учење и школска успешност 64 64 

III Животне вештине 70 70 

IV Живот у заједници 56 56 

Укупно 217 217 

 

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 усељење у дом 31.08.2020. године према распореду који је био истакнут на сајту 
школе, по процедури за пријем ученица. Усељење је организовано по васпитним групама уз 
придржавање термина и водећи рачуна о паузама између група, уз присуство главног васпитача и 
помоћника директора за дом. Прве недеље септембра у дому су боравиле све ученице, а након 
Упутства Министарства од 4. 09. 2020. попуњавана је половина капацитета дома на недељном нивоу. 
Распоред по собама усклађен је са школским распоредом и комбинованим моделом наставе, 
групама у школи (ученице које су на онлајн настави те недеље бораве код куће, а за време наставе у 
школи смештене су у дому).  

 
Приликом усељења у дом родитељи су упознати са оснавама рада дома, функционисању у  

условима заразе covid 19, правилима кућног реда, процедуром за збрињавање болесних ученица, 
протоколом о поступању установе у одговру на насиље, злостављање, занемаривање и 
дискриминуцају, односно у случају сумње или сазнања у случају коришћења дрога у васпитно 
образовним установама. 

 
Васпитачи су детаљно упознали ученице са кућним редом у собним колективима и на 

састанцима васпитних група одржаним током септембра. Састанци васпитних група одржани су по 
собним колективима, у мањим групама са ученицама које су у дому, односно преко вибер група са 
ученицама које су те недеље код куће и са свим ученицама за време реализације наставе на даљину.  
Поред упознавања са правилима кућног реда дома васпитачи су подсетили станарке дома на 
Протокол о заштити ученика од насиља, занемаривања и злостављања и дискриминације, односно у 
случају сумње или сазнања о коришћењу дрога у васпитно образовним установама. Са родитељима 
је успостваљен контакт преко вибер група, преко којих су одржани састанци и настављена даља 
сардња и размена информација о актуелним дешавањима. 

 
Током године васпитачи су по потреби држали састанке са својом васпитном групом. 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.  Акценат је стављен на подршку и помоћ ученицама на прилагођавање не само на дом и нову школску 
средину, него и на тренутно насталу ситуацију изазвану вирусом covid 19. 
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Као и претходних година,  са ученицама првог разреда стручни сарадник Оливера Првић Ерац одржала је 
радионицу „Упознајмо се“.  У два термина (24. и 30. септембра 2020. године),  кроз низ активности (израда свог 
„профила“, размена у пару, прављење заједничког постера),  ученице су имале прилику да се упознају на сасвим 
нов начин. У опуштеној атмосфери девојке су сазнале нешто ново једна о другој, а васпитачима пружиле могућност 
да их упознају из другог угла.  Циљ активности је у потпуности испуњен, а најбољи утисак оставиле су неке од 
њихових порука: „Привилегија је бити у животу оно што јеси.“, „Пази шта желиш, можда ти се оствари!“, „Срећу 
чине мали ствари.“, „Веруј у своје снове!“ које су истакнуте уз остале поруке и постере у другој тв сали на првом 
спрату дома. 
 

Директор, помоћник директора за дом и стручни сарадник дома  одржали су два састанка са станаркама 
дома по сменама: 7.10.2020. прва смена  и 15.10.2020. друга смена.  Циљ састанка је био испитивање задовољства 
ученица условима рада дома и прилагођавање на распоред, обавезе у школи, комбиновани модел похађања 
наставе, отклањање неусаглашености. 

 
У сарадњи са стручним сарадницима школе, направљен је гугл упитник о адаптацији ученица које су први 

пут смештене у дом. Упитник је попунило 38. станарки дома. Кратак приказ резултата биће дат кроз аналитичку 
делатност. 

 
Васпитач Драгица Новаковић је крајем октобра и почетком новембра одрадила три 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 ученица у нову средину и смерница за даљи рад на превазилажењу  
адаптационих  проблема. Радионице су одржане са по 11 ученица  29.10. уз присуство васпитача Марије Адамовић 
и Марине Катанић; 4.11. Марине Катанић и стручног сарадника Оливере Првић Ерац и  

 
5.11.2020. Марине Јанићијевић и Марије Адамовић. Тренутна епидемиолошка ситуација условила је начин 

на који су радионице спроведене, што у великој мери утиче и на сам адаптивни процес. Активним учешћем у 
радионицама наше ученице су исказале своја осећања, откриле предности нове средине, значај међусобне 
подршке и подршке коју добијају од васпитача, стручног сарадника и помоћника директор за дом. Добар одзив, 
позитивна атмосфера и испуњен циљ јасно показују да треба наставити са оваквом праксом. 
 

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.  

 
Ученицма су  васпитачи и стручни сарадник у оквиру ове области пружали помоћ у самосталном и 

успешном учењу, постизању добрих образовних резултата и изграђивању одговорног односа према сопственом 
професионалном развоју. 
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Васпитачи и стручни сарадник обављали су саветодавне разговоре, посебно са ученицама 
првог разреда, о методама и техникама учења ради постизања бољег успеха и задовољства 
постигнутим. Стручни сарадник Оливера Првић Ерац и васпитачи: Марина Катанић (1.10.2020.); 
Јелена Брковић и Марина Јанићијевић  (7.10.2020.), представиле су двема групама ученица првог 
разреда смернице „Како да учење не буде мучење“. Ученицама су дате смернице за прављење 
распореда учења, остваривање планираних циљева, коришћење ефикасних стратегија, проналажење 
разлога неуспеха, прилагођавање учења домским условима. 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. Са ученицама којимa је била потребна помоћ у 
учењу организован је инструктивни рад из области струке васпитача (хемија, биологија, физика, 
стручних предмета здравствене струке, историја, енглески, физичко васпитање). Акценат је стављен 
на помоћ и подршку ученицама у прилагођавању комбинованом моделу наставе, односно наставе на 
даљину. 

Васпитачи Марина Јанићијевић и Јелена Брковић су почетком другог полугодишта (28.01.2021. 
и 4.02.2021.) са две групе ученица одржале предавање Каква нам је концентрација? о факторима 
који утичу на пажњу и концентрацију и уз практичне примере и вежбе показале им како могу да  их 
побољшају.  

 
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, које су у овој ситуацији одржаване углавном онлајн преко 
различитих платформи. 
 

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, здравим стиловима 

живота, ризичном понашању, безбедности, стресу, организацији слободног времена учене 
различитим животним вештинама.  

Специфични услови и епидемиолошка ситуација изазвана заразом covid 19, су наметнули 
потребу да ове године акценат васпитног рада и васпитног тима буде у превенцији и заштити 
ученица од уласка и ширења заразе у дому ученика. Садржаји у оквиру здравих стилова живота  - 
превенција и заштита сопственог здравља, понашање у ситуацији изазваној вирусом covid 19, 
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. Ученице су учене како да реално 
сагледају себе, своје могућности, ојачају своје самопоуздање, 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. 
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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 упознате са радом домских секција, а епидемиолошка ситуација  није омогућавала 
рад секција и реализацију активности за које је неопходан рад у већим групама (фолклор, ритмика, 
колективни спортови). Реализоване су поједине активности које је било могуће спровести 
индивидуално (ликовна секција, литерарни конкурси организовани онлајн) или уз придржавање 
препоручених мера и поштовање дистанце (стони тенис). 

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.  

Током месеца септембра васпитачи су реализовали следеће теме: адаптација ученица, кућни 
ред дома - мере заштите од ковида 19, права и обавезе, живот у дому – правила понашања, собни 
колектив – прихватање и сарадња, планирање учења, радне навике, сналажење у новој средини, 
делимо заједнички простор, одвојеност од породице, права, обавезе и одговорности у дому у складу 
са епидемиолошком ситуацијом, организација живота и рада у дому, формирање собних колектива, 
хигијена, живот у дому, самосталност ученика, онлајн настава. 

Током месеца октобра настављена је реализација тема везаних за адаптацију и стављен је 
акценат на реализацију тема из области учења. Реализоване су следеће теме: како функционише 
собни колектив, како га формирамо, правила понашања у дому, радне навике, место за учење и 
време када учим, планирање учења и израда плана учења, добар план учења, мотивација за учење, 
самосталност и одговорност, вештина говора- комуникација, страхови и како их превазићи, 
решавање адаптивних проблема, хигијена простора и лична хигијена, самопоуздање, комуникација – 
стилови комуникације, пријатељство и другарство, адаптација на живот у дому, исхрана и физичка 
активност, упознајмо нову средину, упознајмо град.  

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, начин организације. Васпитачи су током месеца новембра реализовали следеће теме: 
концентрација, анализа успеха и изостајања, мере за побољшање успеха, методе и технике учења, 
резултати учења, научимо да учимо, циљ ми је да научим, радне навике, мотивација за учење, 
подстицаји, улога породице, слободно време - препоруке, дружење и изласци, јачање имунитета и 
исхрана, утицај медија на младе. 

У оквиру Тима за међупредметне компетенције и предузетништво, обележен је 16. новембар, 
Међународни дан толеранције. Овим поводом, васпитач Драгица Новаковић, у сарадњи са Маријом 
Адамовић организовала је радионицу „Откључај толеранцију“. Циљ  је био да ученице схвате да 
међусобном сарадњом стичемо могућност  прихватања не само личне него и вредности сваког 
другог појединца. Ученице су научиле да развијено самопоштовање даје и капацитет за промену 
понашања према другима, маргинализованим и дискриминисаним људима. Своје мисли, идеје и 
закључке наше ученице представиле су постером. 
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Дванаести фестивал љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбор, у овим отежаним условима, 
одржан је без присуства ученика. На конкурс су пријављени радови три наше ученице; од 15 радова 
писаних у прози, наша ученица Марија Живковић, за рад Ја се свог чуда не одричем, добила је 
похвалу за најбољу прозу.  

Од 30. новембра ученици школе и дома су прешли на онлајн наставу. Васпитачи су одржавали 
контакт са ученицама и реализовали теме преко вибер група и зоом састанака. На недељеном нивоу 
достављан је извештај о раду. Ниједна ученица није изразила жељу да онлајн наставу прати из дома, 
иако им је дата могућност.  

Васпитачи Марина Катанић и Драгица Новаковић, са стручним сарадником Оливером Првић 
Ерац, направили су презентацију за ученице дома, као гест љубави, бриге, разумевања и подршке за 
све ученице у данима који су свима тешки, испуњени неизвесношћу и стрепњом.  

Прво полугодиште завршено је 18. децембра 2020. године према промењеном календару 
рада који је условила епидемиолошка ситуација. Промена календара рада утицала је на реализацију 
планираних активности. Током месеца децембра реализоване су следеће теме: памћење-врсте 
памћења, сарадња и такмичење – мотиватори учења, мере за побољшање успеха, уредимо 
просторни амбијент, како превазићи неуспех, одговорност, поштујмо једни друге, активно читање 
градива, умор и учење, културна и спортска дешавања.  

7.12.2020. године од стране сертификационог тела Global Cert International је одрађен аудит за 
2020. годину. 
 Почетком другог полугодишта реализоване су следеће теме: учење за оцену или оцена за  
учење, мере за побољшање успеха, неговање пријатељства,  прихватање различитости-толеранција, 
спавање-узраст и потребе, дружење младих и посете (поштовање епидемиолошких мера), умор и 
учење, борба са стресом,  концентрација (предавање васпитача Марине Јанићијевић и Јелене 
Брковић), резултати учења, хигијена, навике у исхрани-здравље, пасивни одмор-спавање, изласци, 
дружење, посете- поштовање епидемиолошких мера. 

Поводом обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста, Спомен – парк 
„Крагујевачки октобар“ организовао је у уторак, 26.1.2021. године програм „Холокауст, наслеђе 
фашизма 3“. Програм је емитован уживо на фејсбук страници Спомен–парка. 
Тим поводом у холу Дома организована је пројекција коју су ученице, уз мање техничке потешкоће, 
могле да погледају сходно слободном времену и епидемиолошкој ситуацији. 

Васпитачи су у фебруару обрадили теме: рекреација, јачање самопоуздања, динамика сукоба, 
поштујмо једни друге, како побољшати успех, технологија у процесу учења, стратегије учења, трема-
превазилажење, лична хигијена и хигијена простора, здрава исхрана –потребе и узраст, емоције  
адолесцената, вршњачка комуникација, преслишавање, медијација, добар план учења, мотивација 
за учење, одговорно понашање, невербална комуникација.  

Од 8. марта до 16. априла одлуком Министарства учпеници су били на онлајн настави –
настави на даљину. За то време васпитачи су преко вибер група одржавали контакте и реализовали 
програм рада (ново доба – ера интернета, период промена-шта ми се то дешава, трансфер у учењу-
важност,  конфликти и њихово решавање, фактори који ометају учење, рекреација и спорт – значај, 
вршњачка комуникација, коришћење литературе, вршњачко насиље, место за учење, одговорност, 
моји циљеви и амбиције, чиниоци који ометају учење, активно учење-преслишавање, развијање 
толеранције, слободно време-планирање и препоруке).   

Април месец су обележиле теме везане за учење и емоције: спољашња мотивација за учење, 
умемо ли да уживамо у доброј књизи, преслишавање, зашто заборављамо, како исказати 
незадовољство, будимо одговорни, млади и агресивност-узроци, поремећаји исхране, симптоми 
депресије, резултати учења, место за учење, употреба друштвених мрежа, моји циљеви и амбиције, 
емоције и учење, рекреативне активности-значај, нега лица и тела (бонтон).  

За крај школске године васпитачи су са ученицама обрађивали теме које се односе на 
наставак школовања, амбиције, превазилажење различитих ситуација, конфликата, одржавање 
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пријатељства и љубави. У мају су реализоване теме: савладавање „испитне треме“, шта желим а шта 
могу, моја интересовања,  вршњачко насиље,  врсте и знаци умора,  ново доба – ера интернета, 
стрес и хигијена живљења, полне болести и контрацепција, болести зависности, значај сна и 
поремећаји спавања, ко су ми пријатељи, облачење младих, шта су комплекси, моје амбиције, умор 
и учење, невербална комуникација, мода и млади, поштовање других, решимо сукоб – медијација, 
пријатељство-упознавање и неговање, заљубљеност и љубав, вршњачко насиље – превенција: а 
током јуна: развој критичког мишљења,  поглед у будућност,  млади и медијско насиље,  понашајмо 
се пристојно, љубав и млади, љубав – најузвишенија људска врлина, љубав и заљубљеност, одлазак 
из дома, предност активног одмора, прихватимо међусобне разлике, умор и учење, толеранција, 
емоције и стрес, ризична понашања младих, самосталност, решавање конфликата, ризична 
понашања младих, амбиције за даље школовање. 

У циљу промоције дома и профила Медицинске школе васпитачи су урадили презентацију 
која је прослеђена основним школама.  

Поводом завршетка школовања и одласка из дома традиционално је направљено дружење са 
матуранткињама.  

Запослени дома су прошли обуку за заштиту на раду. 
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. 

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.  

Посете (позириште, биоскоп, изложба, концерт, приредба, обилазак гара ...) у оквиру 
активности на нивоу дома, није било могуће остварити због новонастале епидемиолошпке 
ситуиације. Ученице су упућиване на садржаје разчичитих сајтова и онлајн презентација различитих 
изложба, представа, концерата, музеја.  

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.  

Захваљујући свим предузетим мерама и активностима на превенцији у дому није било 
заражених вирусом covid 19.  

Током читаве 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. Реализоване су све планиране васпитне теме.  

На састанцима ПВ васпитачи су размењивали своје искуство у раду са ученицама.  
Извештај о стручном усавршавању дат је кроз извештај Тима на нивоу установе.  
Васпитачи су били ангажовани у раду тимова: стручни актив за развојно планирање (Снежана 

Марковић Бурић, Оливера Првић Ерац), тим за обезбеђивање квалитета и развој установе (Оливера 
Првић Ерац, Снежана Марковић Бурић), тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања (Драгана Вукадиновић, Оливера Првић Ерац), тим за каријерно вођење и саветовање 
(Оливера Првић Ерац), тим за професионални развој (Марина Катанић), тим за израду годишњег 
плана рада (Снежана Марковић Бурић, Оливера Првић Ерац), тим за инклузију (Бранка Дачески), тим 
за школски спорт (Марина Јанићијевић), тим за самовредновање (Јелена Брковић), тим за 
међупредметне компетенције (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 
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Први  5 5 5 5 7 8 7 7 2 2 5 5 

Други 6 6 5 5 8 8 5 5 7 7 5 5 

Трећи 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 3 3 

Четврти 3 3 7 7 4 4 9 8 6 6 7 7 

Б
р

. 
го

д
и

н
а

 
у 

д
о

м
у 

Једна 5 5 5 5 10 11 7 7 4 4 5 5 

Две 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Три  5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 

Четири 3 3 7 7 4 4 9 8 6 6 7 7 

С
м

ер
 

Медицинска сестра -
техничар 

8 8 3 3 6 6 11 11 6 6 10 10 

Медицинска сестра -
васпитач 

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

Педијатријска сестра 
техничар 

6 6 7 7 12 12 6 5 5 5 2 2 

Лабораторијски 
техничар 

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

Зубни техничар 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 

Фармацеутски 
техничар 

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

Здравствени 
неговатељ 

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

Прва крагујевачка 
гимназија 

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

Прва техничка школа / / / / 1 1 / / / / / / 

Средња стручна школа / / / / / 1 / / / / / / 

П
о

р
о

д
и

ц
а

 

живи са оба родитеља 18 18 15 15 21 22 23 22 14 14 19 19 

родитељи разведени / / 2 2 2 2 1 1 4 4 / / 

један родитељ 
преминуо 

1 1 3 3 / / / / 1 1 1 1 

стартељи / / / / 1 1 1 1 2 2 / / 

хранитељи / / / / / / / / / / / / 

С
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Основна школа /мајка/с 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 

Основна школа/отац/с 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2 3 3 

Средња школа/мајка/с 12 12 15 15 17 17 16 15 14 14 13 13 

Средња школа/отац/с 16 16 15 15 18 18 15 14 16 16 17 17 

Висока школа/мајка/с 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 

Висока школа/отац/с 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 

Остали 2 2 / / 4 4 3 3 / / / / 

Остали 3 3 1 1 3 3 3 3 / / 1 1 

*социо-професионална сттруктура рачуната за родитеље/старатеље 
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2. ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИ РАД ПО ГРУПАМА 
 

 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 5 4 4 3 3 5 5 6 6 

II Учење и школска успешност 11 11 10 10 11 11 11 11 12 12 9 9 

III Животне вештине 7 7 11 11 14 14 16 16 9 9 13 13 

IV Живот у заједници 13 13 10 10 9 9 5 5 10 10 9 9 

Укупно 35 35 36 36 38 38 35 35 36 36 37 37 
 

*пл-планирано, ос-остварено  
 

Реализација васпитних 
садржаја 

I група II група III група IV група V 
група 

VI група 

са целом групом 3 3 3 * 5 3 3 

са малом групом 87 91 55 112 66 88 

индивидуално 53 40 82 18 66 38 

 
*сваке недеље на вибер групи 

 

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 19 20 / 11 20 20 

на Педагошком 
већу 

12 16 / 1 9 11 

 

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 

 
*написати сумарно –укупно 

 Број (крај године) 

Контакти са: I група II група III група IV група V група VI група 

Родитељима  165 177 208 153 118 130 

Разредним старешином 152 176 131 160 150 120 

Стручним сарадницима  71 120 80 58 118 80 

нешто друго / / / / / / 
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I васпитна група 
 

Прва васпитна група броји 19 ученица.  
Током ове школске године епидемиолошка ситуација није дозволила посете, стога су ученице 

биле упућене да у домским условима  одгледају одговарајуће презентације где су се едуковале из 
различитих области.  

У васпитном раду са групом  углавном су остварене све теме и активности које су биле 
планиране. Потешкоће је наметнула епидемиолошка ситуација и начин реализације наставе 
(комбинована настава, честа путовања, онлајн односно настава на даљину), али су ученице 
превазилазиле потешкоће и трудиле се да остваре што бољи успех. На крају школске године од 19 
ученица 12 је постигло одличан успех, 6 врло добар и 1 ученица је остварила добар успех. Једна 
ученица је остварила одличћан успех 5,оо. 

Предлог за унапређење васпитног рада са ученицама је укључивање већег броја ученица у 
израду постера, уређење ентиријера дома и обраде других различитих садржаја. Ученице слободно 
време могу да проведу тако што ће бити укључене у израду сајтова, презентација. 

Секције нису организоване због епидемиолошке ситуације и поштовања превентивних мера. 
За бољу организацију слободног времена ученица у Дому потребно је побољшати услове у 

дому (набавка реквизита за спорт, склопити сарадању са спортским центрима, увести нове секције - 
према интересовањима  појединих ученица и сл.).. 

Ученице прве групе углавном су поштовале сва правила кућног реда; потребно је у појединим 
собама обратити пажњу на хигијену, о чему је са ученицама разговарано.  

Током првог полугодишта није било могуће остварити сарадњу са другим установама и 
институцијама од значаја за васпитни рад, као ни организовати рад секције за колективне спортове. 

Најчешће мере које предузимам у циљу унапређивања поштовања правила Кућног реда су 
разговор, саветовање и објашњавање уз истицање добрих примера о значају поштовања правила 
Кућног реда дома.  

Васпитач Марина Јанићијевић 
 

II васпитна група 
 

Друга васпитна група броји 20 ученица. 
Током ове школске године епидемиолошка ситуација није дозволила посете, стога су ученице 

биле упућене да у домским условима  одгледају одговарајуће презентације где су се едуковале из 
различитих области.  

У васпитном раду са групом  углавном су остварене све теме и активности које су биле 
планиране до 27.11.2020. када су ученице прешле на онлајн наставу до краја првог полугодишта, 
18.12.2020, због пандемије COVID 19. 

Потешкоће је наметнула епидемиолошка ситуација и начин реализације наставе 
(комбинована настава, честа путовања). Ученице су успешно превазишле потешкоће и побољшале 
свој успех у односу на први класификациони период. 

У другом полугодишту је такође отежавајућа околност била како комбинована настава, тако и 
прелазак на онлајн наставу (због погоршања епидемилолошке ситуације) у периоду од 8.03.2021. до 
18.04.2021. 

На крају школске године  ученице су постигле завидан успех; 16  ученица је са одличним 
успехом, од којих је 5 ученица са просеком 5,00; 3 ученице су са врло добрим успехом и 1 ученица са 
добрим успехом. 

У наредној школској години, уколико епидемиолошка ситуација дозволи, план је да се 
побољшају услови за живот и рад у дому (оплеменити простор, уредити ентеријер дома- 
функционално и садржајно). 
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Циљ је у васпитном раду да се истакну примери добре праксе и вршњачко учење (резултати 
су бољи). 

Секције нису организоване због епидемиолошке ситуације и поштовања превентивних мера. 
За бољу организацију слободног времена ученица у Дому потребно је побољшати услове у 

дому (набавка реквизита за спорт, склопити сарадању са спортским центрима, увести нове секције - 
према интересовањима  појединих ученица и сл.).. 

Правила понашања у дому су прилагођена тренутној епидемиолошкој ситуацији, а према 
одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ученице су у највећој мери поштовале 
сва правила и мере првенције. 

Ученице поштоју захтеве Кућног реда. Редовни одласци на оброке (доручак и вечера) и 
чекирање ID картицом, односи се на мањи  број ученица. 

Разговор, саветовање и објашњавање уз истицање добрих примера о значају поштовања 
правила Кућног реда су најчешће мере које предузимам у циљу унапређивања поштовања правила 
Кућног реда уз позитивне примере из праксе. 

У циљу унапређења и промоције дома направљена је презентација која приказује услове 
живота и рада у дому и прослеђена је већини Основних школа у региону. Са истим циљем је урађен 
и постер који је прослеђен свим Средњим школама у нашем граду у циљу побољшања 
интересовања. 

Васпитач  Драгица Новаковић 
 

III васпитна група 
 

Васпитна група броји 25 ученица. Због специфичности епидемиолошке ситуације није било 
посета. Васпитни рад се одвијао у смислу подршке, саветовања, помоћи у учењу, како у време када 
су ученици у дому или на онлајн настави. Потешкоћа је било у смислу постојања нелагодности због 
епидемиолошке ситуације. 

Унапредити односе са родитељима и ученицима, радити на унапређењу поверења и 
подршке, мотивације, пружања помоћи у сваком тренутку ( и онлајн) су предлози за унапређивање 
васпитног рада са ученицама у групи. 

 
Секције 
секција: ликовна секција 
број сталних чланова секције: 5 
број састанака: 5 
Због специфичне епидемиолошке ситуације рад секције је био индивидуалан, у терминима 

када су ученице могле да се организују. Из васпитне групе 2 ученице су учествовале у раду секција. 
За бољу организацију слободног времена ученица у дому потребно је видети која су 

интересовања ученика, па се према њиховим жељама и могућностима дома организовати и 
планирати рад. 

Кућни ред дома у целости се у највећем делу поштовао. 
Устајање и одлазак на доручак, одржавање хигијене у соби, мир и тишина у дому посебно у 

касним ноћним сатима после одласка васпитача, непоштовање обавезе повратка у дом до 22h, 
представљају захтеве које су ученице најмање поштовале. 

Мере које  најчешће предузимам у циљу унапређења поштовања правила кућног реда су 
разговор са ученицима и њиховим родитељима у смислу упућивања, саветовања, објашњавања. 
 

Васпитач  Драгана Вукадиновић 
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IV васпитна група 
 
Група  броји 20 ученица. Није било посета у току ове школске године. Значајнији резултати у 

току  ове школске године су поверење, сарадња, подршка ученицама у процесу онлајн учења; 
слабости: због специфичне епидемиолошке ситуације и поделе ученица због наставе било је 
несугласица које су разрешене кроз разговоре, заједничке састанке са директором, управницом и 
психологом дома.  

Предлози за унапређење васпитног рада са ученицама: јачати самопоуздање ученица, 
пружати им подршку, мотивисати их, бодрити да издрже и савладају све препреке, потребно је 
пратити епидемиолошку ситуацију и што пре информисати ученике и родитеље (о распореду 
ученица по собама, сменама, доласцима када су на онлајн настави..).  

 У току ове школске године васпитачи су свакодневно вршили преглед хигијене соба, радили 
на подизању свести о значају хигијене животног простора, заједничких просторија и личне хигијене, 
ученице су биле заинтересоване да оформимо комисију, али то није учињено због епидемиолошке 
ситуације.  

Ученице редовно похађају наставу , труде се да своје обавезе обављају што боље, редовно се 
јављају кад иду кући, када су болесне. Редовно одржавање хигијене и чекирање су захтеви из Кућног 
реда који један број ученица најмање поштује. 

У циљу унапређења поштовања правила кућног реда разговарам са ученицама, родитељима, 
упућујем их  код стручног сарадника. 

Због специфичности ове школске године није било значајније сарадње са другим установама 
и организацијама. 

Васпитач Јелена Брковић     

V васпитна група 
 
Током ове школске године епидемиолошка ситуација није дозволила посете, стога су ученице 

биле упућене да у домским условима  одгледају одговарајуће презентације где су се едуковале из 
различитих области. 

У васпитном раду са групом  углавном су остварене све теме и активности које су биле 
планиране до 27.11.2020. када су ученице прешле на онлајн наставу до краја првог полугодишта, 
18.12.2020, због пандемије COVID 19. 

Потешкоће је наметнула епидемиолошка ситуација и начин реализације наставе 
( комбинована настава, честа путовања). Ученице су успешно превазишле потешкоће изузев једне 
ученице која је неоцењена (физичко васпитање због здравствених проблема) . Већина ученица је 
побољшала свој успех у односу на први класификациони период. 

У другом полугодишту је такође отежавајућа околност била како комбинована настава тако и 
прелазак на онлајн наставу због погоршања епидемилолошке ситуације у периоду од 8.03.2021. до 
18.04.2021. 

На крају школске године  ученице су постигле завидан успех. Једна ученица са просеком 5,00;  
9  ученица са одличним успехом, 10 са врло добрим и 1 ученица са добрим успехом. 

У наредној школској години уколико епидемиолошка ситуација дозволи план је да се 
побољшају услови за живот и рад у дому (оплеменити простор, уредити ентеријер дома). 
Циљ је у васпитном раду да се истакну примери добре праксе и вршњачко учење (резултати су 
бољи). Секције нису организоване због епидемиолошке ситуације и поштовања превентивних мера. 

Побољшање услова у дому (набавка реквизита за спорт, склопити сарадању са спортским 
центрима) и  увођење нових секције према интересовањима  поједине деце су неки од предлога за 
бољу организацију слободног времена ученица у Дому. 
 Правила понашања у дому су прилагођена тренутној епидемиолошкој ситуацији и ученице  
су у највећој мери поштовале сва правила и мере првенције.Редовни одласци на оброке (доручак) и 
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чекирање ID картицом није поштовао мали број ученица. 
Разговор, саветовање и објашњавање о значају поштовања правила Кућног реда су мере које 

најчешће предузимам у циљу унапређивања поштовања правила Кућног реда. 
У циљу унапређења и промоције дома направљена је презентација која приказује услове 

живота и рада у дому и прослеђена је већини Основних школа у региону. Са истим циљем је урађен 
и постер који је прослеђен свим Средњим школама у нашем граду у циљу побољшања 
интересовања за наш дом. 

Остварити сарадњу са установама како из региона тако и са установама из локалне заједнице 
како би се разменила искуства  и како би још боље презентовали наш дом кроз различите 
активности. 

Васпитач   Марија Адамовић 

VI васпитна група 
 

Шеста васпитна група броји 20 ученица. Нисмо реализовали посете, због епидемиолошке 
ситуације 

У васпитном раду са групом  остварене су све теме и активности које су биле планиране. Неке 
активности су реализоване онлајн, неке у дому.  

Потешкоће је наметнула епидемиолошка ситуација и начин реализације наставе 
(комбинована настава, честа путовања). Ученице су успешно превазишле потешкоће и задовољне су 
својим успехом. Нема посебних предлога за унапређивање васпитног рада са ученицама. 

Већина секција нису организоване због епидемиолошке ситуације и поштовања 
превентивних мера.У оквиру литерарне секције,  једна ученица је учествовала на фестивалу поезије 
у Сомбору.   

Предлози за бољу организацију слободног времена ученица у Дому: све зависи од 
епидемиолошке ситуације,м и тога да ли ће бити могуће организовати секције. Свакако, увек може 
да се дода већи избор секција, да се организују посете културним дешавањима у граду.  

Правила понашања у дому су прилагођена тренутној епидемиолошкој ситуацији и ученице су 
у највећој мери поштовале сва правила и мере превенције. Ове године нисмо имале никаквих 
проблема са поштовањем правила кућног реда. 

Мере које најчешће предузимамо у циљу унапређења поштовања правила кућног реда: 
разговор, саветовање и објашњавање о значају поштовања правила кућног реда. 
Ове године није било сарадње са другим домовима и институцајама, али свакако треба наставити  
сарадњу са другим домовима, школама, Канцеларијом за младе. 
 

Васпитач Бранка Дачески, Марина Катанић 
 

РАД СЕКЦИЈА И КОМИСИЈА 
 
У оквиру годишњег плана рада Дома предвиђен је рад следећих секција (уколико епидемиолошка 
ситуација буде дозволила): 
 

Драмско-рецитаторска секција 
Фолклорна секција 
Музичка секција 
Ликовна секција 
Литерарно – новинарска секција 
Секција за спортско-рекреативнe активности 
Здравствено-хигијенско-еколошка комисија. 
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 Рад секција је био ограничен на спровођене активности које је било могуће реализовати 
индивидуално или у мањим групама уз придржавање препоручених мера (ликовна, литерарна, стони 
тенис, шах). Поједине активности у оквиру рада литерарне секције органозоване су онлајн (учешће на 
Фестивалу љубавне поезије „Иван Пангарић“ Сомбор). 
 

V САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
Настављена је сарадња са домом ученика Сомбор кроз учешће на фестивалу љубавне поезије, 

који је ове године организован онлајн. 
Наше ученице су биле ангажоване у процесу имунизације.  
Током школске године континуирано се развијала сарадња са родитељима, приликом 

обиласка деце и по позиву, преко вибер група.  
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, а успостављена је сарадња са одељењским старешинама ученица других школа 
(Прва крагујевачка гимназија, Прва техничка школа, Средња стручна школа). 
 

VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Извештај о стручном усавршавњу дат је кроз извештај Тима за професионални развој 
запослених, чији је члан васпитач Марина Катанић.  
Интерно стручно усавршавање: 
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1. Примери добре праксе – радионица „Адаптација“ 2 
   

2 
    

2. Примери добре праксе – презентација „Упознајмо 
се“, приказ реализоване активности уз дискусију 

2 2 2 2 2 2 2 2 5 

3. Примери добре праксе – „Учење“, методе и технике 
успешног учења    2  2 

 
  

4. Учешће на литерарном конкурсу љубавне поезије 
„Иван Пангарић“  

     1    

5.  „Организација и реализација онлајн наставе у 
предметној настави – примери из праксе“ – онлајн 
радионица 

     2    

6. „Обука за запослене – породично насиље“ – онлајн 
обука 

16 16 16 16 16 16   16 

7. „Стратегија у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању“  - онлајн обука 

16 16 16 16 16 16   16 

 Укупно  36 34 34 36 36 39 2 2 37 
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У овој школској години, због специфичне епидемиолошке ситуације, стручно усавршавање 
није се одвијало по плану и на уобичајен начин.  

 
У дому је већ устаљена пракса размене искустава на Педагошким већима, а у оквиру интерног 

стручног усавршавања.  С обзиром на услове, интерно стручно усавршавање одвијало се у мањој 
мери и уз поштовање прописаних мера. Конференције и семинари нису организовани или ако јесу, 
установа их није финансирала. У онлајн обукама васпитачи су узимали учешће по индивидуалном 
избору. У оваквим околностима у којима се није могло спроводити планирано стручно усавршавање 
остају исте препоруке за  унапређење:  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. 

У првом полугодишту ове школске године, у сарадњи са стручним сарадницима школе, 
урађена је анкетни упитник о адаптацији ученица које су први пут смештене у дом. 

Самовредновање у дому је спровела васпитач Јелена Брковић члан тима за самовредновање. 
У току протекле 2020/21. школске године испитивали смо задовољство родитеља ученица.  

У наставку је дата интерпретација добијених резултата и закључак, а затим анализа успеха и 
изостајања ученица на крају наставне године и резултати смаовредновања. 
 
Интерпретација резултата и закључак анкете о адаптацији ученица  
 

Анкетни упитник везан за адаптацију ученица први пут смештених у наш дом попунило је 38 
станарки дома. 

Већина ученица борави у дому по својој жељи и одлуци и први утисак им је био да у дому није 
лоше, да може да се живи. У почетном периоду боравка у дому, што уједно код већине ученица 
значи и прелазак из основне у средњу школу, већи проблем представља навикавање на школску 
средину и обавезе у школи, у односу на навикавање на колективни, заједнички живот и домске 
услове. Колективни живот и рад  дома код ученица углавном изазива осећање припадања и 
дружења, или помешана осећања. Већина њих сматра да се брзо навикла на дом, а код мањег 
броја ученица тај процес још траје. Начин реализације наставе по комбинованом моделу (ученице 
су недељу дана у школи и тада бораве у дому, а затим следеће недеље су на онлајн настави код 
куће), више утиче на адаптацију на школу него на дом; а неким ученицама олакшава адаптацију на 
дом. 

Половина ученица први пут смештених у дом је познавала од раније цимерке, другарице  или 
су им сестре већ смештене у дом, што знатно утиче на навикавање нових станарки на домски 
живот. Ученице сматрају да су им највећа помоћ и подршка старије цимерке, које их саветују и 
према њима се понашају пријатељски и са разумевањем. Описују да имају добар однос са 
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цимеркама, могу о свему да причају или би волеле да се више друже и проводе време заједно. 
Већина ученица се у дому осећа добро или подношљиво. 
Домкиње сматрају да су им важни савети васпитача и психолога који им помажу да се лакше 
навику на нове услове, не само домске услове живота, већ и школску средину и одвојеност од куће. 
Ученице сматрају да им време проведено у школи, и време проведено у дому, као фактор који 
може да утиче на њихову адаптацију није од већег значаја. 

Процес адаптације је индивидуалан и код неких ученица још траје. Већина сматра да им је 
теже навикавање на школу и школске обавезе у односу на навикавање на дом, па је значајан 
инструктивни рад васпитача и сарадника. Комбиновани модел наставе им отежава навикавње 
на школу, а малом броју ученица олакшава навикавање на дом. Највећу помоћ и подршку новим 
станаркама пружају цимерке, сестре и другарице из њиховог места, што треба имати у виду 
при прављењу распореда по собама. Домкиње процењују да им је од изузетног значаја и помоћ и 
подршка стучног сарадника и васпитача, који свој рад у почетном периоду усмеравају на 
олакшавање процеса адаптације, организујући различите активности – радионице, предавања, 
дружење, која настављају и у каснијем периоду, посебно обрађујући теме из области учења и 
школске успешности (методе и технике успешног учења, навика места, времена учења, план 
рада и организација времена, интересни рад из области струке васпитача....). 
 
Анализа успех и изостанака ученица дома на крају наставне године школске 2020/2021.  

 
Школска 2020/21. година је започета по комбинованом моделу наставе (ученице сва четири 

разеда једне недеље прате наставу у школи по распореду где часови трају 30 минута, а следеће 
недеље су код куће на онлајн настави; пракса и вежбе се реализују у школи ) због специфичне 
епидемиолошке ситуације изазаване вирусом Covid 19.  

Од 30. новембра до 18. децембра, када је по промeњеном календару рада за школску 
2020/2021, завршено прво полугодиште ученице су биле на онлајн настави, односно пратиле су 
наставу на даљину. Онлајн наставу током другого полугодишта ученице су пратиле у периоду од  8. 
марта до 18. априла 2021. године. 

Васпитачи су континуирано пратили успех ученица и пружали помоћ кроз инструктивни рад 
из следећих предмета: физика, хемија, биологија, историја, енглески језик и стручни медицински 
предмети. За време онлајн наставе васпитачи су пружали помоћ и подршку ученицама преко вибер 
група. Васпитачи и стручни сарадник су усмеравали ученице на вршњачку подршку и међусобну 
помоћ при учењу, учили их методама и техникама успешног учења, организовању слободног 
времена, прављењу плана рада на дневном и недељном нивоу, подстицали их да постављају себи 
циљеве учења и да теже да их остварују. 

Успех и изостанци ученица дати су у прилогу табеларно (по васпитним групама и по 
разредима). 

Све ученице дома су са успехом завршиле школску годину. Од 127 ученица дома 71 (56%) је 
остварила одличан успех, 46 (36%) врло добар, 10 (8%) ученица добар успех, довољних нема. У 
односу на успех на првом полугодишту повећан је број одличних и смањен број врло добрих. У 
однос на крај претходне школске године мањи је проценат одличних ученица, незнатно већи 
проценат врло добриха, као и добрих (на крају претходне школске године није било добрих, ни 
довољних ученица; једна је била упућена на поправни испит који је са успехом положила у 
августовском року). 

Успех ученица по разредима: 
*од 31 ученице првог разреда, 29% је остварило одличан успех, 58% врло добар, 25 % добар; 

ученице су направиле 789 изостанака што је 25.45 изостанка по ученици; 
*у другом разреду од 37 ученица, 54% ученица је остварило одличан, 29% врло добар успех; 

16% ученица добар; ученице су направиле укупно 822 изостанака, односно 22.21 по ученици; 
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*25 ученица трећег разреда је остварило следећи успех: 64% је одлично, 36% врло добро; 
укупан број изостнака је 565, односно 22.6 по ученици; 

*од 34 ученица четвртог разреда 77% је одличних и 23% врло добрих; ученице су направиле 
укупно 517 изостанака, односно 16.05 по ученици. 

У трећем и четвртом разреду нема добрих и довољних ученица; у ова два разреда је уједно и 
највећи број одличних ученица. У другом разреду је највећи проценат одличних, затим врло добрих 
а има и ученица са добрим успехом. У првом разреду највећи је проценат врло добрих, а проценат 
добрих и одличних је готово исти. Узрок оваквом успеху може бити начин организације наставе, као 
и прелазак из основне у средњу школу и адаптација на нову средину, како школску тако и домску.  

Одличан успех (5,оо) остварило је: 2 ученице првог разреда, 3 ученице другог разреда, 2 
ученице трећег разреда и 4 ученица четвртог разреда. 

Број изостанака ученица је условљен начином реализације наставе, тако да су ученице дома у 
другом полугодишту направиле 2772 изостанака (21,43 по ученици), 2605 оправданих (20,51 по 
ученици) и 117 неоправданих (0,92 по ученици).  

 
Самовредновање  у дому 
Област- сарадња са родитељима 

 
У оквиру области самовредновања –сарадња са родитељима-родитељи ученица 

смештених у дом  у школској 2020/2021. Години, при конкурсу за нову школску годину, 
попуњавали су анкетни упитник о сарадњи са васпитачима и задовољству животом ученика у 
дому. 

Упитник је попунило 36 родитеља , а своје задовољство су изразили на петостепеној 
скали. Просечна оцена износи 4.98 (један родитељ је дао оцену 3, а сви остали оцену 5). Сви 
родитељи су упознати са правилима Кућног  реда  дома, који је измењен за време 
епидемиолошке ситуације изазване covidom 19. 

Сарадња са родитељима је успостављена и преко вибер група, што олакшава и утиче на 
благовремену размену информација и комуникацију са родитељима. Претпостављамо да је то 
утицало на резултате упитника, јер поједини родитељи сматрају да је специфична ситуација 
утицала на побољшање комуникације или није имала неког значајног утицаја. 

Неки од одговора родитеља 
Васпитачи су увек доступни за сарадњу и договор, ћерка је у потпуности задовољна 

условима и односом са васпитачима у дому, само овако наставити убудуће, надамо се да ће 
вирус ускоро нестати, а иначе сарадња је одлична... 

У оквиру плана побољшања, а на основу резултата самовредновања у области подршка 
ученицима, у циљу промоције и подршке на сајту школе отворен је кутак Наши таленти, где су 
истакнути ученици који остварују изузетне резултате не само у школским него и осталим 
активностима ( спорт, хуманост...). 

 
Васпитач Јелена Брковић, члан Тима за самовредновање 

 

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.  

На седницaма Педагошког већа, одржаним 21. и 28. августа 2020. године договорено је 
организовање почетка рада школске године у складу са препорукама везаним за епидемиолошку 
ситуацију и добијеним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ресор за 
ученички и студентски стандард. Подељене су активности васпитачима и договорена је организација 
рада за ову школску годину - извршена је подела васпитних група и задужења васпитачима. Прву 
васпитну групу - собе од 1 до 4 - води васпитач Марина Јанићијевић; другу васпитну групу - собе од 5 
до 8 - васпитач Драгица Новаковић; трећу васпитну групу - собе од 9 до 13 -  васпитач Драгана 
Вукадиновић; четврту васпитну групу - собе од 14 до 18 - васпитач Јелена Брковић; пету васпитну 
групу - собе од 19 до 22 води васпитач Марија Адамовић и шесту васпитну групу - собе од 23 до 26 – 
воде васпитачи Марина Катанић и Бранка Дачески. Соба 27 је планирана и уређена да се користи 
као соба за изолацију у случају сумње или симптома који могу да укажу на заразу  covid 19. 

Током првог полугодишта одржано је још три седнице Педагошког већа (25.9; 5.11. и 
30.11.2020.), а током другог полугодишта одржано је још шест седница (15.01.2021; 4.02.2021; 2. и 
12.4; 27.05.2021. и 26.06.2021.) на којима је усвајан план рада за наредни месец  и анализиране 
активности реализоване у претходном месецу уз информације о текућим дешавањима. 
 

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). 

Настављена је примена захтева стандарад у области исхране, смештаја и васпитног рада.  
Ове школске године акценат је стављен на превенцији и спречавању ширења пандемије 

изазавне корона вирусом.  Послове помоћника директора за дом обављала је Снежана Марковић 
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Бурић до 8. марта 2021. (одлазак на боловање), а од тад до 30.06.2021. Драгица Новаковић. 
 

XI РАД СТРУЧНОГ САРАДНИКА ДОМА 
 

У оквиру планирања и програмирања васпитног рада израђен је годишњи план рада и 
програм васпитног рада дома. Формиране су и структурисане васпитне групе. 

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. У сарадњи са 
васпитачима Марином Катанић, Марином Јанићијевић и Јеленом Брковић организовано је 
усмеравање ученица за успено учење Како да учење не буде мучење. 

Организована је активност Упознајмо се, која је представљена у оквиру интерног стручног 
усавршавања, због новина у реализацији саме активности.  

Обављени су разговори о процесу адаптације са 31 ученицом првог разреда и 7 ученица 
другог разреда које су први пут смештене у дом, а ученице су попуњавале и гугл упитник направљен 
у сарадњи са сарадницима школе. Резултати су приказани у делу аналитичка делатност. 

Са ученицама је разговарано о поправљању оцена и превазилажењу почетног школског 
неуспеха, навикавању на комбиновани модел наставе, 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.  

Након  класификационих периода урађена је анализа успеха и изостанака ученица дома по 
васпитним групама и разредима. 

За ученице дома, као гест подршке и превазилажења потешкоћа због тренутне 
епидемиолошке ситуације, у сарадњи са васпитачима Марином Катанић и Драгицом Новаковић, 
урађена је презентација Заједно у свему. 

 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.  

Стручни сарадник је узео учешће у раду Педагошког већа и тимова.   
 

Оливера Првић Ерац 
 

 

XII ЗАКЉУЧАК 

 
Сагледавајући целокупан рад дома у протеклој школској години може се закључити да је 

Годишњи план и програм рада дома за школску 2020/21. годину реализован уз придржавање мера и 
препорука Министарстав. 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 ситуације 
изазване вирусом ковид 19.  

 
 
 

 


