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1. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају 

школске 2021/2022. 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 2021/2022. години 

 

Образовно-васпитни рад  се током школске 2021/2022. године организовао 

кроз  комбиновану наставу и редовну наставу, 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. 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 2021/22. 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 2021/22. годину 

 

КЉУЧНА 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 оптих  међупредметних и предметних компетенција.  

1.ЗАДАТАК:   Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 

стандарде за глобално  планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање 

наставе   

Р. 

бр.  

План активности  Извор доказа  Критеријум 

успеха  

Ниво остварености доказа  

1.  Наставници 

користе 

Глобални и 

оперативни 

Урађена 

анализа 

Активност је остварена 
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међупредметне и 

предметне 

компентенције и 

стандарде за 

глобално 

планирање наставе 

и исходе 

постигнућа за 

оперативно 

планитање наставе. 

планови 

Свеске НВ 

Свеске  СВ 

 

делимично. 

У плановима наставника 

нису наведене наставне 

јединице у којима се 

реализују међупредметне 

компетенције. 

 

2.ЗАДАТАК:  Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 

засновано је на праћењу постигнућа ученика. 

Р. 

бр.  

План активности  Извор доказа  Критеријум успеха  Ниво остварености 

доказа  

1.  Наставници 

реализују допунску и 

додатну наставу 

према истакнутом 

распореду 

Е-дневник 

Свеске  СВ 

Евиденције 

наставника 

 

Урађена анализа Већина наставника 

планирају и 

реализују допунску 

и додатну наставу 

према истакнутом 

распореду. 

2. Посећеност ученика 

допунској настави је 

саставни део 

формативног 

оцењивања 

Евиденција 

наставника 

Урађена анализа Већина наставника 

реализује ову 

активност у свескама 

праћења. 

3.ЗАДАТАК:  Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на 

аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и   

условима непосредног окружења. 
 

Р. 

бр.  

План активности  Извор доказа  Критеријум 

успеха  

Ниво остварености доказа  

1.  Урађена анкета и 

предавања 

Свеске НВ 

Свеске  СВ 

 

Урађена 

анализа 

Анкетом коју је спровело 

70% одељењских старешина 

обухваћено је 70% ученика 

уз сарадњу стручне службе 

која је одржала предавање о 

слободном времену. 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Поступци вредновања су у функцији даљег учења.  

1.ЗАДАТАК:  Ученик поставља себи циљеве у учењу.  

Р. 

бр.  

План активности  Извор доказа  Критеријум 

успеха  

Ниво остварености доказа  

1.  Наставник ефективн

о примењује велики  

број стратегија (нпр.

 учење усмерено на  

ученика, искуствено

 учење, практично  

учење, учење у груп

и, кооперативно 

учење) како би изаш

ли у сусрет индивид

уалним стиловима у

чења, способностим

а.   

 

Припрема 

наставника 

Педагошка 

документациј

а наставника 

Свеске 

ученика 

Резултати 

тестова 

знања 

Ученици лакше 

и брже усвајају 

и примењују 

знања 

На основу увида у 

документацију наставника, 

запажено је да у већем 

проценту (70-80%) 

наставници примењују 

различите методе и облике 

рада како би успешност 

усвајања градива и примена 

знања била већа и како би 

изашли у сусрет 

индивидуалним 

способностима ученика. 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика  

1.ЗАДАТАК:  Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе 

се у индивидуализацији подршке у учењу  
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Р. 

бр.  

План 

активности  

Извор доказа  Критеријум успеха  Ниво остварености 

доказа  

1.  Квантитативна 

и квалитативна 

анализа 

иницијалних 

тестова   

Педагошка  

документација  

наставника   

Свеске СВ 

 

Урађена  

анализа 

Квантитативна анализа 

иницијалних тестова је 

урађена у свим 

стручним већима, док је 

тек у неким урађена и 

квалитативна анализа 

коју су пратиле 

препоруке за даљи рад. 

Активност је 

делимично остварена 

2. Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

(сумативно и 

формативно) са 

јасним 

препорукама за 

даљи рад 

ученика  

  Сеске СВ  

Свеска  

праћења   

 

Бољи увид ученика 

у њихов рад 

и напредовање 

Већина наставника 

поседује педагошку 

документацију која 

јасно осликава 

напредак ученика, док 

само неки наставници 

те информације 

преносе у есдневник са 

јасним препорукама за 

даљи рад. 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: У школи функционише систем пружања подршке свим 

ученицима  

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

учењу   

Р. 

бр.  

План 

активности  

Извор доказа  Критеријум успеха  Ниво остварености 

доказа  

1. Обавезно 

учење  

Педагошка   

документациј

а   

педагошко-

Смањен број ученика са н

едовољним оценама   

Број недовољних оцена 

на крају године је мањи 

него на полугодишту. 

Од 668 ученика само 

један ученик је поновио 

разред. Индикатор у 

потпуности остварен. 
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психолошке   

службе,   

одељенског   

старешине   

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ – УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Руковођење директора је у функцији унапређивања 

рада школе 

1. ЗАДАТАК:  Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама 

и носиоцима одговорности 

Р. 

бр.  

План 

активности 

Извор доказа Критеријум доказа Ниво остварености 

доказа 

1.  Израђене 

шеме 

одговорности 

и разматрање 

урађених 

шема на СВ, 

ПК, НВ 

Израђене 

шеме 

изложене на 

огласној 

табли 

 

Записници са 

СВ, ПК, НВ 

 

Записник 

подтима 

актива за 

развојно 

планирање 

Директор је у сарадњи са 

секретаром школе, 

стручним сарадницима и 

члановима подтима 

израдио шеме 

одговорности које се 

налазе на огласној табли 

и доступне су свим 

запосленима, ученицима 

и родитељима. Такође, на 

састанцима СВ, ПК и  НВ 

дискутовано је о нивоима 

одговорности, а у циљу 

постизања одговорног и 

квалитетног процеса рада 

и функционисања унутар 

установе 

100% 

2. ЗАДАТАК:  Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и 
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савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада 

школе 

Р. 

бр.  

План 

активности 

Извор доказа Критеријум доказа Ниво остварености 

доказа 

1. 

 

 

 

 

 

 

Представник 

ученичког 

парламета 

учествује у 

изради 

Годишњег 

плана рада 

школе 

-Евиденција 

рада 

ученичког 

парламента 

(записници са 

састанака) 

 

План и 

програм рада 

Ученичког 

парламента 

Увидом у документацију 

рада Ученичког 

парламента утврђено је 

да чланови парламента 

активно учествују у 

изради Годишњег плана 

рада школе чиме 

остварују своје потребе и 

реализују идеје како би 

време проведено у школи 

било што квалитетније и 

у функцији задовољења 

потреба ученика 

 

 

 

 

100% 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

1. ЗАДАТАК:  Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује 

услове за његово остваривање у складу са могућностима школе 

Р. 

бр.  

План 

активности 

Извор доказа Критеријум доказа Ниво остварености 

доказа 

1. Организовање 

семинара за 

наставнике 

школе из 

сопствених 

средстава 

Документациј

а тима за 

професионалн

и развој 

 

Документациј

а директора 

 

Сертификати 

наставника 

Увидом у документацију 

тима за професионални 

развој утврђено је да је у 

договору са директором 

организован семинар који 

је финансиран из 

сопствених средстава 

школе. Носио је 16 

бодова, приоритетна 

област П4, компетенције 

К3. У документацији 

тима постоје јасни 

критеријуми на основу 

којих се одређује област 

семинара који ће бити 

реализован 

100% 
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2. Пријављивање 

наставника и 

стручних 

сарадника који 

имају услов за 

стицање 

осређеног 

звања 

/ Није било 

заинтересованих 

наставника и стручних 

сарадника за ову 

активност 

/ 

2. ЗАДАТАК:  Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања планирају и унапређују професионално деловање 

Р. 

бр.  

План активности Извор доказа Критеријум доказа Ниво остварености доказа 

1. 

 

Запослени се 

самовреднују у 

односу на 

компетенције рада 

Лична 

документација 

наставника 

 

Извештај 

стручних већа 

Увидом  у 

документацију 

утврђено је да 

већина наставника 

врши 

самовредновање 

на основу кога 

планира своје 

активности, као и 

видове и области 

стручног 

усавршавања 

Остварен у већем 

проценту, али не у 

потпуности. Мањи број 

наставника не реализује 

ову активност. 2. Наставници 

планирају своје 

учење у односу на 

самовредноване 

слабости и у 

односу на процене 

слабости у школи 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ETОС  

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

1.ЗАДАТАК:  Школа пружа подршку раду ученичког парламента и 

другим ученичким тимовима.  

Р. 

бр.  

План активности  Извор доказа  Критеријум 

успеха  

Ниво остварености доказа  

1.  Подршка у покретању 

и реализацији 

хуманитарних   

акција на иницијативу   

ученика  

Захвалнице за 

пружену помоћ 

Записници 

Наставничког 

већа и 

појединих 

стручних већа 

Записници 

Преко 70%    

успешно    

реализованих 

хуманитарних   

 акција    

 

На све хуманитарне 

акције, ученици су се 

одазвали у великом 

проценту. Реализоване су 

следеће хуманитерне 

акције: „ Помоћ за 

ученицу 4/5 одељења“, 

Помоћ за Вању Маловић“, 

„ Помоћ за Вукана“, као и 

помоћ за колегу из Прве 
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Ђачког 

парламента 

крагујевачке гимназије 

Марјана Бадјука где су 

ученици наше школе 

присуствовали Државном 

првенству у рвању и 

плаћањем улазница 

подржали хуманитарну 

акију. 

2. Подршка у 

реализацији  

спортских активности 

на 

иницијативу  ученика  

Записници 

Наставничког 

већа и 

појединих 

стручних већа 

Преко 70%    

успешно    

реализованих   

 спортских    

активности 

 

Спортске активности на 

иницијативу ученика су у 

већој мери реализоване. 

Одржани су следећи 

турнири: мали фудбал 3 

на 3 и мала кошарка 3 на 

3. Турнир у одбојци није 

реализован. 

3. Подршка у 

реализацији   

културних 

манифестација  

(посета 

позоришним и 

биоскопским 

представама,конц

ертима..)                  

на иницијативу 

ученика  

Резултати 

анкете ученика 

Записници 

Наставничког 

већа и 

појединих 

стручних већа 

Преко 80%    

ученика је    

задовољно   

реализацијом   

 планираних   

активности  

 

Од културних 

манифестација на 

иницијативу ученика 

реализован је одлазак на 

позоришну представу 

„Нико као ја“ на ПМФ-у. 

Представи 

је  присуствовао већи број 

ученика одељења 2/6 и 

3/2. Иницијативе су 

постојале и за још неке 

културне манифестације, 

али нису реализоване. 

4. Подршка  

у планирању и   

реализацији 

друштвеног  

 живота 

Резултати 

анкете ученика 

Записници 

Наставничког 

већа и 

појединих 

стручних већа 

Преко 80%     

ученика је   

 задовољно   

реализацијом   

У току школске године 

реализовано је неколико 

активности у којима је 

одређени број ученика 

имао учешће, а већи 

проценат ученика 

присуствовао истим. 

Одржан је Базар здравља, 

два Тематска дана 
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унутар школе- 

прослава Нове 

 године,  

школске  

игранке, изложбе, 

обележавање 

значајних датума  

 

Извештаји 

секција 

 планираних   

активности 

 

„Сањање и спавање“ и 

„Математика“, продајна 

изложба новогодишњих 

украса и предмета 

ученичких радова, 

представа коју су 

припремали ученици 

приликом доделе 

новогодишњих пакетића, 

75 година обележавања 

Дана школе, журка 

матураната. 

Спроведена је анонимна 

анкета за ученике о томе 

да ли су задовољни 

реализацијом друштвеног 

живота унутар школе. 

На основу случајног 

узорка, 85% ученика се 

изјаснило да је задовољно. 

Око 23% анкетираних 

ученика је и учествовало у 

организацији наведених 

активности. 
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2.2 Извештај о самовредновању  

2.2.1 Извештај о реализацији Акционог плана самовредновања  

 
Медицинска школа „Сестре Нинковић“ основана је након Другог светског рада, 

1947 године .Данас, медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

образује кадрове здравствене струке. Школске 2021/22. године у школи се 

образују ученици за следећа занимања:   

– медицинска сестра-техничар   

– педијатријска сестра-техничар   

– зубни техничар   

– фармацеутски техничар   

- неговатељ   

Од шк. 2003/04.год. у школи се почело са реализацијом огледног програма за 

медицинске сестре-техничаре, тако да је школске године 2011/12. матурирала 

шеста генерација ученика по овом програму.    

Огледни програм се нешто разликује од класичног програма за медицинске 

сестре-техничаре. Повећан је број часова практичне наставе, програми се 

реализију по модулима, у одељењу је само 20 ученика, уведена је феријална 

пракса и нешто другачија матура. Овај програм се приближио стандардима у 

школовању медицинских сестара у ЕУ.   

У саставу школе је и Дом за ученице које се школују у Медицинској школи, са 

капацитетом од 134 лежаја.   

Медицинска школа спада у ред добро опремљених школа здравствене струке. 

Располаже са 15 учионица, 8 кабинета (2 за негу болесника, 2 за зубну технику, 1 

за анатомију и биологију, 2 за информатику и 1 за прву помоћ). Практичне вежбе и 

блок настава из стручних предмета одвијају се на одељењима КБЦ-а, у 

биохемиској лабораторији КБЦ-а и у хемијској лабораторији у Првој техничкој 

школи и у Фармацеутској установи. Школа нема фискултурну салу, па користи 

велику друштвену салу за реализацију наставе физичког васпитања. Школска 

библиотека располаже са преко 1300 наслова из области лепе књижевности, 

стучних и научних области.   

У циљу што боље безбедности ученика, школа је опремљена видео-надзором, а за 

безбедност Дома брину и ноћни чувари.   

Школа ради у две смене: у преподневној смени настава се реализује за ученике I и 

II разреда, а у послеподневној за ученике III и IV разреда. Настава вежби и блок 

настава организовани су у преподневној смени.   

Иако наши ученици имају и теоретску наставу и наставу вежби, уз добру 

организацију остане им времена да се баве и другим ваннаставним активностима, 

да учествују на разним такмичењима, како спортским тако и из различитих 

области науке, на којима су и ове шк. године освојили значајне успехе.   
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Интересовање за упис у нашу школу је и даље веома велико . Због строге 

селекције у ову школу се уписују ученици са великим бројем бодова, па преко 

80% ученика уписаних у нашу школу је осми разред завршило са одличним или 

врлодобрим успехом.  

  

  

2.2.2 Анализа квалтета рада школе по кључној области вредновања: 

Организација рада школе и управљање људским и материјално техничким 

ресурсима  

   

У оквиру Области 6. – Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима самовредновање је  извршено уз коришћење чек-листе, 

узимајући у обзир актуелно стање у школи, по процени чланова Тима за 

самовредновање,  на основу доступне школске документације, анкете запослених, 

Школског одбора , Савета родитеља и Ученичког парламента, на основу ШРП-а, 

одлука и решења сручних органа, школског сајта, друштвених мрежа, огласне 

табле, извештаја стручних органа.   

Вредновањем стандарда 6.1. Руковођење директора је функцији унапређивања 

рада школе, констатовано је да у школи постоји јасна организациона структура са 

дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности, Шема одговорности и 

ФУК, као и да су формирана стручна тела и тимови у складу са потребама школе и 

компетенцијама запослених. Директор активно прати рад стручних тимова и 

доприноси квалитету њиховог деловања. Директор ефикасно руководи радом 

наставничког већа у складу са ГПР-а , у погледу динамике седница и садржаја 

рада, док Наставничко веће  одлучује о питањима из своје ингиренције  , на основу 

информација и извештаја директора, наставника, актива , тимова. Директор и 

помоћници присуствују седницама органа и тимова, а одлуке доносе у сарадњи са 

Педагошким колегијумом и другим органима школе. На постављено питање у 

анкети да ли директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа, 

наставници су одговорили на такав начин да је ово у потпуности или у већој мери 

тачно (3.40).  

Директор обезбеђује услове да запослени, ученици и савет родитеља активно 

учествују у доношењу одлука, са циљем унапређења рада школе. Учешће савета 

родитеља своди се углавном на формалну улогу јер су предлози родитеља за 

унапређење рада школе ретки. Присутни су у свим тимовима као чланови, али се 

они углавном не одазивају састанцима, не узимајући у обзир родитеље- чланове 

ШО. На постављено питање у анкети да ли директор укључује запослене у процес 

доношења одлука, испитаници су одговорили да је ово тачно или у већој мери 

тачно (3.57).  

Директор периодично мотивише запослене у виду похвала и награда за 

иницијативе , такмичења и примере добре праксе. Награђивање и похвала 
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запослених врши се на основу Правилника о расподели властитих средстава, члан 

10. и истакнут је на сајту школе. На постављено питање у анкети да ли директор 

користи различите механизме за мотивисање запослених, запослени су одговорили 

тако да је овај показатељ заступљен у већој мери (3.20).  

Овај стандард вреднујемо нивоом квалитета  4.  

  

Вредновањем стандарда 6.2. У школи функционише систем за праћење и 

вредновање квалитета рада, Тим је користио више извора доказа као што су 

анкета запослених , извештај о раду стручних органа, извештај о раду стручних 

сарадника, извештај о раду тима са самовредновање.   

Констатовано је да директор и школски психолог  остварују инструктивно-

педагошки увид и надзор у образовно-васпитни рад и предлажу мере за 

побољшање квалитета рада. Ове године директор је посетио 9 часова док су 

педагог и психолог посетиле 14  часова збирно. Након посећеног часа обавља се 

разговор са наставником и дају предози за унапређење рада. Часови допунске 

наставе нису посећивани. О посећеним часовима стручни сарадници воде 

евиденцију. С обзиром на број посећених часова тим је  проценио да је овај 

индикатор заступњен у мањој мери.  

Стручне службе редовно прате и анализирају успех и владање ученика, наведени 

индикатор се може оценити оценом 4 што се поклапа и са оценом добијеном из 

анкете запослених.  

Такође, Тим за самовредновање реализује самовредновање рада школе са циљем 

унапређивања квалитета, а директор, заједно са Тимом за обезбеђивање квалитета 

и развој установе, на основу резултата праћења и вредновања, предузима мере за 

унапређење образовно-васпитног рада.  

Тим ове године самовреднује област Организација рада школе и управљање 

људским и материјално техничким ресурсима.  На постављеном питању у анкети 

тим за самовредновање у потпуности остваруjе самовредновање рада школе у 

функциjи унапређивања квалитета.  

 У протеклој школској години школи је  са употребом ЈИСП-а и  есДневника, 

омогућено  лакше баратање статистичким подацима као што су на пример успех 

ученика и професионални развој запослених који се могу искористити за 

вредновање и унапређивање рада школе. Применом Селфи инструмента за 

процену дигиталне зрелости школе у школској 2018/19. години утврђене су 

потребе школе за набавком додатне рачунарске опреме. Данас је 60% учионица 

дигитализовано, све учионице имају интернет конекцију (Wifi, LAN), у употреби 

је и мобилни пројектор, кабинет информатике је опремљен новим рачунарима.. 

Тим за самовредновање је проценио де је потребно редовно одржавати опрему 

коју имамо како би је користили у континуитету и проширити капацитете, а 

такође је потребно додатно набавити одређен број таблета за професоре јер су се 

многи услед старости и коришћења покварили. Овај индикатор је у већој мери 

заступљен.  
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Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања у већој мери.  

Овај стандард је тим вредновао нивоом квалитета 3.  

  

У оквиру 6.3. стандарда Лидерско деловање директора омогућава развоj 

школе, Тим за самовредновање је на основу анкете запослених, портфолиа 

директора, правилника и уговорима о донацијама и пословно техничкој сарадњи 

са јавним и приватним компанијама, као и физичким лицима констатовао следеће:  

1)На постављено питање у анкети да ли директор својом посвећеношћу послу и 

понашањем даје пример другима, већи број испитаних наставника дели мишљење 

да је ова трврдња тачна, док мањи проценат  сматра да је ово у мањој мери тачно, 

што доводи до тога да оцена овог индикатора не може да буде већа од 4.  

2)На постављено питање у анкети да ли директор показује отвореност за промене 

и иницира иновације, испитани наставници су били уједначени код одговора, тако 

да је резултат на ово питање 3.46. Према томе и овај индикатор добија оцену 3.  

3)На постављено питање у анкети да ли директор подстиче целоживотно учење 

свих у школи, испитаници су одговорили тако да се већина њих  слаже са овом 

тврдњом, док се неколицина испитаних наставника одлучило да је ово у мањој 

мери тачно. Закључак са оваквим ставовима испитаника, доводи до тога да је 

оцена за овај индикатор 4.  

Директор самовреднује свој рад и глобално планира професионално усвршавање 

пошто спољашње вредновање није рађено у периоду његовог мандата. Од 

предвиђених семинара , само један није реализован јер није било довољно 

заинтересованих кандитата. Оцена за овај индикатор је 4. Овај стандард је тим 

вредновао нивоом квалитета 4.  

  

У оквиру стандарда 6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада 

школе,  тим је закључивао на основу анкете запослених и увида у педагошку 

документацију и евиденцију тимова.  

Запослени у школи се усавршавају у складу са годишњим планом и могућностима 

школе. Школа је ове године изфинансирала два семинара за запослене.  На 

урађеној анкети , на питање Директор подстиче професионални развоj запослених 

иобезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са могућностима школе, 

већина испитаника (3.67) се слаже да је овај индикатор заступљен у потпуности.  

У оквиру школе ове године није било угледних и огледних часова и углавном се 

план 44 реализовао кроз обуке са платформе „Чувам те“. Већи број наставника је 

учествовао или организовао активности предвиђене планом 44 у оквиру интерног 

стручног усавршавања. Мањи број наставника (19) није остварио обавезни број 

сати у овој школској години и то су углавном наставници који раде са мањим 

процентом у школи, или су одређени временски период били на боловању. 

Детаљан извештај се налази у документацији Тима.   
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У оквиру активности плана 44 организовано и реализовано је предавање за 

наставнике наНаставничком већу за област Међупредметне компетенције, 

организоване препоруке са семинара у оквиру Стручних већа, приказ примера 

добре праксе, наставници су пратили вебинаре, учествовали на Јесењој скупштини 

медицинских школа, присуствовали предавању у организацији и сарадњи са 

другим институцијама, учествовали на Градском фестивалу науке ,,Ноћ 

истраживача“, организовали су и реализовали изложбе радова ученика 

поводомновогодишњих празника под називом «Новогодишње чаролије». Уоквиру 

Стручних већа наставници су учествовали у организацији и реализацији тематског 

дана «Спавање и сањање», «Тематског дана математике», Базара здравља, 

учествовали у реализацији пројеката на државном и градском нивоу. Организован 

је и Јавни час под називом: ,,Здравствено васпитни рад са болесницима код 

примене индивидуалних инхалатора“. Тим за професионални развој је редовно 

информисао запослене о понуди обука, семинара и спроводио селекцију 

заинтересованих колега на основу бодовне листе која се налази у документацији 

тима, а која је истакнута у Дропбоксу. Чланови тима су перманентно ажурирали 

податке у бодовној листи стручног усавршавања запослених.  

У овој школској години захваљујући сарадњи са Центром за стручно усавршавање 

Крагујевац реализовано је укупно 16 акредитованих семинара од тога 4 семинара у 

септембру, 4 семинара у октобру, 3 семинара у новембру и 4 семинара у децембру 

и један семинар у јуну месецу. Семинари су организовани у школама или у онлајн 

окружењу. Укупан бој наставника који је похађао ове семинаре је 38. На предлог 

чланова Тима, а у сарадњи са директором школе који је обезбедио финансијска 

средства у првом полугодишту је организован и реализован семинар под називом: 

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља, каталошки број 251 (К3, 

П4). Овај семинар је похађало 36 наставника и 4 васпитача из дома ученика.  

У сарадњи са директором школе који је обезбедио финансијска средства, за 

наставнике физичког васпитања финансиран је семинар под називом: Примена 

информационо –комуникационих технологија у настави физичког васпитања, 

каталошки број 1013. Овај семинар је похађао један наставник.  

Стручни сарадници у школи су аплицирали за семинар под називом: ,,Формативно 

оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“. Овај семинар је похађало 

16 наставника и 2 васпитача у Дому ученика. У току првог полугодишта у 

организацији Министарства просвете науке и технолошког развоја организована је 

обука под називом: Обука за планирање, спровођење и праћење мера за 

спречавање осипања ученика“. Обуку је похађало 8 наставника. У организацији 

ЗУОВ-а наставници су похађали обуку под називом: ,,Обука за реализацију нових 

програма оријентисане ка исходима учења“. Обука је намењена свим 

наставницима који у свом наставном предмету имају дефинисане исходе учења.  

Тим је проследио обавештење и адресу за пријаву свим наставницима за још две 

обуке на тему: Windows10, MS Ofice 365 и MS Intune.  
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У оквиру хоризонталног интерног усавршавања планом 44 васпитачи у Дому 

ученика похађали су вебинаре, учествовали на литералном конкурсу љубавне 

поезије „Иван Пангарић“, презентовани су примери добре праксе. У оквиру 

стручног усавршавања ван установе васпитачи у Дому ученика похађали су 

семинаре, обуке. Васпитачи су у овој школској години похађали семинаре 

понуђене у школи или по властитом избору. Уобичајена пракса на нивоу договора 

домова региона је ове године изостала, односно један планиран семинар је 

одложен за август. Настављено је са праксом размене искустава, приказа личне 

праксе васпитача на Педагошким већима, а у оквиру интерног стручног 

усавршавања.  

У периоду од 21. 10. 2021. године до 2. 11. 2021. године реализован је Онлајн 

упитник, на узорку од 45 наставника. Испитивано је шта запослени мисле о 

организацији професионалног развоја у школи. Питања су се односила на 

планирање професионалног развоја, условe које обезбеђује школа и на рад Тима за 

професионални развој. Детаљна анализа и резултати спроведених испитивања се 

налазе у документацији Тима за професионални развој. На основу самоевалуације 

наставници су дали предлог листе жеља акредитованих семинара који ће 

омогућити развој слабијих компетенција – лични план стручног усавршавања, 

похађање часова наставника код којих су те компетенције развијеније. Ради 

унапређења личних компетенција, препорука је да сваки наставник попуни 

Упитник за самопроцену компетенција наставника 

http://www.zuov.rs/programi1/Kompetencije/Anketa.aspx. На основу резултата 

упитника наставник у току школске године ради на унапређењу слабије 

развијених компетенција.  

Сарадња наставника и стручне службе у оквиру стручних органа је заснована на 

потребама за унапређење наставе и учења. У школи се делимично спроводи 

унапређивање професионалног деловања свих запослених засновано на 

резултатима самовредновања, а примена новостечених знања из области у којима 

су се усавршавали уочљива је код појединаца , али није пракса код свих.  

Овај стандард је тим вредновао нивоом квалитета 3.  

  

Вредновање стандарда 6.5. Материjално-технички ресурси користе се 

функционално. Материjално-технички ресурси користе се функционално. 

Простор и наставна средства користе се према утврђеном распореду часова. 

Постојећа наставна средства користе се у циљу подизања квалитета наставе.  

На постављено питање Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-

техничких ресурса већина испитаних је одговорила да је овај 

индикатор  заступљен у већој мери, дакле оцена 3.  

Због короне, материјално-технички ресурси ван школе су недовољно коришћени у 

функцији наставе и учења. Остварена је посета Акваријуму у склопу наставе 

биологије. У школи су организована школска такмичења из Здравствене неге, 

Прве помоћи и реалистичког приказа повреда и обољења. Ученици и наставници 
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Здравствене неге су остварили сарадњу са осталим школама у Србији учешћем на 

Републичким такмичењима из Здравствене неге, Прве помоћи и реалистичког 

приказа повреда и обољења и постигли запажене резултате (на сва три такмичења 

освојено је треће место). Сарадња је остварена и на Републичком такмичењу из 

Анатомије (освојено прво место), Латинског језика. 

Наставници и ученици су остварили успешну сарадњу и учешћем на 

међурегионалном такмичењу Црвеног крста Србије из Прве помоћи и РППО.  

Овај стандард је тим вредновао нивоом квалитета 3.  

  

Вредновање стандарда 6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа 

предузетнички дух. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, 

привредним и непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу 

развиjања предузетничких компетенциjа ученика у потпуности на основу 

резултата урађене анкете. Директор је члан председништва медицинских школа 

Србије. У школи је одржана Јесења скупштина медицинских школа Србије. 

Истиче одличну сарадњу са кабинетом градоначелника, начелником Шумадијског 

округа, Факултетом медицинских наука, ПМФ-ом, УКЦ, предшколским 

установама у Крагујевцу, Домом здравља у Крагујевцу, итд. У плану је и 

братимљење са медицинском школом из Косовске Митровице. Такође истиче и 

значај донација различитих привредних субјеката за унапређење услова рада и 

учења. Процена остварености овог индикатора је 4.  

У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и 

међупредметне компетенциjе.  

Пројекат FIRST AID WORLDWIDE је Eрасмус + К2 партнерство које је 

формирало пет средњих стручних школа из Србије, Португалије, Шпаније, Турске 

и Македоније је успешно реализован. Главна тема пројекта је прва помоћ, а 

резултат је Израда вишејезичног онлајн Приручника за прву помоћ – 

FirstAidWorldwideManual.  

 Уоквиру Пројекта Геријатрија К1, наставник Сања Врањешевић је са ученицима 

учествовала у процесу мобилности у Месини, Сицилији 

(https://m.facebook.com/1454853814769064/ Education inProgress 

https.//www.facebook.co), а наствници Јасмина Радаковић и Тамара Јанковски са 

ученцима у Солуну,Старо злато К1 

(https://instagram.com/medicinska_skola_gerijatrija?ighsid). Процена остварености 

овог индикатора је 4.  

Школа кроз школске проjекте ове године није  развиjала предузимљивост, 

ориjентациjу ка предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и 

наставника. Индикатор није остварен.  

Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета, тј. они су чланови тимова, али се читаво њихово деловање 

своди на Свет родитеља и ШО. Родитељи не присуствују састанцима тимова. 

Оствареност овог индикатора је вреднована оценом 2.  

https://instagram.com/medicinska_skola_gerijatrija?ighsid


 
 

23 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

  Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 

компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника.Оцена остварености 

овог индикатора је 4.  

 Оствареност овог стандарда вреднована је нивоом квалитета 3.  

  

Медицинска школаса домом ученика  „Сестре Нинковић“ се тренутно налази 

на  НИВОУ КВАЛИТЕТА 3 у области Организација рада школе и управљање 

људским и материјално техничким ресурсима.  

 

2.2.3 Закључци за област: Организација рада школе и управљање људским 

и материјално техничким ресурсима  

 
Кључне снаге  

  

 Финансијска средства за којима школа има потребе, обезбеђена су и 

коришћења у складу са Финансијским планом школе.  

 Директор има могућност да несметано управља радом школе.  

 Директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа.  

 Директор поседује особине које обезбеђују предузимање одређених мера за 

решавање свакодневних проблема ученика и запослених.  

 Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. Такође, 

директор развија добру сарадњу са локалном заједницом, другим 

организацијама и установама.  

 Лидерско деловање директора омогућава развој школе  

 У школи је развијен систем информисања на задовољавајућем нивоу, 

запослени су у складу са овим адекватно упућени у дешавања   

 учионице задовољавају потребе групне и индивидуалне наставе (настава се 

несметано одвија у две смене)  

 учионице су опремљене у складу са важећим нормативима  

 специјализоване учионице за стручне предмете и праксу су или скоро 

реновиране или су у плану за реновирање  

 наставна средстава која имамо доприносе несметаном функционисању 

образовно- васпитног процеса  

 Потпуно обезбеђени људски ресурси  

 Потпуно дефинисане процедура увођења наставника - приправника у 

посао  

 Појачано дежурство наставника и  видео надзор.  

 

Кључне слабости  

  

 Задужења запослених у школи нису равномерно распоређена..  
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 Директор не користи различите механизме за мотивацију запослених.  

 Запослени сматрају да директор и стручна служба треба да појачају 

инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.  

 наставних средстава нема у задовољавајућем броју или нису саверемена  

 учионице опште намене (за општеобразовне предмете) се користе и за 

наставу стручних предмета, али има и супротних случајева, када се за наставу 

општеобразовних премета користе специјализоване учионице и кабинети, зато 

што само у њима постоје пројектори и / или телевизори  

 не постоји простор одређен за окупљање и дружење ученика  

 школа нема специјализоване учионице за наставу општеобразовних 

премета, као  ни кабинет за језике  

 школски проjекти који развиjају предузимљивост, ориjентациjу ка 

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника.  
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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 кабинетe PMFa за вежбе из 

аналитичке хемије, који је опремљен по стандардима и доприноси квалитету 

наставе. 

Настава вежби из клиничких предмета и блок настава је организована у 

кабинетима и прилагођеним учионицама, услед не могућности ученика да уђу у 

Клинички центар, због епидемије ковид-19. КБЦ је са смањењем број оболелих 

омогући у јуну да се настава вежби и блока спроведе на одељењима болнице. 

Велика друштвена сала и игралиште у школском дворишту коришћени су за 

реализацију наставе  физичког васпитања. 

Школа располаже библиотеком чији фонд књига прелази 14000 наслова, 

Заступљена је лектира за програм српског језика и књижевности, белетристика, 

стручна литература, књиге из области педагогије, психологије, медицинских 

наука. Ове године је набављено 78 нових наслова. 

 

Безбедност учесника образовно-васпитног процеса 

 

На основу чланoва 111. и 112. Закона о основама система образовања и васпитања 

школа је прописала мере, начин и поступак заштите ученика за време остаривања 

образовно-васпитног рада и других активности: систем видео-надзора; 

организовано дежурство наставника; ангажовање школског полицајца на 

пословима одржавања безбедности, формиран је Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања. 

Школа има Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду – Службени гласник РС бр. 101/05. 

 

3.1 Извештај о набавци материјално-техничких средстава и радова у 

школској 2021/22. години 

У циљу побољшања квалитета наставе урађени су следећи радови и извршена 

набавка следеће опреме и учила:  

 кабинет педијатрије опремљен је новом радном површином у делу млечне 

кухиње, као и новим бојлером и зидном облогом са полицама  

 2 модела бебе за извођење наставе здравствена нега деце  

 3 терапијска колица – за кабинет неге  

 3 бубрежњака за кабинет неге  

 6 пеана за кабинет неге  

 6 табли за температурне листе за кабинет неге  

 3 стетоскопа за кабинет неге  
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 5 аутоматских бирета за аналитичку хемију  

 микромотора – кабинет зубне технике  

 полир мотора – кабинет  зубне технике   

 техничког вибратора – кабинет  зубне технике  

 камена за гипс тример – кабинет  зубне технике  

 14 техничких клешта – кабинет  зубне технике  

 3 тампон клешта – кабинет  зубне технике  

 5 рачунара са монитором за кабинет информатике  

 2 епсон штампача  

 1 скенер  

 лаптоп скенер  

 3 ранца за потребе прве помоћи  

Извршена је набавка потрошног материјала за све образовне профиле у 

вредности од 464. 480, 62  

       У циљу боље безбедности ученика и запослених, као и пријатнијег амбијента 

у простору школе урађено је:  

 кречење ходника на првом спрату школе  

 постављене су тракасте завесе 70 m
2
  

 постављено је 5 огледала са оплемењеном иверицом  

 35 лед панела  

 75 флуор цеви  

  

     

    За потребе дома за смештај ученица извршени су радови и набавке:  

 60 нових душека  

 постављени су комарници на 14 прозора  

 репариране су фотеље и столице – 50 комада  

 извршена набавка инвентара за дом у вредности од 1.154.943,36  

*  Урађена је АМРЕС мрежа која покрива простор дома и школе  

Донације:  

 2 гола за мали фудбал  
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4. Ученици 

 

4.1 Структура ученика (пол, разред, језик, обавезни изборни) 

 

Структура ученика у школској 2021/22. години према разреду, полу, образовним 

профилима, страним језицима и обавезним изборним предметима: 
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Пол  
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ни 
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и 
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језик 

Изборна настава 
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1/1 30 3 27 
Медицинска сестра 

техничар 28 2 15 15 

1/2 30 2 28 
Медицинска сестра 

техничар 26 4 18 12 

1/3 30 4 26 
Педијатријска сестра 

техничар 22 8 23 7 

1/4 30 7 23 Фармацеутски   

техничар 
29 1 19 11 

1/5 30 6 24 
Лабораторијски 
техничар 24 6 25 5 

1/6 24 7 17 Здравствени 
неговатељ 

22 2 10 14 

⅀ 175 30 145  151 24 110 65 

2/1 31 3 28 
Медицинска сестра 

техничар 26 5 22 9 

2/2 31 5 26 
Медицинска сестра 

техничар 22 9 22 9 

2/3 30 / 30 
Педијатријска сестра 

техничар 25 5 21 9 

2/4 31 8 23 Зубни техничар 26 5 18 13 

2/5 30 3 27 
Лабораторијски 
техничар 26 4 15 15 

2/6 26 6 20 Здравствени 
неговатељ 

22 4 16 10 

⅀ 179 25 154  147 32 114 65 

3/1 31 8 23 
Медицинска сестра 

техничар 23 8 24 7 

3/2 32 9 23 
Медицинска сестра 

техничар 24 8 24 8 

3/3 30 2 28 
Педијатријска сестра 

техничар 26 4 18 12 

3/4 29 5 24 Зубни техничар 23 6 28 1 
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3/5 30 4 26 
Медицинска сестра 

васпитач 20 10 22 8 

3/6 23 7 16 
Здравствени 
неговатељ 0 0 17 6 

⅀ 175 35 140  116 36 133 42 

4/1 32 6 26 
Медицинска 

сестра 
техничар 

22 10 16 16 

4/2 33 10 23 
Медицинска 

сестра 
техничар 

31 1+1* 33 0 

4/3 30 2 28 
Педијатријска 

сестра 
техничар 

24 6 20 10 

4/4 30 4 26 
Зубни техничар 

27 3 28 2 

4/5 31 7 24 
Лабораторијски 
техничар 29 2 28 3 

⅀ 156 29 127  133 22+

1* 

125 31 

⅀ 685 119 566 547 114

+1* 

482 203 

*- Руски језик 

 

4.2 Услови живота ученика 

 

 

 

 
Образовна структура родитеља ученика 

 
Мајка 

Отац 

ОШ IV V/VI VII ОШ IV V/VI VII 

48 487 43 87 37 501 47 59 

7% 71.09% 6.28% 12.07% 5.4% 73.14% 6.86% 8.61% 

Породичне прилике ученика 

 
Кпмплетна 
ппрпдица 

 
Живи са мајкпм 

 
Живи са пцем 

Живи са 
старатељем 

84.63% 12.35% 2.60% 0.42% 
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4.3 Изборни предмети 

 

Ученици су у школској 2021/22. години изабрали и слушали следеће изборне 

предмете:  

 

 

 
Изборни  
предмети 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

Н
ег

п
ва

те љ
и

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
а 

се
с

тр
а

- те
х

н
и

ча р
 

л
аб

п
р

ат
п

р
и

јс
ки

 
те

хн
и

ч
ар

 
зу

б
н

и
 

те
хн

и
ча

р
 

II III III IV IV III 

Екплпгија и заштита 
живптне средине 

27 
 

Лпгика са етикпм  31  29 

Српски језик и вештина 
кпмуникације 

 
15  

Медицинска 

гепграфија 
 15  

Дерматплпгија  
22  49  

Култура тела  16  15  

Исхрана  16  

Укупно 27 22 62 54 31 29 

 

4.4 Успех у владању и учењу на крају школске 2021/22. године  

4.4.1 Владање ученика на крају школске 2021/22. 

године 

 

РАЗРЕД I II III IV Укупнп 

Примернп 171 168 171 153 663 

Укпр пдељеоскпг старешине 5 7 2 2 16 

Укпр пдељеоскпг већа 1 3 1 
 

5 

Укпр Наставничкпг већа   1 1 2 
Укпр директпра   

 
 

 
Укупнп 177 178 175 156 686 
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4.4.2 Успех ученика на крају школске 

2021/22.године 

 

 

4.4.3 Успех ученика на матурском испиту на крају 

школске 2021/22. 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 32 19 12 1 4,59 

IV-2 33 20 11 2 4,47 

IV-3 30 29 1  4,70 

IV-4 30 20 9 1 4,61 

IV-5 31 19 12  4,50 

Раз. 

оде 

Бр. 

Уч. 

Са позит. успехом Ук. 

са 

поз. 

усп. 

Понови

о 

       Изостанци 

одл. 
врл

. 
доб. дов опр. 

неоц

. 
Ук. 

По 

уч. 

I р 177 

41 

23.16

% 

102 

57.63

% 

31 

17.51 

% 

2 

1,13

% 

176 

99.43

% 

1 

0,56 
16046 397 16443 92.9 

II р 178 

56 

31,46

% 

83 

6,63

% 

33 

18,54

% 

2 

1,12

% 

172 

96,63

% 

5 

2.81% 
18740 301 19041 

106.9 

III 

р 
175 

97 

55.43

% 

58 

33.14

% 

18 

10.29

% 

 

174 

99.43

% 

1 

0.57% 

 

19773 297 20070 114.7 

IV/

р 
156 

115 

73.72

%% 

36 

23.07

% 

4 

2.56% 

1 

0.64

% 

156 

100% 
 15882 

340 16222 103.9 

У 

шк 
686 

309 

45.04

% 

279 

40.67

% 

86 

12.54

% 

5 

0.73

% 

679 

98.98

% 

7 

1.02% 
70441 1335 

71776 104.6 
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Укупно 

ученика 

156 107 45 4 

4,57 

% 100% 68,59% 28,85% 2,56% 

 

4.4.4 Резултати ученика на такмичењима 

 

Наставни 

предмет 

Наставник 

ментпр 
Ученик Пласман 

Гепграфија- 
НГО 

Сандра Мелпвић  1. Куч Жељкп 3/2 Регипналнп 
3.местп 

Коижевна 
плипијада 

Јелена Чплић  1. Никплић Александра 3/3 Републичкп 
6.местп 

Анатпмија Марјана Билбија 

Милпмир Спаспвић 

 1. Красић Нина 1/3 
 2. Пејпвић Наталија 1/1 
 3. Вићентијевић Јпвана 1/2 

Републички нивп 

1. местп екипнп  

Здравствена 
нега 

Татјана 
Милутинпвић 

Гпрдана Стеванпвић 

 1. Велић Милица 3/2 
 2. Кумрић Марија 3/2 
 3. Маркпвић Милица 3/2 
Резерва 
 1. Милутинпвић Ана 3/ 

Републички нивп 

3. местп 

Прва ппмпћ Вера Петрпвић 

Јасмина Никплић 

Александра 
Јпванпвић 

 1. Јпксимпвић Јана 
 2. Смиљкпвић Василије 
 3. Станпјлпвић Душан 
 4. Петрпвић Тепдпра 
 5. Маринкпвић Марија 
 6. Кпвачевић Милица 
 Резерва 
 1. Ђпрђевић Лука 

Републички нивп 

3. местп 

Реалистички 
приказ 
ппвреда 
стаоа и 
пбпљеоа 

Саоа Миливпјевић 

Марија Ж. 
Сретенпвић 

 1. Шулеић Јелена 1/3 
 2. Прпданпвић Ивпна 3/1 
 3. Никплић Тепдпра 1/3 

Републички нивп 

3. местп 
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4.4.5 Ученици носиоци посебних диплома 

 

Назив диплпме Име и презиме ученика Разред 

Ученик генерације 
Дељанин Александра 4/1 

 
 
 
 
Вукпве диплпме 

Дељанин Александра 4/1 

Кнежевић Невена 4/1 

Впјинпвић Сара 4/3 

Бабић Анђела 4/3 

Јакпвљевић Драгана 4/4 

Стефанпвић Милица 4/5 

 

Специјална диплпма из здравствене 
неге 

Маркпвић Анастасија 4/1 

Ракпоац Миљана 4/2 

Радпсављевић Мина 4/2 

Васпвић Бпјана 4/3 

Специјална диплпма из стручнпг већа 
лекара 

Дељанин Александра 4/1 

Милутинпвић Анђела 4/1 

Јакпвљевић Драгана 4/1 

Специјална диплпма из стручнпг већа 

зубне технике 

Вулпвић Сара 4/4 

Матић Сара 4/4 

Милпванпвић Сандра  4/4 

 

4.4.6 Праћење ученика после средње школе 

 

  Број 

ученика  

Факултет  Висока 

школа  

Нису наставили 

школовање  

Нема података  

4/1  

  
32  12  6  14   / 

4/2  

  
33  14  7  12  /  

4/3  

  
30  9  1  20  /  

4/4  

  
30  21  2  5  2  

4/5  

  
31  9  3  16  3  

УКУПНО  

  

          

156   65 19   67 5  
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Назив факултета  Место 

факултета  

4/1  

  

4/2  

  

4/3  

  

4/4  

  

4/5  

  

Укупно  

Медицински факултет  Крагујевац   6 7  5   1 2  21 

Психологија  Крагујевац    1      1   2 

Дипломатија и 

безбедност  

Београд    1         1 

Правни факултет  Крагујевац    1  1       2 

Стоматолошки 

факултет  

Крагујевац     6  6 

Стоматолошки 

факултет  

Панчево    1    1    2  

Економија  Крагујевац    1     3   4  

Фармација  Нови Сад    1         1 

Медицински факултет  Београд      1      1  

П М Ф  Крагујевац   6   1   1 3   11 

Фармација  Крагујевац  2    1  4   2 9  

Медицински факултет  

Струковне студије  

Крагујевац   6 4  1  2  3  16  

Фармација  Нови Сад          1  1  

 Дефектологија Београд  1  1       2  

 ДИФ Ниш         1     1 

Психологија Косовска 

Митровица 

   1  1 

 Архите Ниш        1     1 

 ФИЛУМ Крагујевац        1     1 

 Стоматолошки 

факултет  

Београд          1    1 

                

 

4.5 Ванредни ученици  

  

Образовни профили  Разред  Број 

ученика  

Завршили 

разред  

Положили матурски 

испит  

Здравствени 

неговатељ  

Старији од 17 година  

МСТ                

       II  

  

       II  

  

  

1  

  

1  

  

  

НЕ  

  

НЕ  

НЕ  

  

НЕ  
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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.  

План и реализација уписа кандидата на преквалификацији за школску 2021/2022. 

годину  

 

Активност  
Број места по образовним профилима  

МСТ  ПСТ  МСВ  ЗТ  ЛТ  ФТ  

План уписа 

2021/22.  
30  5  5  0  5  5  

Уписано у 

децембру 2021.  
8  4  0  0  0  

  

2  

  

Уписано у мају 

2022.  
5  0  0  0  0  1  

Слободна места за 

школску 2021/22.  
17  1  5  0  5  2  

  

       Седам  кандидата образовног профила медицинска сестра – техничар 

завршило је IV разред завршило је четврти разред у децембру школске 2021/22. 

године. У јануарском испитном року свих седам кандидата је са успехом 

положило матурски испит.   

       Један кандидат образовног профила медицинска сестра – техничар стекао је 

услов за излазак на матурски испит у јунском испитном року и исти успешно 

завршио.  
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5. Наставно и ненаставно особље  

 

5.1 Школом су руководили: 

1. Јакшић В. Владимир, директор школе и дома од 28.12.2018.год., VII/1 степен 

стручне спреме, наставник математике и информатике, 15 година радног стажа. 

2. Обрадовић Дарко, спец.зубни техничар, виши зубни техничар-протетичар, VI 

степен стручне спреме, 19 година радног 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 фонд часова у 

настави 20. Секција зубне технике. 

3. Тодоровић С. Јелена, дипл.спец.педагог- наставник здравствене неге, VII/1 

степен стручне спреме, 27 година радног стажа. Организатор наставе вежби. 

Помоћник директора за другу смену. 

4. Марковић Снежана, помоћник директора у Дому школе, наставник биологије, 

VII/1 степен стручне спреме, 26 година радног стажа. 

 

5.2 Стручни сарадници 

1. Савић Богдановић С. Бојана, стручни сарадник - педагог школе са 100% радног 

времена,VII/1 степен стручне спреме, 11 година радног стажа. 

2. Милановић Д. Гордана, стручни сарадник- психолог школе са 50% радног 

времена, VII/1 степен стручне спреме, 30 година радног стажа. 

3. Татјана пајић, магистар француског језика (библиотекар), VII/2 степен стручне 

спреме, 34 године радног стажа. 

4. Жељка Јанићијевић – књижничар, VI степен стручне спреме, 21 године радног 

стажа. 

    

5.3 Наставници 

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. 
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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 и књижевност у 2/5, 

3/5, 4/3, 4/4. Недељни фонд часова у настави 12. 

6. 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. 

7. Јанковић Д. Милена, наставник енглеског језика, VII/1 степен стручне спреме, 

27 год. рад. стажа. Предавала је енглески језик у 1/1,2,3,4 и 2/1,2,3,4,5. Недељни 

фонд часова у настави 18. Додатна настава из енглеског језика. 

8. Браковић Б. Ана, наставник енглеског језика, VII/1 степен стручне спреме, 22 

год. радног стажа. Предавала је енглески језик у 1/5, 1/6 2/6 . Недељни фонд 

часова у настави 6. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Марина Чолаковић, VII/1 степен стручне спреме, Предавала је предшколску 

педагогију у 2/5; Васпитање и нега деце 4/4. 

13. Николић Душан, наставник физичког васпитања, VII/1 степен 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. 

14. 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. 

15. Миловановић Мирослав, наставник физичког васпитања, VII/1 степен стручне 

спреме, 2 год. рад. стажа. Предавао је физичко васпитање у3/3. Недељни фонд 

часова 2. 

16. Екатарина Кудрајвцева Милетић, наставник ликовне културе, предавала у 1/3. 

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

17. Станковић – петровић Ана, наставник музич.уметности, VII/1 степен стручне 
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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. 

18. 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. 

19. Савић Владимир, наставник историје, VII/1 степен стручне спреме, год. рад. 

стажа. Предавао је историју у 1/4. Недељни фонд часова 2. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Радивојевић Вељовић Ж. Оливера, наставник матемематике и информатике, 

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. 

23. Поповић М. Соња, наставник информатике, VII/1 степен 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. 

24. Брзаковић Радомир, наставник информатике, VII/1 степен стручне спреме, 1 

год. рад. стажа. Предавао је рачунарство и информатику у 1/16 . Недељни фонд 

часова у настави 2. Ради у Техничкој школи. 

25. Чаировић Ј. Мирјана, наставник физике, VII/1 степен 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. 

26. Зорклија Соња, наставник физике, VII/1 степен стручне спреме. Предавала 

физику у 3/3 и 4/3,4. Недељни фонд часова 6. 

27. 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. 

28. Филиповић Татјана, наставник физике, VII/1 степен стручне спреме. Предавала 

физику у 1/5;3/4. Недељни фонд часова 4. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 
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32. 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. 

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

стажа. Предавала је грађанско васпитање 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

 37. Др Ћулибрк Марко, лекар опште медицине, VII/1 степен стручне спреме, 22 

год. рад. стажа. Предавао је патологију у 2/1,2,3, фармакологију у 2/1,2,3; 

фармакологија са фитотерапијом 4/5, гинекологију и акушерство у 3/3 и дечију 

хирургију са негом у 4/3. Недељни фонд часова у настави 21. Допунска настава. 

38. Др Билбија Маријана, 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. 

39. 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. 

40. 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. 

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

31 год. 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. 

42. Др Исаиловић Наташа, лекар опште медицине, VII/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. 
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Недељни фонд часова у настави 22. 

43. 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 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. 

 44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

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

породиљском одсуству. 

48. Миљковић Ивана, виши лабораторијски техничар, 2 год. рад.с тажа. 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. 

49. Богићевић Алекса, виши лабораторијски техничар, предавао микробиологију 

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

50. 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. 

51. 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. 

52. Ђоковић Славица, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 29 

год. рад. стажа. Предавала је здр. негу хируршких болесника у 3/2; здр. негу 

гинекологији у 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. 

53. Подановић Вукосава, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 

30 год. 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 
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васпитања. 

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

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

55. Врањешевић Ђ. Сања, дипл.спец.педагог- наставник стручних предмета, VII/1 

стручне 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. 

56. Стевановић Д. Гордана, наставник стручних предмета, VI степен стручне 

спреме 30 год. 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. 

57. Вуловић Ана, наставник стручних предмета, VII/1 стручне 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. 

58. Милутиновић Татјана, наставник стручних предмета, VI степен 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. 

 59. Јовановић Верица, наставник стручних предмета, VI степен 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. 

60. Митровић Мирјана, наставник стручних предмета, VII/1 стручне 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. 

61. Павловић Наташа, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 25 
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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. 

62. 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. 

63. Јанковски Тамара, наставник стручних предмета, VI степен 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. 

64. 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 часовa у 

настави 20. Секција здравственог васпитања. 

65. Радаковић Јасмина, наставник стручних предмета, VI степен стручне спреме 24 

год. рад. стажа. Предавала је инфектол.са негом –вежбе у 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. 

66. Миливојевић Сања, наставникс тручних предмета, VII/1 стручне спреме 21 год. 

рад. стажа. Предавала је дечију хирургију са негом – вежбе у 4/3; Здравственанега 

неуролошких 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 Црвеног крста. 

67. Ђорђевић Ивана, наставник стручних предмета, VII/1 стручне 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. 

68. Витошевић-Сретеновић С. Лела, виша мед.сестра, VII/1 стручне спреме 16 
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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. 

69. Сретеновић Ж. Марија, наставник стручних 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. 

 70. Петровић Вера, наставник стручних предмета, VII/1 степен 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. 

71. Леповић Анђелка, виша мед.сестра, VI/1 стручне 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. 

72. Др Лазовић Дејан, лекар стоматолог, VII/1 степен 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. 

73. 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. 

74. Бишевац Бојан, спец. зубни техничар, V степен 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. 

75. Шаптовић Мерима, виши зубни техничар- протетичар, 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. 
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5.4 Педагошко веће дома ученика 

1. Марковић Бурић С. Снежана, помоћник директора за дом, дипломирани биолог 

VII/1 степен стручне спреме, 26 годинe радног стажа 

2. Првић Ерац Д. Оливера, стручни сарадник – психолог, VII/1 степен стручне 

спреме, 14 година радног стажа, запослена са 50% радног времена у дому 

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

година радног стажа, васпитач – V васпитна група 

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

година радног стажа, васпитач – IV васпитна група 

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

година радног стажава спитач – III васпитна група 

6. Дачески М. Бранка, наставник енглеског језика, VII/1 степен 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/1 степен 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/1 степен стручне спреме, 26 

године радног стажа, васпитач – II васпитна група. 

 

5.5 Правна служба 

1. Мира Миловановић, 32 годинe радног стажа, дипл.правник, VII/1 степен 

стручне спреме (секретар школе и дома) 

2. Биљана Видић, 20 година радног стажа, IV степен стручне спреме, економска 

школа (референт) 
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6. Реализација утврђеног календара рада 

 

Редни 
брпј 

АКТИВНОСТ Реализпванп 

1. I пплугпдиште 1. 9. 2021 - 30. 12. 2021. гпдине 

2. Ппдела ђачких коижица за успех у првпм 
пплугпдишту  

Ппдела ђачких коижица на крају првпг 

пплугпдишта пбављена је 30.12.2021 . 

Настава је прганизпвана пп кпмбинпванпм мпделу наставе збпг ппгпршаоа 

епидемиплпшке ситуације пд 34. 01. 2022.-  21.02. 2022. гпдине. 

Државни празник 11. 11. 2020. гпдине пбележен је нераднп. 

 

 

 

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

IV разред 18. 1. 2021- 1. 6. 2021. 

 

Фебруарски распут трајап је пд 14.02. дп 18.02.2022., збпг епидемиплпшке ситуације 

14.02., 17.02. и 18.02.2022. су били нерадни дани. 
Прпслављен је Дан шкпле, 19. мај уз присуствп лпкалних партнера шкпла. 
2.-3.5.2022 Првпмајски празници. 
Шкплска слава Свети Сава пбележена је уз присуствп представника шкпле и рпдитеља у 
складу са преппрукама Кризнпг штаба. 

4. Зимски распуст Зимски/ 
Нпвпгпдишои и 
Бпжићни празници 

30. 12. 2021- 21. 1. 2022. гпдине 

Прплећни / Ускршои 22. 4. 2022- 25. 4. 2022. Гпдине 
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5. Ппдела сведпчанстава и диплпма 
ученицима  IV разреда; 

 
17. 6. 2021. 

6. Ппдела сведпчанстава ученицима  I, II 
и III разраеда. 

 
28. 6. 2021. 

7. 

С
ед

н
и

ц
е 

п
д

ељ
ео

ск
и

х 
ве

ћ
а 

I разред 1. 9. 2021. 29. 10. 2021. 31.12.2021. 4.4.2022. 24.6.2022. 

II разред 1. 9. 2021. 29. 10. 2021. 31. 12. 2021. 4.4.2022. 24.6.2022. 

III разред 1. 9. 2021. 29. 10. 2021. 31. 12. 2021. 4.4.2022. 24.6.2022. 

IV разред 1. 9. 2021. 29. 10. 2021. 31. 12. 2021. 4.4.2022. 6. 6. 2022. 

8. 

С
ед

н
и

ц
е 

Н
ас

та
вн

и
чк

и
х 

ве
ћ

а 

ОДРЖАНЕ 

23. 8. 2021. 25. 2. 2022. 

31. 8. 2021. 30. 3. 2022. 

3. 9. 2021. 11. 4. 2022. 

7. 9. 2021. 20. 6. 2022. 

1. 11. 2021. 24.6.2022. 

22. 11. 2021. 22.8. 2022. 

24.12. 2021. 25.8.2022 

31. 12. 2021. 31.8.2022 

9. 

С
ед

н
и

ц
е 

П
ед

аг
п

ш
кп

г 
кп

ле
ги

ју
м

а 

ОДРЖАНЕ 

24. 8. 2021. 3. 3. 2022. 

30. 8. 2021. 28. 3. 2022. 

3. 9. 2021. 29. 4. 2022. 

13. 9. 2021. 31. 5. 2022. 

14. 10. 2021. 30. 6. 2022. 

25. 11. 2021. 23.8.2022. 

23.12. 2021. 30.8. 2022. 

10. Матурски испити  Од 11. 6. 2021. дп 17. 6. 2021. гпдине 

11. 
 

Матурскп вече 6. 6. 2022. гпдине 
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7. Реализација фонда часова  

 

7.1 Реализација редовне наставе на крају школске 2021/22. 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% 

 

 

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% 
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7.2 Реализација фонда часова допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

 
ОБЛИК 
НАСТАВ

Е 

Наставни предмет 
Број 

реализован
их часова 

Наставник 

Д
О

П
У

Н
С

К
А

 Н
А

С
Т

А
В

А
 

Здравствена нега 
30 

Татјана 
Милутиновић 

Здравствена нега 
30 

Гордана 
Стевановић 

Здравствена нега 
30 

Вукосава 
Продановић 

Хигијена и здравствено 
васпитање 

15 
Мирјана 
Стојановић 

Здравствена нега / 
Педијатрија са негом 

30+30 
Верица Јовановић 

Хемија 3 Снежана Матић 

Хемија 
29 

Дејана 
Димитријевић 
Ћировић 

Неуропсихијатрија 9 Марија  Шаренац 
Математика 12 Гордана Костић 
Математика 

9 
Оливера 
Радивојевић 
Вељовић 

Интерна медицина 3 и 4 3 

Биљана 
Максимовић 

Медицинска биохемија 3 
Хирургија 4 3 
Психијатрија 2 
Хистологија 2 
Здравствена нега 

12 
Мирјана Митровић 
 

Здравствена нега/ЗНД 30+30 Сања Миливојевић 
Енглески језик 8 Милена Јанковић 
Здравствена нега  

12 
Марија 
Ж.Сретеновић 

Фармацеутско техн. операције 
и поступци 

5 Бојан А. 
Блидаревић 
 

Фармакологија (II разред) 10 
Аналитичка хемија 8 
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Медицинска биохемија (III 
разред) 

15 

Хистологија            5  Ивана Миљковић  

ДОДАТН
А      

Здравствена психологија 
25 

Гордана 
Милановић 

Дечја психологија  10 Иконија Голић 
Географија 15 Сандра Меловић 

  
С

Е
К

Ц
И

ЈЕ
 

    

Секција Црвеног крста 30 Верица Јовановић 
Драмска секција 

8 
Драгана Тимић 
Симић 

Секција за здравствено 

васпитни рад 30 

Вукосава 
Продановић 
Гордана 
Стевановић 

РППО 
30 

Сања 
Миливојевић   

Секција Зубне технике- 
Фиксна протетика 3 

12 
Дарко Обрадовић 

Фиксна протетика 3 
Фиксна протетика 3 

12 
12 

Никола Петровић 
Бојан Бишевац 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

8. Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2021/22. години 

 

Руководилац   

  

Јасмина Радаковић  

Чланови Парламента   

  

- Председник Парламента, Магдалена Перовић  

-Ученици Медицинске школе,чланови Парламента (два 

ученика из сваког одељења)  

- Наставник координатор  

Број одржаних састанака  

  

десет  

Реализоване активности плана и програма   

 У току школске 2021/22.године, Ученички парламент је имао десет састанака. Свој 

рад Парламент је базирао на Годишњем плану рада парламента. Први састанак у 

септембру обележило је конституисање Парламента. Одржана је 

Прва  конститутивна седница на којој су ученици предложили и усвојили чланове 

парламента, Школског одбора и чланове тимова.Ученици, чланови 

парламента,  учествовали су у изради Годишњег плана рада школе. Председник 

Парламента за ову школску годину је ученица трећег разреда Магдалена Перовић, 

Наставник координатор, Јасмина Радаковић.   

Председник Парламента- Магдалена Перовић 3/1  

Чланови Школског одбора – Сања Саблер 2/1 и Жељко Куч 3/2  

Подпредседник и члан савета - Миљана Ракоњац 4/2  

Секретар  - Анђела Петровић 4/1  

Благајник – Милица Шаренац 3/5  

Вођа тима за самовредновање – Анастасија Маринковић 1/2  

Вођа тима за адаптацију првака –Невена Кнежевић 4/1, Анђела Петровић 4/1, 

Миљана Ракоњац 4/2, Филип Нешовић 4/2,   

Вођа тима за спортске активности – Ива Дедеић 4/5, Лука Павловић 4/1  

Вођа тима за заштиту од насиља – Јелена Јовановић 4/5, Никола Кандић 3/2, 

Магдалена Перовић 3/1  

Вођа тима за културу и излете – Магдалена Петровић 3/1  

Вођа тима за обезбеђивање квалитета рада установе – Анђела Петровић 4/1  

Вођа тима за каријерно вођење – Миљана Ракоњац 4/2  

Вођа тима за сарадњу са локалном самоуправом – Филип Нешовић 4/2  

Вођа тима за развојно планирање – Никола Кандић 3/2  

Вођа тима за дом – Петра Милутиновић 2/2  

Октобар  

Покренута је хуманитарна акција фондације, “Буди хуман,”ради прикупљања 

новца за лечење девојчице Вање Маловић  

Дана, 18. 10. 2021. год. у Скупштини града одржан је састанак председника 

Парламента свих средњих школа у вези пројекта , ”Ти се питаш”. И ове године 
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наставља се сарадња са USAID На састанку је одлучено да све средње школе 

добијају из буџета града по 500.000,00 дин., а о трошењу тог новца одлучиваће 

ученици.  

Чланови УП присуствовали су и положили  венац поводом  обележавања 21. 

октобра.  

Новембар  

Чланови УП сарађивали су са Тимом за каријерно вођење, спроведено је предавање 

које има за циљ да подстакне ученике у даљем професионалном развоју.  

 Поводом реализације пројекта, “Ти се питаш”, а у циљу побољшања образовања и 

пријатнијег боравка у школи, спроведено је гласање где су ученици дали своје 

предлоге.  

1. Сређивање дворишта- летњиковац   

2. Просторија за боравак између вежби  

3. Сређивање ентеријера учионица (венецијанери, завесе, кречење.. )  

4. Опрема за фискултурну салу  

Са реализацијом пројекта почеће се у првој половини 2022. године.  

Децембар  

Крај полугодишта обележен је завршетком хуманитарне акције за Вању Маловић. 

За лечење девојчице, наши ученици као и запослени  школе, успели су да прикупе 

10.000 динара. Хуманитарне акције и даље се настављају.Прикупљено је 50.000,00 

дин.за ученицу наше школе.   

У другом полугодишту Парламент је сарађивао са Тимом за каријерно 

вођење,  организована су предавања и посете високошколским установама и 

факултетима, где су се ученици информисали о начину студирања и студентским 

програмима. Велики број предавања,трибина, едукација на тему превенције свих 

облика насиља остварили смо у сарадњи са КЗМ. Такође, успостављена је сарадња 

и са другим тимовима и секцијама. Пројекат државне матуре, хуманитарне акције, 

обележавање Светског дана здравља.    

Последњи састанак у овој школској години обележио је разматрање извештаја о 

остварености ГП, као и завретак хуманитарне акције за Андреја, где је прикупљено 

3400,00 дин. Такође, ученици би требало да размисле о конституисању Парламента 

и увођење нових чланова за следећу школску годину.    

Нереализоване активности плана и програма  

  

 -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. Међутим, пројекат  “Ти се питаш”, из неког разлога још није 

реализован. Очекујемо да почетком нове школске године добијемо информације о 

реализацији овог пројекта.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  
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Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

  

Препорука од стране  Тима за заштиту од насиља,злостављања, занемаривања и 

дискриминације, да се интензивира рад на тему насиља, евентуалне обуке које 

организује КЗМ, радионице, трибине, спортски сусрети. Направити презентације 

на тему насиља  које ће бити приказиване на састанку Парламента, часовима 

одељенског старешине, Савету родитеља.   
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9. Извештај о раду управних, руководећих, саветодавних и стручних  органа 

школе у школској 2021/22. Години 
 

9.1 Школски одбор 

 

Руководилац  

 

Драгица Новаковић 

Чланови одбора 

 

Дргаица Новаковић, Ивана Ђорђевић, Дејан Лазовић, 

Мирјана Танасковић, Драган Продановић, Горан 

Лукић, Анђелка Леповић, Владица Цвејић, Владимир 

Јакшић, Мира Миловановић, Бојан Бишевац, Саблер 

Сања, Жељко Куч 

Број одржаних састанака 

 

8 

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 8 пута  

у току школске 2021/22.год. од чега су 2 састанка организована онлајн и током 

тог раздобља Школски одбор се бавио:  

доношењем одлука о именовању директора, проширеној делатности школе, 

допуни статута школе, ценовнику за ванредне испите, попису имовине, 

потраживања и обавеза и формирање комисије за попис, измена плана набавке – 

на 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 2021/22.год., извештај о раду директора за прво полугодиште 

школске 2021/22.год., извештај о развојном плану и самовредновању, правилника 

о похвала и наградама, Школског програма школе за наредне 4 године; 

давање сагласности за измену Плана школе, План набавке, на правилник о 

систематизацији радних места и послова,   

именовање стручног актива за развојно планирање. 
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Нереализоване активности плана и програма 

 

Давање сагласности на пријем наставника за рад у школској 2021/22.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 +: Старо злато (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. 

 

 

9.2 Савет родитеља 

 

Руководилац  

 

Дражен Павић 

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  
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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 и други разред, Извештај о 

реализацији екскурзије, јер екскурзије нису реализоване услед епидемије ковид-

19. 

 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 

Упознавање са пројектима Еразмуса +: Старо злато (К1) и Прва помоћ широм 

света (К2) 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

 

 

Савет није разматрао организацију и квалите рада установе у комбинованом 

моделу рада школе. 

 

 
 
 

9.3 Директор 

 

На почетку желим да нагласим да је школа ове године обележила 75 година 

постојања Свечаном академијом. Дан Медицинске школе са домом ученика 

''Сестре Нинковић'' обележава се 19-ог маја. 

       У току школске 2021/2022. 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. Ученици су се на крају школске године вратили у наставне базе, које 

су им до тада биле забрањене због епидемиолошке ситуације.  
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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 
 

 

9.3.1 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 
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реуматоидног атрита, Удружењем помоћ деци са аутизмом и Предшколским 

установам Ђурђевдан, радна јединица Бубамара и Нада Наумовић, радна јединица 

Полетарац. 

 

1.2 Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
 
- На првом месту је рад у безбедним и здравим условима у школи. 

 

- Директор школе заједно са наставницима је један од најодговорнијих за 

примену превентивних активности које се односе на безбедност и поштовање 

права ученика, као 

и безбедног окружења за све, да би ученици били заштићени од насиља, 

злостављања и дискриминације по било каквом основу. 

 

- Правилник о примени Протокола о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања се стриктно поштује, а директор је посебно водио 

рачуна да буде обезбеђена његова доступност за све наставнике и његово 

тумачење. Такође, директор je водио рачуна да се у раду установе поштују 

међународне конвенције и уговори о људским правима и правима деце. 

 

- 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 
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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. 

 

- 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. 

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 
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ученика у први разред, сарадња са просветним инспекторима и просветним 

саветницима Министарства. 

 

9.3.2 ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

9.3.2.1 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 сва три модела 

наставе, непосредном, комбинованом и онлајн васпитно – образовном раду, у 

складу са законом. На крају школске године ученици су се вратили у наставне 

базе, што је од непроцењивог значаја за средњу стручну школу као што је наша. 

 

- 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 години реализовали смо  три пројекта преко Еразмус плуса. Први 

пројекат је Геријатрија  К1, где је смо ученике водили у Италију, тачније на 

Сицилију, а други пројекат је Прва помоћ широм света К2, у коме смо заједно са 

партнерима из Европе написали и представили онлајн приручник за прву помоћ. 

Трећи пројекат који смо реализовали ове школске године је Старо злато К1, у 

оквиру кога смо ученике водили у Грчку, односно у Солун. 

 

- Такође школа је преко Министарства просвете науке и технолошког развоја 

добила велики број рачунара за опремање кабинета и дигитализацију учионица. 

 

2.1. Организација установе 
 



 
 

59 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

И у овој школској години наставили смо са трендом повећања одељења. Школа је 

започела шкoлску 2021/2022. гoдину сa 23 oдeљeњa, са по шест одељења у првом,  

другом и трећем разреду, и пет одељења у четвртом разреду, од чега су 8 одељења 

медицинске сестре – техничара, 4 одељња педијатриске сестре – техничара, 3 

одељења зубног техничара, 3 одељења лабораторијског техничара, 1 одељење 

фармацеутског техничара, 1 одељења медицинске сестре васпитача, 3 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 платформи гугл-мита. 

 

- Разредне старешине су се припремале за пријем првака који се дешавао 1. 

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. 
 

2.2. 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. 
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- Директор је редовно присуствовао свим састанцима Актива директора. Са 

тих састанака директор је преносио информације колективу ради боље 

информисаности наставног особља, али и других служби, у циљу побољшања рада 

са ученицима,  повећања квалитета наставе  и осталих видова рада. 

 

- Праћење рада наставника се одвијало кроз контролу документације коју је 

сакупио и у форми извештаја предао стручни сарадник - педагог. Осим посете 

часова директор је прегледао и гугл-учионице и електронски дневник. 

 

- 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. 

 

2.3. 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, сређивању домске кухиње и домских 

просторија. Резултат тога је добра опремљеност школе и организација рада. 
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2.4. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 
 

- Квалитет је гаранција успеха и стална тежња. 

 

- Школа је своју конкурентску предност у савременом друштву градила до 

сада само на ресурсима - својим запосленима, стручношћу, талентима, знањима, 

хуманошћу, показивањем доброг примера,  доброј мотивацији, али и одличним 

односима са здравственим установама. 

 

- Може се рећи да је добра настава спроведена од стране искусних и 

стручних професионалаца, кључ успеха наставног процеса у школи.  

У складу са тим, при изради потребне документације, код формирања тимова и 

распоређивања задатака запосленима, и уопште формирање система управљања и 

евалуације, директор је водио рачуна да се одређени и реални  задаци дају 

запосленима, за које је  био сигуран  да ће их најбоље спровести и на тај начин 

утицати на подизање квалитета рада установе. 

- Самовредновање је једна од савремених метода управљања квалитетом у 

установи, којој су и директор и запослени посвећивали велику пажњу. 

Коришћењем тих резултата направили смо пут за унапређивање квалитета рада 

установе и остваривање већих успеха у раду. 

 

- Директор школе заједно са наставницима и стручним сарадницима на 

седницама и састанцима наставничких већа и стручних већа,  пратио је и 

анализирао успешност ученика на завршним, односно матурским испитима ради 

планирања унапређивања рада школе и појачања евентуалних "слабих тачака". 

 

 

9.3.3 ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

3.1 Планирање, селекција и пријем запослених 

 

- У току августа 2021.године, а пре почетка школске 2021./2022. 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 01.09.2021. 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, 

образовно васпитни рад се реализовао по сва три модела, непосредни, 



 
 

62 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

комбиновани и онлајн.  Настава се реализовала у две смене, тако да прву смену 

чине ученици првог и другог разреда, а другу смену ученици  трећег и четвртог 

разреда. Смене се не мењају. 

 

- Пратећи тржиште рада, директор је настојао, да сва радна места у установи 

буду попуњена запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима 

посла, а према  правилницима о систематизацији. Проблеме настале 

одсуствовањем запослених је решавао ангажовањем стручних замена. 

 

- Током целе школске године вршено је обезбеђивање кадра за замене 

привремено одсутних наставника и других запослених најдуже до 60 дана водећи 

рачуна о стручности и компетенцијама. 

 

- Сарадња са ШУ Крагујевац  у вези са формирањем листе технолошких 

вишкова је била путем састанака, е-маилова или телефонским путем. 

 

- Ажурирање података Информационог система је било на дневној бази. 

 

- Склапани су споразуми о преузимању радника за чијим је радом у 

потпуности или делимично престала потреба. 

 

3.2 Професионални развој запослених 
 

- Директор је стално подстицао и иницирао процес самовредновања рада и 

постављања циљева заснованих на високим професионалним стандардима и 

подржавао континуирани професионални развој. Директор је пратио рад Тима за 

самовредновање и повремено давао сугестије за даљи рад и Тиму за пројекте. 

 

- 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. 
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- 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. 

 

9.3.4РАЗВОЈ 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.   

 

 

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. 

-  

- Сви родитељи имају могућност да закажу разговор са директором школе 

сваке недеље уторком и четвртком, што су они и увелико користили. 
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- 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. 
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- 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. 

 

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. 

Школа је била домаћин Јесење Скупштине Удружења медицинских школа. Поред 

тридесетак медицинских школа из целе Србије који су тада посетиле нашу школу, 

гости школе били су и представници Министарства, као и градоначелник Шабца. 

Директор школе изабран је за члана Председништва медицинских школа. 
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9.3.5 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. 

 

- 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. 

 



 
 

67 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

9.3.6 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

6.1 Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 

- Директор школе непрекидно је пратио измене релевантних закона и 

подзаконских аката у области образовања, радних односа, финансија и управног 

поступка, као и да је био на разним стручним предавањима током године. 

 

6.2 Израда општих аката и документације установе 

 

- Када год је то потребно и у складу са динамиком и приоритетом обавеза, а у 

сарадњи са секретаром Школе, директор је планирао припрему општих аката и 

комплетне потребне документације. 

 

6.3 Примена општих аката и документације установе 

 

- Приоритет рада школе је поштовање прописа, општих акта установе и 

вођење установљене документације. 

 

- Након извршеног светодавног стручно-педагошких надзора, директор 

школе израђивао је планове за унапређивање рада и подносио извештаје који 

показују како су спроведене тражене мере. О надзору, прописаним и спроведеним 

мерама били су обавештавани сви запослени и сва заинтересована лица. 

 

- Заједно са техничким особљем школе, непрестано се контролише чистоћа 

целог објекта, 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 

 

Руководилац   

  

  

Стручни орган  

  

Јелена Тодоровић  

- организатор наставе вежби  

Број одржаних састанака  

  

  

Реализоване активности плана и програма   

   Током школске 2021/2022. године план рада организатора наставе реализован 

је у потпуности.    

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. Формиран је још један 

кабинет, а на основу искуства претходне школске године и потреба извођења 

наставе. Укупно је 3+3 кабинета здравствене неге. У циљу обезбеђивања што 

квалитетније наставе и безбедности ученика током боравка у кабинетима 

прављени су недељни распореди наставе вежби. Формиране су групе ученика 

поштујући и индивидуалне потребе ученика.   

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 као и учила.    

   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 

образовног профила чији ученици први пут реализују матурски испит у јуну 

2022.  

   Обављала сам индивидуалне разговоре са наставницима и ученицима.  

   На Педагошким колегијумима износила питања  у вези са радом већа и 

активно учествовала у доношењу одлука.  

   Током новембра месеца са педагогом Бојаном Савић Богдановић и директором 

школе ишла сам у педагошко -  инструктивни обилазак наставе наставника 

здравствене неге.  

 Током трајања школске године размењивала сам искуства са другим 

колегиницама организаторима наставе, а у вези са организацијом наставе која се 

прилагођава епидемиолошким условима. Током маја месеца интензивно 

сарађивала са руководством Клиничког центра и повратком ученика на вежбе у 

УКЦ.   

Пратила новине у наставним плановима и програмима свих образовних профила 
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и редовно извештавала чланове Стручног већа.  

Током школске године сардња са већима здравствене неге, фармацеута и 

лабораната пратила је динамику предвиђену планом рада и била је добра. Све 

активности предвиђене са наставницима менторима код образовног профила 

здравствени неговатељ реализоване су у потпуности што је дало и одличан 

резултат на завршном испиту. Оцена одељења на завршном испиту је 4,50.   

Радила сам са наставницима почетницима који су били на замени колегиница 

које су биле на боловању и наставницима који су започели рад на одређено, 

уводила сам их у посао и сарађивала са њиховим менторима.  

Организовала и реализовала матурски и завршни испит са колегиницом 

Миленом Спасовић, као и пилот пројекат. Државна матура у априлу месецу.  

Сарадња са социјалним партнерима током реализације матурског испита била је 

изузетна.   

Сарадња са председницима стручних већа здравствене неге, Иваном Ђорђевић, 

фармацеута и лабораната, Бојаном Блидаревићем и зубне технике, Меримом 

Шаптовић реализована је на обострано задовољство у потпуности. Проток 

информација унутар свих већа одвијао се идентично што је помогло 

усаглашавању извођења и реализације наставе унутар свих већа у ситуацији 

пандемије и препорука које је Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја давало.  

Прерасподелу наставе за школску 2022/23. урадила сам поштујући 

индивидуалне предлоге и потребе наставника.  

 

Нереализоване активности плана и програма  

 

 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

Организовање школског и градског такмичења из  прве помоћи и реалистичког 

приказа повреда, стања и обољења.  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

С обзиром на то да школске 2022/23. године образовни профил зубни техничар 

реализује матурски испит по новом програму сарадња са стручним већем, као и 

менторима, биће интензивнија и подразумеваће тромесечне извештаје 

наставника ментора, као и извештаје наставника предавача.  
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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, 
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обједињене у један документ и прослеђене саветници у предвиђеном временском 

року.  

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 Марија Илић; I/2 Маја Радуновић; I/3 Наташа 

Павловић; I/4 Бојан Блидаревић; I/5 Валентина 

Јовановић Суханек; I/6 Маја Ж. Сретеновић; II/1 

Татјана Милутиновић; II/2 Маријана Билбија; II/3 

Верица Јовановић; II/4 Мерима Шаптовић; II/5 

Миломир Спасовић; II/6 Тамара Јанковски; III/1 

Биљана Максимивић; III/2 Вера Петровић; III/3 

Ивана Ђорђевић; III/4 Мирјана Чаировић; III/5 

Душан Николић; III/6 Јасмина Николић; IV/1 

Смиља Шебек; IV/2 Сања Врањешевић; IV/3 

Миланка Булатовић; IV/4 Марија Сретеновић; 

IV/5 Дејана Димитријевић- Ћировић;  

Број одржаних састанака 

 

4 -5 

Реализоване активности плана и програма  

Задаци разредних и одељењских већа у школској 2021/22.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 
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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 у школи, само моли 

број састанака реализовај је онлајн. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

 

Није се разговарано о комбинованом моделу наставе. 
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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-  помоћник  директора   

 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  

Бојан Блидаревић– координатор Стручног већа фармацеута и лабората  

Марија Сретновић – координатор Стручног већа друштвених наука и 

физичког васпитања  

Соња Поповић- координатор Стручног већа природних наука и   

Маја Радуновић Марковић- координатор Тима за самовредновање рада 

школе  

Гордана Костић - координатор Тима за међупредметне  компетенције и 

предузетништво  

Сања Врањешевић- координатор Тима за инклузију  

Данијела Симић- координатор Тима за заштиту ученика од насиља  

Татјана Милутиновић- координатор Тима за профеасионални  развој  

Вукосава  Продановић- координатор Тима за каријерно вођење  

Ана Вуловић- координатор Тима за културне активности и излете  

Јасмина Радаковић- координатор Ученичког 

Парламента                               

Број одржаних 

састанака   

12  
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Реализоване активности плана и програма   

 Педагошки  колегијум током школске 2021/22. године обављао је послове у 

складу са Законом о основама система образовања  васпитања, Законом о средњој 

школи, Правилником о раду и Годишњим планом рада школе. Одржане 

су  планиране седнице, у оквиру којих су анализаране активности предвиђене 

Годишњим планом рада школе, уз проширивање актуелних тема. Обрађивана су 

питања од интереса за наставу, аналитички су разматрани проблеми и предлагани 

облици оперативног деловања. Анализиране су могућности организације и 

рационализације, наставних и ваннаставних активности у школи:  

-  распоред звоњења, распоред часова, вежби, блок наставе, план организације 

и  реализације образовно-васпитног рада,  по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Covid- 19, планирање и реализација допунске, 

додатне наставе и секција  

-  планирање и извештавање  стручног  усавршавања запослених  

- анализа успеха и дисциплине ученика, предлагање мера за побољшање успеха 

ученика, педагошка документација, формативно оцењивање, планирање и 

анализа педагошко-инструктивног рада, предлози за предузимање неопходних 

мера за отклањање недостатака и унапређивање образовно-васпитног рада  

- организација и спровођење пилот пројекта „Државна матура“, PISA тестирања, 

Тематског дана, такмичења, Базара здравља  

- припрема, реализација и анализа матурских, разредних и поправних испита  

- праћење и анализа стања безбедности и заштите ученика од насиља  

- припрема и израда Школског програма   

Разматране су кадровске потребе школе за наредну школску годину и анализа 

стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености   

Нереализоване активности плана и програма  

  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

  

 Пилот пројекат „Државна матура“  –  формирање матурске и испитне (три 

члана) комисије,  која ће имати онлајн обуку у фебруару 2022  

 План интегритета  –  именовање Радне групе, координатора, извештавање   

 PISA тестирање – именовање чланова Тима за спровођење PISА тестирања, 

техничке припреме  

 Базар здравља – организација и реализација  

  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад   

Акценат рада Педагошког колегијума треба на остваривању активности из 

акционог плана, развојног планирања и активности Тима за квалитет рада 

установе.   
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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, Милена 

Спасовић, Зоран Ђорђевић, Милена Јанковић, Ана 

Браковић, Милена Кујунџић , Маја Радуновић.  

 

 

Број одржаних састанака  

  

  

 

 

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 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 
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септембру је предложен и план израде писмених задатака.Спроведен је 
иницијални тест. Резултати теста коментарисани су и анализирани са 
ученицима,као и на састанку стручног већа. Чланови стручног већадоговарали су 
се у вези са темама и садржајем писмених задатака и критеријумима оцењивања.  
Наставнице српског језика и књижевности разматрале су могућност развијања 
међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу на часовима матерњег 
језика. Закључак је да је могуће ову међупредметну компетенцију повезати са наставом 
књижевности и наставним јединицама: Први пут с оцем на јутрење, Нечиста крв, Ујка 
Вања, На Дрини ћуприја. Јелена Чолић је реализовала два часа обраде приповетке Први 
пут с оцем на јутрење у одељењу 1/3 са акцентом на одговорном односу према менталном 
здрављу. Ученици су се бавили проблемом болести зависности и суицида повезујући свет 
дела са окружењем и личним искуством колико је могуће.  

  
 На крају  тромесечја , полугодишта  и школске године 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.    
Ученици су долазили на допунску наставу у периоду кад је требало поправити 

оцену из одређене наставне теме. Успели су сви да поправе слабу оцену. У другом 

полугодишту ученици су успевали да савладају исходе бар на основном нивоу, па 

је и мања посећеност и присуство на допунској настави.  

Додатни рад се односио на припрему ученика за такмичење из језичке културе, за 

Књижевну олимпијаду и такмичење рецитатора.  

. Било је пет ученица. Настава је реализована у другом полугодишту.  

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) .  
  
Објављен је други број часописа Млади лингвисти. Одржана је промоција 

часописа и блога. Учествовало је 15 ученика. Написано је осам чланака, објављени 

су на сајту секције.  

Представа за децу „Новогодишња бајка“  

Ученици 3-5 одељења извели су представу и показали креативност у њеној 

реализацији  

  

Фестивал науке Они су померали границе  

Ученици одељења 3/3 приказали су своје електронске часописе посвећене 

најистакнутијим песницима српске модерне. Радови су део пројектне наставе у 

вези са српском модерном.  
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Тематски дан Мај – месец математике  

Лингвистичка секција и ученици 2/1 и 2/4 израђивали су постере повлачећи везе 

између математике и језика и књижевности. Израђивали су постере о бројевима у 

морфологији и правопису, дали су занимљивости из књижевности у вези са 

бројевима, тумачили су симболику бројева у историји књижевности, приказали 

коришћење дијаграма у настави језика и књижевности.  

  

Тематски дан „Сан и сањање“  

Ученици 1-4 обрадили су теме Антигонин сан/ Исменин сан и најбољи рад је 

презентован  

Представа за децу „Нека се сваки лик у своју бајку врати  

Ученици 3-5 одељења извели су представу и показали креативност у њеној 

реализацији  

  

Државни пробни матурски испит из српског језика и књижевности  

Тестови су прегледани, оцењени и дешифровани У извештају је дата успешност 

израде теста исказана у %, а према датом упутству  

Нереализоване активностиплана и програма  

  

План и програм рада стручног већа, углавном је реализован.    
  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

  

   

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

Српски језик и књижевност  

I разред  

  
Мере: Највећи део градива из фонетике у првом разреду се само обнавља, али ће подела 

гласова и гласовне промене морати да се поново обрађују, као и прошле школске године, 

а наставник ће индивидуализовати задатке. На првим часовима детаљно ће бити 

обновљене и појашњене књижевне врсте и родови, а на сваком часу посвећеном 

књижевности биће давани задаци за проверу и утврђивање наученог. Ученици ће добијати 

кратке вежбе и онлајн квизове за утврђивање и продубљивање знања из теорије 

књижевности. Слабији ученици ће бити упућени да у пару раде са ученицима који су 

показали боље познавање градива.  
II разред  

  
Мере: Обновиће се знања о основним појмовима теорије књижевности, као и о делима 

старог, средњег века и хуманизма и ренесансе. Ученицима је дат задатак да понове поделу 
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књижевности и одлике књижевних врста и родова. Радиће различите типове задатака за 

утврђивање градива и проверу наученог. На сваком часу имаће квизове и онлајн игре за 

додатно учење. Сваког часа ће пре обраде нове јединице поновити одређени део градива 

из првог разреда. Час обраде дела Гаврила Стефановића и Орфелина замењен је 

обнављањем знања из историје књижевног језика у оквиру ког се помиње и значај 

наведених аутора. На часовима морфологије понављаће се основна знања из фонетике и 

повезивати са променом речи кад год је то могуће. Ученицима са најслабијим 

резултатима додељена је помоћ друга, а по потреби и допунска настава.  
III разред  
Мере:Ученицима је дат задатак да понове поделу књижевности на књижевне родове и 

врсте,а након тога радиће различите типове онлајн задатака за проверу наученог.Током 

првих недељапонављаће се знање о правцима и делима обрађеним у другом разреду. На 

часовима посвећеним творби речи обнављаће се морфологија – врсте и промена речи.   
Ученици који су показали знање на напредном нивоу добијаће подстицајније задатке, а 

упознати су и са додатном наставом и учешћима на такмичењима и у другим 

вананнаставним активностима.   
IV разред  
  
Мере:Ученицима је дат задатак да понове одлике модерне.  Ученици који су показали 

знање на напредном нивоу добијаће подстицајније задаткедок су слабији ученици 

упућени да у пару раде са ученицима који су показали боље познавање градива, а 

упознати су и са термином додатне наставе.  
  
Енглески језик  
Слабост:мали проценат ученика може да примени научена граматичка правила на 

конкретну реченицу(не може да је граматикки тачно преведе).  
 Мере:сваком ученику је дата препорука на шта да посебно да обрати пажњу,Граматика 

претходног разреда ће бити обновљена на првим часовима а сви ученици који су имали 

број бодова испод границе пролазности су упућени на допунску наставу  
Латински језик  
Ученицима који желе да поправе оцену, било да је она негативна или позитивна, 

предложено је неколико мера за порављање истих:  

 Менторство другог ученика,  

 Допунска настава  

 Подела градива у неколико делова и договор око одговарања.  

  

Најбољи успех постигли су ученици 3/3, који су показали висок степен зрелости и 

одговорности у раду. Израдили су онлајн часописе током пројектне наставе и 

њима представљали школу на Фестивалу науке. Били су веома креативни у свим 

видовима задатака, од писања есеја, преко пародичних форми, до рецитовања и 

глуме. Одељење 3/5 истакло се марљивошћу и активношћу. Савладали су 

коришћење различитих веб алата током пројектне наставе и веома лепо реаговали 

на овакав начин рада.   
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И ове године интерактивне игре и различите апликације коришћене у настави 

омогућиле су лакше формативно праћење ученичког напретка, освежиле су 

наставу и мотивисале ученике да развијају такмичарски дух и интересовање за 

књижевност. Ученици су сами проценили да им овакав начин рада помаже да 

боље утврде градиво и обрате пажњу на најважније информације и знања.   

 

10.2. Стручно већe друштвених наука и физичког васпитања 

 

Руководилац   

  

Марија Сретеновић  

Чланови Стручног већа/ 

тима/актива/стручног 

органа/секције  

  

Гордана Милановић, Марина Чолаковић, Иконија Голић, 

Ивана Човић, Маријана Михаиловић, Сњежана 

Милосављевић, Ана Станковић Петровић, Екатарина 

Кудрјавцева Милетић, Маја Марковић Гашић, Марија 

Сретеновић, Петар Роган, Душан Николић и Мирослав 

Миловановић  

Број одржаних састанака  

  

13  

 

 

 

 

 

Реализоване активности плана и програма   

Веће се, у складу са Годишњим планом рада, бавило анализом почетног нивоа знања 

ученика (иницијални тестови), реализацијом осталих облика образовног рада (допунска и 

додатна настава), планирање подршке ученицима, а према потреби предметних 

наставника, ревидирани су планови рада и утврђене области у којима је потребна додатна 

подршка да би се остварили исходи. Извршено је усаглашавање критеријума оцењивања 

на нивоу већа,  ПП презентације.  

.Члановима већа презентован је :  

 семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу, од 

стране Маје Марковић Гашић и Марије Сретеновић.    

 Госпојинске свечаностима - Маја Марковић Гашић   

 Међупредметне компетенције су имплементиране су у глобалне планове наставника;  

 наставница физике Мирјана Чаировић и Марија Сретеновић су 

реализовале  програм обуке ученица, Girls Go Circular;    

 „ Сваки дан је дан љубави и љубазности , Маја Марковић Гашић и Марија 

Сретеновић  међупредметне компетенције сарадња и комуникација  

Учешће на тематским данима:  

 Тематски дан „ Спавање и сањање“- наставнице Гордана Милановић, Иконија 

Голић и Марија Сретеновић учествовале су на тематском дану  

 Тематски дан „Математика“ – учествовале, наставнице Гордана Милановић, 

Иконија Голић и Ивана Човић  
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Кроз анализу рада, успеха ученика и резултата самовредновања, сагледане су добре 

стране и недостаци рада већа, уз уважавање  сугестије и препоруке од стране стручне 

службе  

Нереализоване активности плана и програма  

  
 Усаглашавање нивоа постигнућа са исходима предмета   

 Презентација примера добре праксе   

  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

  
 Јавни час „Египат“ – реализатори наставнице, ликовне културе Екатарина 

Кудрјавцева Милетић и историје Ивана Човић  

 Обележавање Светског дана здравља – реализатор наставник ликовне културе 

Екатарина Кудрјавцева Милетић  

 Градски фестивал науке, тема „Они су померали границе“ – учесник наставник 

психологије Гордана Милановић   

  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

 Развијање међупредметних компетенција- сарадња у оквиру већа и са другим 

стручним већима  

 Критеријуме формативног и сумативног оцењивања-  уобличити на нивоу стручног 

већа, уз уважавање  различитих образовних потреба, интересовања и могућности ученика 

и планова наставних предмета  
 Примена метода активне наставе  

 

10.3. Стручно веће природних наука 
 

Руководилац   Соња Поповић  

Чланови 

Стручног већа  

  Гордана Костић, наставник математике    

  Оливера Радивојевић Вељовић, наставник математике   

  Соња Поповић, наставник информатике   

  Радомир Брзаковић, наставник информатике  

  Сандра Меловић, наставник географије 

  Мирјана Чаировић, наставник физике   

  Соња Зорклија, наставник физике   

  Татјана Филиповић, наставник физике   

  Дејана Ћировић Димитријевић, наставник хемије   

  Матић Снежана, наставник хемије   

  Смиља Шебек, наставник биологије   
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  Дубравка Николић, наставник биологије   

Број одржаних 

састанака  
14  

Реализоване активности плана и програма  

 Веће је редовно информисано о закључцима са Педагошких колегијума.  

  

 На почетку школске године чланови већа су изабрали председника и 

усвојили план рада за предстојећу школску годину. Извршена је подела предмета 

и одељења по наставницима. Наставници су се договорили и консултовали са 

педагогом школе у вези са израдом глобалних и оперативних планова рада. 

Одрађен је лични план стручног усавршавања у установи за школску 2020/21. 

годину, као и заједнички на нивоу Стручног већа.  

  

 Исходи учења за сваку тему, наставну јединицу и разред (у оперативним и 

дневним плановима рада наставника), нивои постигнућа критеријуми оцењивања 

постављени су у оквиру Гугл учионица наставника.   

Свака оцена је појединачно образложена на часу и у највећем проценту она се 

поклапа  са самовредновањем знања, вештина и активности самих ученика.  

  

 Урађена је анализа иницијалног теста и мере и планирање у складу са 

резултатима.  

  

Наставници су урадили иницијалне тестове у свим одељењима и извршили 

детаљну анализу која се налази на Дропбоксу. Иницијални тест урађен је у свим 

одељењима од првог до четвртог разреда.    

Тестови су обухватили градиво из основне школе и из предходног разреда, које је 

повезано са градивом које се обрађује у овој школској години. Питања су 

бодована у зависности да ли ниво знања задовољава основни, средњи или 

напредни ниво. Највећи број ученика је решио задатке средњег нивоа, а најмањи 

број ученика је решио задатке напредног нивоа. Због пандемије изазване вирусом 

Ковид 19, један број ученика није радио тест, па су у неким одељењима резултати 

бољи од очекиваних.   

У зависности од предмета разликују се и резултати иницијалних тестова. Најбоље 

предзнање су показали ученици из географије, затим хемије, информатике, 

физике, математике и биологије. Са ученицима је на часу урађена анализа 

резултата иницијалних тестова. На основу резултата иницијалних тестова је 

прилагођена динамика рада, типови и тежина задатака на писменим проверама, 

као и усмено испитивање.  
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Наставници су предложили одређене мере побољшања успеха.   

Неке од мера побољшања успеха ученика су:   

o Увођење сажетих наставних јединица које су ученицима теже за усвајање, 

као и припремање материјала који ће се слати онлајн, преко Гугл учионице, у 

циљу лакшег усвајања неких наставних јединица;   

o Додатно појашњење теме и наставних јединица (од стране наставника као и 

вршњачка едукација) које су им теже, користећи што више примера, и то на 

часовима редовне и допунске наставе;    

o Задавање домаћих задатака који се заједнички анализирају;    

o Мотивација ученика кроз занимљивости и међупредметну повезаност;   

o Поновна обрада/обнављање градива које ученици нису савладали и 

кориговање наставних планова према тим часовима;   

o Увођење неке од техника самопроцене ученика у циљу додатне мотивације 

за савладавање пропуштеног градива.  

  

 Критеријуми формативног и сумативног оцењивања су уобличени на нивоу 

стручног већа и поштују сврху и принципе оцењивања. Критеријуми оцењивања 

прилагођавају се индивидуалним разликама да би обезбедили остваривање 

прописаних циљева, исхода учења, стандарда постигнућа и компетенција 

ученика.  

  

 Наставници већа природних наука су у сарадњи са наставницима 

друштвених наука усвојили план писмених задатака на почетку школске године. 

Наставници су се договарали око садржаја и критеријума оцењивања Наставници 

већа природних наука су у међусобној сарадњи усвојили уџбенике за ову 

школску годину.   

   

 Распоред организовања допунске и додатне наставе, секција и осталих 

облика рада донет је на почетку школске године и послат ученицима на часу 

и/или преко Гугл учионице. Анализа реализације је урађена на крају првог 

полугодишта и саставни је део анализе успеха ученика. Реализација ових облика 

наставе зависила је од плана и програма предмета, потребе и заинтересованости 

ученика.  

  

 Стручно усавршавање наставника: акредитовани семинари, извођење 

огледног часа, посета часовима може се видети у прилогу, на Дропбоксу.  

  

 Анализа успешности ученика у учењу урађена је на крају првог трећег 

класификационог периода као и на крају првог полугодишта и на крају школске 

године. Детаљна анализа сваког наставника, као и анализа на нивоу већа, налази 

се на Дропбоксу.  

Основни закључак је да и поред промена начина реализације наставе, већина 
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ученика редовно прати наставу и учествује у активностима на часу. Где је било 

потребно, наставници су заједно са ученицима правили план учења прилагођен 

индивидуалним потребама сваког од њих, посебно са ученицима који имају 

недовољне оцене или су неоцењени. Ученици који су неоцењени нису пратили 

наставу у потребном фонду часова или су прешли из других школа, при чему 

нису пратили исти програм.  

На стриму у оквиру Гугл учионица ученици су обавештени о терминима 

допунске и додатне наставе. Наставници редовно држе часове допунске наставе. 

На ове часове углавном долазе ученици који су изостајали са редовне наставе 

због болести. При крају полугодишта је био повећан број ученика који су 

долазили на допунску наставу да би им се појаснило градиво, у циљу 

поправљања оцене.  

Имајући у виду околности пандемије и повремено чешће изостајање ученика, 

уочено је отежано усмено испитивање ученика и уопште оцењивање као и 

проблем континуитета у директном раду са ученицима рачунајући и дане када 

имају блок наставу.   

У оквиру мера за побољшање успеха, са неким ученицима је већ направљен план 

учења за наредни период. У плану је такође појачан образовни рад са ученицима 

који нису оцењени, као и са ученицима који су имали недовољне оцене.  

Мере за побољшање успеха које су перманентно примењиване:    

-појашњење тема и наставних јединица (од стране наставника и вршњака) које су 

им теже, и то на часовима редовне и допунске наставе;    

-давање домаћих задатака који се анализирају;    

-увођење неке од техника самопроцене ученика у циљу додатне мотивације за 

савладавања пропуштеног градива;  

- чешће давање петнаетоминутних вежби (на часовима утврђивања) из дате  теме 

како би у континуитету пратили градиво;  

-мотивација кроз занимљивости и међупредметну повезаност.     

  

 Сарадња са другим стручним већима се огледала у заједничком планирању 

и реализовању појединих активности, у планирању писмених задатака остварена 

је сарадња са већем друштвених наука. У оквиру Тематског дана „Спавање и 

сањање“ , 9.12.2021. у реализацији су учествовали наставници и из нашег актива.  

  

 Ученице наше школе узеле су учешће у програму Girls Go Circular који 

подстиче предузетничке и дигиталне вештине код ученица од 14 до 18 година 

кроз учење о циркуларној економији. Наставник ментор - Мирјана Чаировић.   

  

 Наставници Гордана Костић, Оливера Радивојевић Вељовић, Соња     

Поповић, Сандра Меловић и Смиља Шебек узеле су учешће у Тематском дану 

„Сан и сањање“, 9.12.2021. године.  Овај тематски дан био је посвећен развоју 

међупредметне компетенције „Одговоран однос према здрављу“. Ученици су 
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тако били подстакнути на развијање критичког мишљења, мотивације за учење, 

оспособљавање за тимски рад, самоиницијативу и изражавање  мишљења, 

развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са 

другима, све кроз призму одговорног односа према здрављу.  

 Соња Поповић је узела учешће на конкурсу МПН "Сазнали на семинару, 

применили у пракси". Рад је уврштен у Базу примера добре праксе.   

 Оливера Радивојевић Вељовић била је укључена у обуку за коришћење 

Мудл платформе – семинар „Обука школских администратора основних и 

средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл“ од 25.10. до 22.11. 

2021. год.   

 Наставници нашег већа су посетили Ноћ истраживача 2021, 24.09, у Првој 

крагујевачкој гимназији.   

  

 Оливера Радивојевић Вељовић је одржала предавање са практичним радом 

који је подразумевао примену апликације за рад на рачунару са калкулатором 

CASIO fx-991RS X - првим званично сертиfiкованим калкулатором за употребу 

на државној матури. Калкулатор садржи 12 „апликација“ различитих намена за 

све ситуације од једноставног прорачуна,  конверзија и вектора па све до 

решавања једначина, система и статистичких проблема. Свака од ових апликација 

нуди велики број различитих функција и опција подешавања.    

 Наша школа је ове године учествовала у ПИСА тестирању – највећем 

испитивању постигнућа ученика из области образовања. Тестирање се спроводи 

од 2000. године, на сваке 3 године, а тестирају се 15-годишњаци (ове године 42 

ученика наше школе који су рођени 2006. године). Испитује се функционална 

писменост из области природних наука, математике и разумевања прочитаног. 

Тест-администратор била је Соња Поповић.   

  

 У оквиру корелације предмета рачунарство и информатика и историја, 

Соња Поповић и Ивана Човић су са ученицима  I3 у среду, 27. 4. 2022, посетиле 

Амиџин конак, једини до данас сачуван објекат из дворског комплекса кнеза 

Милоша и део Народног музеја у Крагујевцу. Ученици су имали прилику да 

погледају нову сталну мултимедијалну изложбену поставку „Од средњовековног 

трга до престоне вароши – хронологија историјског развоја града Крагујевца“. У 

склопу нове поставке ученици су прошли виртуелну  3D шетњу кроз двор Кнеза 

Милоша.  

 Пилотирање државне матуре  

 Матура је спроведена у најбољем реду, али заинтресованост за израду 

задатака била је релативно мала.   

 Из географије полагало је 14 ученика из одељења IV/3 и 2 од 3 пријављена 

ученика из одељења IV/4, укупно 16 ученика.  

 Пилот државну матуру из биологије радило је 7 ученика из IV3 и IV4.  

 Тест из хемије, у оквиру пилот матуре, реализован је 7.04. 2022. Пријављен 
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је 21 ученик, а 20 ученика је радило тест. Ученици су били из IV/3и IV/4.  

 Пилот државну матуру из математике су радила три одељења четвртог 

разреда (IV1, IV2, IV5).  

 Такмичење из географије  

Василије Смиљковић 3/1 – прво место на Општинском такмичењу (19.3.2022) и 

учешће на Регионалном такмичењу (7.5).  

Жељко Куч 3/2 – треће место на Регионалном такмичењу (7.5)  и учешће на 

Републичком такмичењу (29.5.2022).  

  

 У четвртак, 05.05.2022. године одржан је десети по реду Фестивал науке у 

Првој крагујевачкој гимназији. Тема овогодишњег Фестивала била је „Они су 

померали границе“. Гордана Костић је са ученицима представила шах у настави 

математике „Свет шаха“. Посетиоци су могли да се опробају у овој игри са 

нашим успешним ученицима.  

  

 На Фестивалу науке, Соња Поповић је са ученицама из II/2 представила 

пројекат ЕдУМ – Едукативни ум, пројекат о дигиталној писмености. Ученици су 

користећи промотивни материјал могли да отворе жељену страну сајта и 

прочитају више о теми, играју игре... Пројекат – сајт се може посетити на адреси 

https://sites.google.com/view/edukativnium.  

 У петак, 6.5.2022, у свечаној сали Прве крагујевачке гимназије у склопу 

Фестивала науке, организована је Конференција „Мали кораци, велике промене“, 

у облику пленарних предавања. Конференција је била посвећена иновативним 

приступима у образовању. Соња Поповић је узела учешће на овом стручном 

скупу и публици представила своја искуства примене едукативних технологија у 

настави.  

  

 У организацији наше школе и наставника биологије Смиље Шебек, 

8.5.2022. одржано је Окружно такмичење из биологије. Учешће је узело 33, од 42 

пријављена ученика из Прве и Друге гимназије из Крагујевца.     

 Сви ученици првог и другог разреда и ученици III/3 и III/5 су током маја 

месеца посетили Слатководни акваријум на ПМФ у. Биолози са овог факултета, 

пре сваке посете, држали су уводно предавање о специфичностима овог 

акваријума, које су сви са пажњом пратили и обогатили своја знања о рибама , 

посебно о гмизавцима.  

 Пројекат Escape room  је организован на ПМФ у оквиру 3 радионице. 7, 14. 

и 21.05. Учествовало је 4 ученика из III/3. Наставник ментор Дејана 

Димитријевић Ћировић.  

 У четвртак, 12.5.2022. године, у свечаној сали наше школе организован је 

тематски дан „Мај месец математике“. Тематски дан је инициран и организован 

од стране стручног већа математике и информатике Гордане Костић, Оливере 

Радивојевић Вељовић и Соње Поповић. Том приликом је 12 колега са својим 

https://sites.google.com/view/edukativnium
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ученицима узело учешће и повезало математику са својим предметом. Тако су 

посетиоци имали прилику да упознају математику и кроз психологију, 

географију, српски језик и књижевност, здравствену негу, физику, историју, 

информатику. Представљено је више од 20 радионица.  

 Ученице II/2, Јелисавета Васић, Јана Јоксимовић, Милена Милутиновић, 

Ања Цветић и Нина Милић, са ментором Соња Поповић, проф. инф, представиле 

су пројекат ЕдУМ – Едукативни ум, пројекат о дигиталној писмености. 

Посетиоци су користећи промотивни материјал могли да отворе жељену страну 

сајта и прочитају више о теми, играју игре, али и да узму учешће у квизу 

„Дигитална писменост“. Најуспешнији ученици добили су дипломе за прво, 

друго и треће место. Постери су такође привукли пажњу и изазвали разговоре и 

дискусију на тему дигиталне писмености.  

 First Aid Worldwide је Eрасмус + K202 партнерство које је формирало пет 

средњих стручних школа из Србије (наша школа), Португалије, Шпаније, Турске 

и Северне Македоније. Главна тема пројекта је прва помоћ и израда дигиталних 

материјала - упутстава за прву помоћ који су део онлајн приручника. У оквиру 

„Multiplayer event“, 27.5, Онлајн припручник First Aid WorldWide Online Manual, 

који се на интернету налази на адреси 

https://www.firstaidmanual.medicinskakg.edu.rs/ и који је израђен на два језика, 

српском и енглеском, представљен је јавности. Аутор дигиталног облика 

приручника је Соња Поповић, проф. информатике.  

 У организацији Центра за образовање Крагујевац ученице Медицинске 

школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ су 17. 5. 2022. посетиле Београд и 

манифестацију Мај – месец математике 2022 са професором Славком Зечевићем.  

 Детаљни извештаји налазе се на Дропбоксу и на сајту школе.  

Нереализоване активности плана и програма  

 / 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

 Ученице наше школе узеле су учешће у програму Girls Go Circular који 

подстиче предузетничке и дигиталне вештине код ученица од 14 до 18 година 

кроз учење о циркуларној економији. Наставник ментор - Мирјана Чаировић.  

 Ученице из II2 узеле су учешће на конкурсу Друштва математичара Србије 

„Дигитални постер“ (постер ушао у најужи избор за награду). Наставник ментор - 

Соња Поповић.   

 Соња Поповић је узела учешће на конкурсу МПН "Сазнали на семинару, 

применили у пракси". Рад је уврштен у Базу примера добре праксе.  

 Оливера Радивојевић Вељовић била је укључена у обуку за коришћење 

Мудл платформе – семинар „Обука школских администратора основних и 

средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл“ од 25.10. до 22.11. 

https://www.firstaidmanual.medicinskakg.edu.rs/
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2021. год.  

 Упознавање са новим Правилником стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, дискусија и анализа.  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

Састанку стручног већа некада не присуствују наставници који раде у другим 

школама.  

Проблем је превазиђен тако што се ти наставници укључују на састанак преко 

Гугл учионице, тако да сви присуствујемо већу у реалном времену. Препорука је 

да се овакав хибридни начин одржавања састанка и даље организује на овакав 

начин.  

Требало би перманентно и редовно усаглашавати критеријуме формативног и 

сумативног оцењивања у оквиру стручног већа, уз уважавање напредовања 

ученика и подстичући мотивацију, што ће бити настављено и у другом 

полугодишту.  

   

 

10.4. Стручно веће лекара 

 

Руководилац   

  

Миломир Спасовић  

Чланови  

Стручног већа   
 

  

Мирјана Стојановић, Биљана Максимовић, Марко 

Ћулибрк, Маријана Билбија, Миломир Спасовић, 

Марија Шаренац, Наташа Исаиловић, Александра 

Јовановић, Данијела Раденовић  

Број одржаних састанака  

  

11 седница Стручног већа  

Реализоване активности плана и програма   

        Током школске 2021/22. одржано је једанаест састанака Стручног већа. 

Током рада Стручног већа праћен је и реализован план рада. Састанци Стручних 

већа одржавани су у просторијама школе или онлајн у зависности од 

епидемиолошке ситуације.   

       Током рада Стручног већа посвећена је посебна пажња иницијалним 

тестовима, организацији и прилагођавању наставе ученицама који су наставу 

пратили искључиво онлајн и оцењивању истих. Чланови Стручног већа 

ускладили су критеријуме и документацију коју воде приликом формативног и 

сумативног оцењивања. Стручно веће је током свог рада сарађивало са стручним 

већем здравствене неге и направили су усаглашавање наставе теорије и вежби за 

предмете који се реализују кроз теорију и вежбе.   
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       Председник Стручног већа редовно је информисао о закључцима и 

препорукама Педагошког колегијума. Квартално је рађена анализа постигнутог 

успеха ученика. Чланови већа вршили су самовредновање и на основу тога дали 

предлоге за стручно усавршавање.  

       На Републичком такмичењу из анатомије и физиологије ученици који су 

чинили екипу: Нина Красић, Наталија Пејовић и Јована Вићентијевић са својим 

менторима Миломиром  Спасовићем и Маријаном Билбијом освојили су прво 

екипно место и на тај начин наставили низ освајања награда.   

       На Републичком такмичењу у пружању прве помоћи екипа ученика чији је 

ментор била наставник Александра Јовановић заједно са колегиницама из 

стручног већа наставника  здравствене неге освојила је треће место.  

Предлог поделе наставе за школску 2022/23. годину урађен је поштујући 

индивидуалне потребе наставника, али прилагођен и потребама других већа, 

посебно већа фармацеута.  

  

Нереализоване активности плана и програма  

Унутар стручног већа није одржан ниједан огледни час.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

/  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

У оквиру стручног већа није у потпуности реализована активност иницијалних 

тестова. 7 наставника реализовало је иницијалне тестове и прилагодило је план 

рада резултатима добијеним из иницијалних тестова. Један наставник није 

реализовао иницијалне тестове ни у једном одељењу у коме изводи наставу.   

Препорука за наредну школску годину је да сви наставници у оквиру стручног 

већа спроведу иницијалне тестове и резултате истих примене кроз своје планове 

рада.   

На нивоу већа планирати макар један огледни час или дати предлоге за примере 

добре праксе.   

Препорука је и радити више на мотивацији ученика да посећују часове допунске 

наставе.  
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10.5. Стручно веће наставника здравствене неге 

 

Руководилац   

  

Ивана Ђорђевић  

Чланови Стручног већа  

  

Јелена Тодоровић, Миланка Булатовић, 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, Марина 

Петровић, Катарина Сенић, Сања Савић 

Број одржаних састанака  12 одржаних састанака  

Реализоване активности плана и програма   

 Током школске 2021/22. 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 - задржали смо став од раније да прва година ради анкетни 

упитник.Ученици II,III и IV разреда из теоријског дела радиће иницијални тест 

који ће се састојати из питања везаних за теоријски део здравствене неге,док на 

вежбама ученици ће иницијални тест радити у виду једног задатка где ће се 

процењивати стечене мануелне способности.Заједно смо израдили чек листе за 

радне задатке за процену мануалних способности ученика.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 у виду једног задатка где ће се 

процењивати стечене мануелне способности  и наставници који предају у том 

одељењу заједно ће анализирати резултате теста и договорити се ко ће како 

прилагодити наставни план и програм резултатима иницијалног теста.  

  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.Такође,на нивоу већа задржали смо став да ученици 

дневнике рада и ове године води електронски кроз гугл учионицу,у циљу развоја 
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и унапређења ИКТ вештина.За ученике је од октобра месеца организована 

допунска  настава,као и разнолике секције.   

 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 старом 

програму.  

 Чланови већа су учествовали у реализацији свих активности на 

нивоу школе.У оквиру тематског дана „Спавање и сањање“, учешће из нашег 

већа имале су наставнице Сања Миливојевић,Наташа Павловић,Марија 

Сретеновић,Вукосава Продановић,Тамара Јанковски,Јасмина Радаковић,Верица 

Јовановић,Ивана Ђорђевић. Тематском дану „Мај месец математике“, учешће су 

имале Сања Миливојевић,Наташа Павловић, Вукосава Продановић. Фестивал 

науке, тема  „Они су померали границе“, учешће је имала Сања Врањешевић. 

Наставници нашег већа били су носиоцио реализације ``Базара здравља``  

 Остварили смо запажене резултате на републичким такмичењима:  

-На републичком такмичењу у пружању прве помоћи екипа ученика са својим 

менторима Јасмином Николић и,Вером Петровић и колегиницом Александром 

Јовановић из стручног већа наставника лекара освојила је треће место.   

- На републичком такмичењу из РППСО ученици са својим ментором Сањом 

Миливојевић такође је освојила треће место.  

-На Републичком такмичењу из здравствене неге  ученици са својим менторима 

Татјаном Милутиновић и Горданом Стевановић  освојили су треће екипно место 

и треће појединачно место .  

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. Рад Стручног већа је од стране чланова оцењен успешним, план и 

програм испуњен    

 

Нереализоване активности плана и програма  

Сарадња са стручним службама КЦ, са Медицинским факултетом, са 

Националном асоцијацијом удружења здравствених радника Србије и 

подружницом Крагујевац реализована је у 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  
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На почетку ове школске године акценат у раду смо ставили на прилагођавање 

наставе новонасталом начину реализације због епидемиолошке ситуације.На 

нивоу већа договорили смо се како ћемо прилагодити наставу (која се по плану 

реализује у наставној бази) реализацији у кабинетима школе.. У циљу што 

квалитетније наставе вежби од септембра месеца оформљено је још два 

привремена кабинета за потребе наставе. У оквиру тима за пројкте наша школа 

је аплицирала је за  

три пројекта.Први пројекат „Геријатрија“ Eразмус+  пројекат „Геријатрија,други 

,,Старо злато,, и трећи појекат К2 Прва помоћ широм света је Ерасмус + К202 

након евалуације пројеката од стране Ерасмуса сва три пројкекта су одобрена.У 

оквиру пројекта  

Геријатрија који је спроведен у старачком дому у Месини на мобилност су ишли 

ученици смера медицинска сестра техничер трећег и четвртог разред и са 

ученицима је ишла колегиница из нашег већа Сања Врањешевић.Пројекат 

,,Старо злато,, је спроведен кроз мобилност ученика смера неговатељ(другог и 

трећег разреда)и са овим ученицима су ишле јос две колегинице Јасамина 

Радаковић и Тамара Јанковски.Мобилност ученика је спроведена у старачком 

дому у Солуну. Пројекат,, Прва помоћ широм света,,се бави истраживачким 

радом и и даље је активан. Учешће у пројекту поред кординатора тима за 

пројекте и истраживача Вере Петровић узели су чланови већа  

Ивана Ђорђевић и Јасмина Николић.Учешће у овим пројектима многе новине 

нису видели само ученици већ и колегинице које су затим упознале цело веће.  

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 унапредити и осавременити педагошку 

документацију,спровести иницијални тест мануелних вештима и у наставним 

базама,побољшати мотивацију ученика за похађање допунске наставе,планирати 

и реализовати бар један огледни час  
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10.6. Стручно веће наставника зубне технике 

 

Руководилац   

  

Мерима Шаптовић  

Чланови Стручног већа  

  

Никола Петровић, Дарко Обрадовић, Бојан Бишевац,  

Дејан Лазовић, Александра Јовановић, Маја Недовић, 

Вељко Шебек, Мерима Шаптовић  

Број одржаних састанака  

  

12  

Реализоване активности плана и програма   

-Конституисање стручног већа за шк. 2021./22.год.,  

-Израда годишњег плана и програма рада СВ за шк. 2021./22.год.,  

-Израда Школског програма за III разред, израда глобалноих и оперативних 

планова рада за шк. 2021./22.год.,  

- Усвајање уџбеника за шк. 2021./22.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 или у просторима школе или онлајн путем вибер 

групе, формирана табела/евиденција присутности наставника.  

-Наставници су за рад током целе године користили  google учионице, једна 

ученица IV разреда похађала је током целе године он лајн наставу.  

-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 ( 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,  

- Чланови стручног  већа су похађали велики број семинара , што се и види из 

остварених интерних и екстерниог броја бодова/сати.  

-Такмичење ученика IV разреда организује се са циљем унапређивања квалитета 

образовно-васпитног рада_: мотивација ученика, идентификовање ученика са 
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изузетним способностима, уједначавање поступака и метода израде практичних 

радова, унапређивање квалитета израде практичних радова, повезивање са светом 

професионалног рада и популаризације струке.Одржано је у оквиру Мајских 

сусрета зубних  техничара у Каргујевцу.  

  

Нереализоване активности плана и програма  

  

-Огледни часови, учешће у реализацији тематског дана, базара здравља.  

-Развијање МПК унутар већа  

  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

  

Похађање  обука путем различитих платформи.  

  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

 Онлајн настава:  

тешко применљива за наставу вежби .    

 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,  

  у циљу мотивације ученика, да се на крају модула наставе вежби, блок наставе, 

прикажу, изложе, поставе на гугл учионицу радови ученика.  

 

10.7. Стручно већe фармацеута и лабораната 

 

Руководилац   

  

Бојан А. Блидаревић  

Чланови Стручног већа/ 

тима/актива/стручног 

органа/секције  

  

Биљана Петровић (породиљско одсуство), Валентина 

Јовановић Суханек, Славко Зечевић, Наташа 

Вучковић,  

Ивана Миљковић, Снежана Агатоновић Милановић, 

Алекса Богићевић  

Број одржаних састанака  12  

Реализоване активности плана и програма   

 Састанци Стручног већа одржавани су у просторијама школе или онлајн 

(преко viber групе), а у зависности од епидемиолошке ситуације.   

 Чланови већа су изабрали  председника и усвојили план рада Стручног већа 

за предстојећу школску годину. Извршена је подела предмета и одељења по 
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наставницима.  

 Чланови већа су се консултовали у вези са израдом глобалних и 

оперативних планова рада. У глобалне планове су имплементиране 

међупредметне компетенције (обавезна је МК-8: одговоран однос према здрављу), 

нивои постигнућа су усаглашени са исходима предмета и послати ученицима на 

Google учионицу, дискутовало се о организацији, нарочито наставе вежби у 

зависности од модела наставе који ће бити заступљен и увођењу у наставу 

савремених облика наставе. Такође се разговарало о усаглашавању критеријума 

оцењивања из предмета који воде два или више наставника на нивоу већа, као и о 

начину евиденције формативног и сумативног оцењивања ученика.  

 Израђен је распоред наставе вежби, а уз узимање у обзир оптерећење 

ученика часовима теорије на дневном нивоу. Наставници који изводе наставу 

вежби су средили кабинете и учествовали у набавци опреме за наставу вежби.  

 Посебна пажња је посвећена иницијалним тестовима чији су резултати 

прокоментарисани са члановима већа, али и са ученицима. На основу резултата 

иницијалног тестирања утврђене су области у којима је потребна додатна подршка 

ученицима у циљу остваривања исхода.  

 Наставници који су присуствовали семинарима или их пратили online су 

научено презентовали осталим члановима већа („Формативно оцењивање и 

његова примена у дигиталном окружењу“).  

 На састанцима Стручног већа се разговарало и о начину оцењивања ученика 

који су одсуствовали са наставе или су се изјаснили за online наставу и договорено 

је да се ученицима омогући да поделе градиво које су пропустили и, ако је 

потребно, одржи допунска настава. Организована је допунска настава за ученике 

који имају недовољну оцену, као и за ученике којима је потребна подршка у 

савладавању одређених садржаја из наставних модула/тема.  

 Квартално је анализиран успех ученика по одељењима.   

 Чланови Стручног већа редовно су информисани о закључцима и 

препорукама Педагошког колегијума.   

 Валентина Јовановић Суханек је организовала школско такмичење из 

Хематологије са трансфузиологијом. Остварена је сарадња са Стручним већем 

лекара јер је члан жирија била Биљана Максимовић.  

 Организована је посета Академији струковних студија у Земуну за ученике 

образовног профила лабораторијски техничар.   

 Анализа успеха, анализа рада Стручног већа.  

Нереализоване активности плана и програма  

 Анализа одржаних часова  

 Интердисциплинарна настава  

 Извођење огледних/угледних часова  

 Израда инструмената за самовредновање  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  
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/  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

 Развијање међупредметних компетенција - сарадња у оквиру већа и са другим 

Стручним већима.  

 Потребно је планирати и реализовати огледне/угледне часове.  

 Потребно је израдити инструменте за самовредновање, уз консултовање 

педагога школе.   

 Потребно је јасно дефинисати и уобличити критеријуме формативног и 

сумативног оцењивања, уз уважавање  различитих образовних потреба, 

интересовања и могућности ученика и планова наставних предмета.  

 Узети учешће у Тематским данима.  

 

 

11. Извештај о раду школских тимова 

 

11. 1. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Руководилац Тима  

  

Данијела Симић  

Чланови Тима  

  

Владимир Јакшић, Мира Миловановић, Бојана Савић 

Богдановић, Гордана Милановић, Оливера Првић 

Ерац, Драгица Новаковић, Маја Марковић Гашић, 

Марија Сретеновић, Сања Миливојевић, Јелена 

Јованчевић, Јелена Јовановић, Срђан Марковић  

Број одржаних састанака  

  

дванаест  

Реализоване активности плана и програма   

  

-формирање Тима  

-израда и усвајање годишњег плана и програма рада Тима  

-израда програма заштите ученика од дискриминације  

-упознавање наставничког и одељенског већа са радом Тима и документацијом  

-Госпојинске свечаности, промоција хуманих вредности, духовно, научна и 

културно-уметничка манифестација под покровитељтвом Града Крагујевца и 

Управе за сарадњу за црквама и верским заједницама Министарства правде. 

Предавање и радионица „Хиландар јуче и данас“, проф.др Владета Јанковић. 

Носиоци активности: М. Марковић Гашић  

-упознавање ученика и родитеља са ненасилном комуникацијом. Носиоци 
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активности: одељенске старешине и педагошко-психолошка служба  

-спорска недеља, турнир у одбојци. Турнир се односио на све ученике школе, па 

је велики број ученика учествовао. Турнир је организован у сарадњи са 

наставницима физичке културе и протекао је у спортској атмосфери. Носиоци 

активности: Ученички Парламент и Д. Симић  

-неговање здравог начина живота (АИДС) „вођена фантазија“, радионица за све 

ученике на тему „Борба против предрасуда, дискиминације особа које живе са 

ХИВ-ом“. Радионице су одлично прихваћене од стране ученика. Изазвале су јаке 

емоције и разбиле одређене предрасуде, што је испунило циљ радионице. На 

крају сваке радионице ученицима су дељени папирићи на коме су могли 

анонимно да напишу своје мишљење о радионици и изразе своја запажања и 

препоруке. Носиоци активности: С. Миливојевић и М. Сретеновић  

-„Реци не насиљу“ изложба у холу школе у сарадњи са Ученичким Парламентом 

и наставницима ликовне културе. Формиран је пано са ученичким радовима на 

задату тему на спрату школе. У изради радова учествовали су ученици 1. 

разреда. Носиоци активности: Д. Симић и М. Сретеновић  

-недеља лепих порука. У циљу подизања свести о хуманим вредностима, а на 

тему „Сваки је дан за љубав и љубазност“, изведене су радионице верске 

наставе, грађанског васпитања, математике и информатике: писање порука, 

покажи другу/другарици колико ти је стало, свако од нас је јединствен и 

непоновљив у вечности-једно мало уметничко дело Божије. У изради су 

коришћени различити материјали и технике рада и ученички радови биће у 

наредном периоду изложени у холу школе и дворишту. Носиоци активности: М. 

Марковић Гашић и М. Сретеновић, наставник грађанског васпитања, наставници 

математике и информатике  

-дигитално насиље, приказ презентација на часовима одељенског старешине. 

Носиоци активности: одељенске старешине и педагошко-психолошка служба  

-састанци Тима, поред редовних састанака, Тим се три пута вандредно састајао;   

    - први пут је имао пријаву сумње о постојању насиља над учеником од стране 

запосленог. Након комплетне анализе све релевантне документације школе и 

МУП-а Тим је сумњу одбацио и предложио следеће мере:   

        - педагошки надзор над запосленим  

        - упућивање запосленог на семинар о вештинама комуникације  

        - педагошко-психолошка служба ће одрадити истраживање на тему насиља 

у школи  

        - одељенске старешине да интезивирају теме о насиљу и видовима насиља 

на часовима одељенског старешине;    

     - други пут је била туча ученика у школском дворишту. Након комплетне 

анализе, медицинске документације, извештаја са сигурносних камера, изјава 

ученика актера и сведока туче, као и изјаве школског полицајца, Тим је 

једногласно донео одлуку да се ради о насиљу трећег степена и  предложио 

покретање васпитно дисциплинског поступка и изрицање мере укор 
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наставничког већа, као и израду опетаривног плана индивидуалне заштите за оба 

ученика. У оквиру превентивних активности Тим је реализовао радионице на 

тему „Борба против предрасуда и дискриминације“ и одржао медијацију са 

родитељима и ученицима који су учествовали у тучи  

    - трећи пут се састао како би донео мишљење и прелог мера на захтев 

педагошко-психолошке службе у вези са конфликтном ситуацијом у одљењу 1. 

разреда између два ученика. Након подношења извештаја члановима Тима од 

стране Б. Савић Богдановић, педагога школе и анализом и дискусијом Тим је 

донео предлог да се ради о насиљу првог степена ( конфликт се први пут дешава, 

не постоји васпитно дисциплински поступак код актера конфликта и да није 

постојала свест о вршењу насиља код ученика који се одмах извинио ). Тим је 

предложио следеће мере: интезивирати рад педагошко психолошке службе са 

одељенском заједницом, одељенски старешина утврђује смањење оцене из 

владања ученицима, на часовима одељенског старешине разговор и предавање 

на тему „Асертивна и ненасилна комуникација у групи“  

  

Нереализоване активности плана и програма  

  

-безбедност за све – пројекат МУП-а Крагујевац и Тима (представници МУП-а 

нису доставили тему овогодишњег пројекта)  

  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

 

  

Гордана Милановић, психолог, спровела је онлајн анкету међу ученицима у вези 

информисаности ученика о насиљу и његовој пристности у одређеним 

социјалним релацијама. На основу добијених резултата педагошко психолошка 

служба је дала препоруке за одељенске старешине, Ученички Парламент, за Тим 

за заштиту ученика, стручне сараднике, наставнике и васпитаче. Препоруке које 

се односе на Тим су следеће:  

-уредити посебну огласну таблу у централном делу хола школе у сарадњи са 

ђачким Парламентом како би обавештења била уочљивија за ученике, 

наставнике и родитеље, представити програм заштите ученика од насиља 

посебно Ученичком Парламенту и савету родитеља. Након добијених препорука 

Тим је оформио нови пано о информацијама и интервентним корацима које 

треба предузети када постоји сумња или се насиље дешава. Пано је стављен да 

буде видљив за све ученике. Тим је поставио и слике на видео биму које ће се 

приказивати за време одмора везано за информације ученика о насиљу. У 

сарадњи са Ученичким Парламентом успостављена је сарадња са канцеларијом 

за младе Града Крагујевца у оквиру пројекта „Једнака права за све“ где је 

ученицима свих разреда одржано предавање и презентација „Превенција свих 
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облика насиља“. Носиоци активности: Д. Симић, М. Сретеновић  

-радионица у манастиру Дивостин је одржана 20.05.2022. године под називом 

„Стопама Ћирила и Методија“ у циљу буђења свести о људским вредностима. 

Ученици су присуствовали музичкој радионици, реторском радионици, 

калиграфији и радионици словенске писмености. Носиоци активности: М. 

Марковић Гашић  

  

У дому су током другог полугодишта реализоване следеће активности:  

-дан розе мајица  

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, 

последње среде у месецу фебруару, који је познат и као „Дан розе мајица“,  

ученице Дома су у сарадњи са Тимом за вршњачко насиље направиле пригодну 

поставку. (постери, поруке). Циљ је промовисање толеранције, емпатије, 

поштовања различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилно 

решавање конфликата.  

Вршњачко насиље је општи друштвени проблем са којим се многа деца сусрећу, 

а најважнија је његова превенција.   

  

-поруке матуранткиња дому и домкињама и поруке матуранткињама од 

домкиња  

Реализовано у задњој недељи маја. На два хамера исписане су позитивне мисли, 

поруке које представљају утиске мтуранткиња и осталих станарки о дому. 

Намењене су свим домкињама као подстицај и мотивација да што лакше и 

лепше проживе предстојеће домске дане, али и матуранткињама да понесу 

позитивне утиске и након изласка из дома. Слоган саме активности и порука 

матуранткињама је „Ово је нова шанса почните да остварујете своје снове. 

Наставите малим и сигурним корацима у будућност...Срећно!“  

-толеранција активност  

Мотивационе поруке за прихватљиво и пожељно понашање у колективу. 

Домкиње друге васпитне групе су током месеца априла реализовале активност – 

толеранција/прихватимо различитости. Домкиње су препознале раличитост међу 

њима и то изразиле сликовито на хамерима као предност и богатство у њиховим 

животима. Уједно су свесне и постојања граница толерантног понашања преко 

којих не би требало прелазити како и саме не би изгубиле своју 

индивидуалност.   

-Комуникација  

У оквиру обраде теме о комуникацији у адолесценцији ученице четврте 

васпитне групе су се подсетиле шта је то комуникација, које су препреке у 

комуникацији младих, активном слушању, асертивној и ненасилној 

комуникација. Ученице су пар ТИ- порука написале и окачиле на зид, а затим су 

те поруке превеле у ЈА-поруке и окачиле на мост заједно са порукама како 

можемо побољшати комуникацију. Након разговора о значењу народних 
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мудрости о комуникацији и језику ученице су направиле постер искористивши 

народне мудрости да прикажу основе комуникације.  

  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

На основу анализе рада Тима и анализе постојећег стања у школи, а у циљу 

планирања мера и спровођења активности за спречавање и сузбијање насиља и 

дискриминаторног понашања као и плана за наредну школску годину уочене су 

следеће препоруке:  

-наставити са спровођењем превентивних активности чланова Тима у сарадњи са 

другим Тимовима, секцијама и наставницима у школи  

-одржавати коректну сарадњу школе и Дома, као и других Тимова у школи. У 

наредној школској години у плану рада Тима планирати заједничке активности 

Тима и васпитача у Дому  

-обележавање важних датума у сарадњи са социјалним партнерима школе  

-одељењске старешине на првим часовима ЧОС-а  упознају ученике са Кућним 

редом школе, Протоколом о заштити ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, интерним правилницима и другим законским 

актима.   

-организовање хуманитарних активности са конкретним акцијама   

-поштовања различитости и толеранције, упознавање са стереотипима и 

предрасудама, дискриминација су теме које нису у довољној мери заступљене у 

плановима рада ОС.  

-посете културним манифестацијама и установама нису реализоване у довољној 

мери.  Препорука је да се ове теме реализују кроз планове рада одељењске 

заједнице током наредне школске године уз сарадњу са Тимом за културне 

активности.  

-поједине одељењске старешине користе препоручене приручнике за рад са 

ученицима, али се у плановима не види конкретна тема часа. Приликом израде 

планова рада за наредну школску годину изабрати конкретне теме из 

приручника у сарадњи са ученицима.  
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11.2.  Тим за инклузивно образовање 

 

 Руководилац   

 

 Сања Врањешевић  

  

  

Чланови Стручног већа/ 

тима/актива/стручног 

органа/секције  

 Бојана Савић Богдановић  

Гордана Милановић  

Гордана Степановић  

Максимовић др Биљана  

Јовановић Верица  

Број одржаних састанака  6  

Реализоване активности плана и програма   

  

Тим за инклузивно образовање је на свом првом састанку одржаном крајем 

августа 2021.године, усвојио извештај о раду у претходној школској години,и 

званично је формиран тим за нову школску 2021/2022.годину.  

На челу тима,за ову школску годину је изабрана Сања Врањешевић,ди-

пломирани специјални педагог и наставник здравствене неге,а остали чланови 

тима су наставници:Гордана Степановић,Гордана Милановић,Верица 

Јовановић,Максимовић др.Биља,као и Бојана Савић Богдановић,педагог школе 

која је по природи свог посла ди-ректно укључена у рад. Остављена је 

могућност да се у рад Тима за ИО укључи,по потреби и у зависности од 

проблематике,стручњак из одређене области.   

Прва активност тима се односила на прављење плана рада за текућу школску 

2021/2022.годину.То је подразумевало да се од педагошко-психолошке службе и 

педагога школе,добије списак имена деце,као и разлози који захтевају 

ангажовање нашег тима и одређене активности. Остављена је могућност 

корекције и допуне плана у случају појаве неких непредвиђених  ситуација и 

околности.  Такође,направљени су информативни састанци са одељенским 

старешинама у чијим се одељењима налазе деца која захтевају било који вид 

ангажовања ТИО и договорене су заједничке активности  ( дневни и месечни 

састанци у складу са потребама,консултације и састанци са ро-

дитељима,одељенским већима).      

 У том моменту,постојао је ученик првог разреда који је похађао наставу и био 

обухваћен ИОП2, али и ученици који су због здравствених разлога и још 

активне пандемије корона вирусом,на онлајн настави.   

Чланови тима су била у сталном међусобном контакту,али и са одељенским 

старешинама чији су ђаци били у стању потребе за ангажовањем тима,као и у 

директном или индиректном контакту и са родитељима деце.   

Одржавани су и званични састанци,праћени су извештаји одељенских 

старешина,предметних наставника о напретку и учењу ђака. У складу са тиме су 

се  мењали и допуњавали начини рада и приступи одређеним ученицима. 
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Нереализоване активности плана и програма  

  

 У раду овог тима не постоје нереализоване акивности   

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

 

/  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

 Као једна од препорука за наредну школску годину је да се одржи више 

формалних састанака тима. На састанцима би требала да се уради боља подела 

задатака између чланова тима и на тај начин ће се постићи већа 

оперативност,брже и боље решавање одређених проблема и потешкоћа. 

Такође,било би добро да се ученици доделе тачно одређеном члану тима који ће 

на овакав начин интензивније пратити ђака који је у стању потребе за подршком 

тима за инклузију.  

 

11.3. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 

 

Руководилац   Гордана Костић  

Чланови тима  

  

Бојана Савић Богдановић  

Мирјана Чаировић  

Биљана Петровић  

Милена Кујунџић  

Ивана Човић  

Марко Ћулибрк  

Татјана Пајић  

Драгана Вукадиновић  

Број одржаних 

састанака  

осам  

Реализоване активности плана и програма   

 Према планираним активностима реализовано је формаирање тима и извршена 

је израда плана и програма. Одржано је предавање педагога школе у оквиру кога 

су упознати наставници и ученици са појмом компетенција, њиховим садржајем 

и функцијом као и начинима њиховог развијања. У сарадњи са Тимом за 

стручно усавршавање евидентирани су наставници који су похађали обуке за 

међупредметне компетенције.  

Реализовани су тематски дан „Спавам и сањам“, активности у оквиру програма 

„Мај месец математике“, као и „Новогодишњи сајам“.  

Анализе рада Тима су вршене квартално и формирани су полугодишњи и 

годишњи извештаји према утврђеном плану.  
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Детаљи активности се налазе у записницима Тима за међупредметне 

компетенције и предузетништво.  

Нереализоване активности плана и програма  

  

Нереализоване активности представљају последицу околности рада у текућој 

школској години. Забележена је оправдана спреченост, као и пад интересовања 

актера за реализацију појединих активности.  

Нису реализовани огледни/угледни часови због епидемиолошке ситуације.  

У записницима Стручних већа нису пронађене размене искустава наставника о 

реализацији међупредметне повезаности (предности, потешкоће, недоумице). 

Треба скренути пажњу Стручним већима да оове активности уврсте у сопствене 

планове.  

Због потешкоћа примене „Комбиноване наставе“, није успешно у потпуности 

спроведено истраживање о утицају међупредметне повезаности на 

индивидуални развој ученика и развој њихове предузетничке способности.  

Одсуство ученика из Школе резултирало је падом њиховог интересовања, па у 

складу с тим није формирана Секција за предузетништво и није било 

интересената за учешће на Осмомартовском сајму.  

  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

У оквиру рада Тима уочене су значајне активности у којима се развијају 

међупредметне компетенције. Тако су реализоване додатне активности попут:  

Научни караван - Београд  

Фестивал науке  

Сваки дан је дан љубави и љубазности – Помоћ друг другу   

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

 Слаба кооперација са Стручним већима. Пад интересовања наставника за 

додатно ангажовање (огледно/угледни часови).  

Препорука је да се поједине активности уврсте у рад Стручних већа. Да се 

подстичу, стимулишу и награђују наставници и ученици за додатни рад. 

Равномерније распоредити актиности и одговорности на све активне учеснике.  
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11.4.  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Руководилац Владимир Јакшић 

Чланови тима Бојана Савић Богдановић, Гордана Милановић, 

Јелена Тодоровић, Маја Радуновић Марковић, 

Гордана Костић, Дарко Обрадовић 

 

Број одржаних 

састанака  

 

четири 

Реализоване активности плана и програма 

У току школске 2021/2022 године реализоване су слeдеће активности: 

1. Педагог школе Бојана Савић Богдановић одржала је на седниц 

Наставничког већа предавање о међупредметним компетенцијама. 

2. На седницама стручних већа вршена је и

 квалитативна анализ иницијалних тестова. Примећујемо да је та анализа у 

појединим стручни већима квалитетнија него ранијих година и да су многи 

отклонил уочене, а потом и сугерисане слабости. Ипак, поједини наставници су 

даље радили само квантитативну анализу. 

3. На састанцима стручних већа анализирани су успеси у учењу као и услов 

рада, тј. врсте наставе. У највећем делу наставна је организована онлајн з 

допунску наставу. Закључак је да су се наставници много боље снашли овим 

условима, поготово у коришћењу веб алата, палтформи за учење али и у 

примени формативног оцењивања ученика, него када је настав била искључиво 

онлајн или комбинована. 

4. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

занемаривања спровео је обухватно истраживање по коме је уочено д ученици 

нису упознати са различитим врстама насиља, да не умеју да и правилно 

класификују, да не знају где се налази табла са обавештењима На основу 

резултата урађене су бројен активности са одељењски старешинама, 

сатавницима грађанског и веронауке и планиране с радионице на различите теме 

у наредној години. 

5. Спроведено је истраживање како млади спроводе своје слободно време 

спроведено међу ученицима школе, резултати истражиавња с искоришћени да се 

одређене активности предавања и радиониц организују у наредној школској 

години. 

6. Урађена је база примера добре праксе. Свако стручно веће је предложил 

своје најбоље радове који се налазе на дропбоксу школе. 

7. Стручни сарадник је са ученицима спровео низ предавања, на основ 

потреба ученика. Предложено је да се нешто слично омогућ иродитељима у току 

следеће школске године. 
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Нереализоване активности плана и програма 

Наставници током године нису реализовали огледне/угледне часове. 

 

 

11.5. Тим за професионални развој 

 

Руководилац Тима  

  

Татјана Милутиновић  

Чланови  Тима  

  

Гордана Милановић, Гордана Стевановић, Ивана 

Ђорђевић , Марина Катанић и Срђан Марковић  

Број одржаних састанака  

  

11  

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 

за ову школску годину ,за чланове својих стручних већа.   

У  овoj школскoj години  реализоване су  бројне активности које су биле 

планиране у оквиру хоризонталног интерног усавршавања планом 44. Већи број 

наставника  је учествовао или организовао активности предвиђене  планом  44  у 

оквиру интерног стручног усавршавања. Мањи број наставника ( 19 )  није 

остварио обавезни  број сати у овој школској години  и то су углавном 

наставници који раде са мањим процентом у школи, или су били одређени 

временски период на боловању. Детаљан извештај се налази у документацији 

Тима.  

- У оквиру активности плана 44  организовано  и реализовано је предавање за 

наставнике на Наставничком већу за област Међупредметне компетенције, 

организоване препоруке са семинара у оквиру Стручних већа, приказ примера 

добре праксе, наставници су пратили вебинаре, учествовали на Јесењој 

скупштини медицинских школа , присуствовали предавању у организацији и 

сарадњи са другим институцијама, учествовали на Градском фестивалу 

науке  ,,Ноћ истраживача“, организовали су  и реализовали изложбе радова 

ученика поводом новогодишњих празника под називом ,,Новогодишње 

чаролије'.Уоквиру Стручних већа оргнизована је посета часовима других 
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наставника - наставник гост у гугл учионицама, наставници су учествовали у 

организацији и реализацији  тематског дана ``Спавање и сањање ’’тематског 

дана  математике, Базара здравља ,учествовали у реализацији пројеката на 

државном и градском нивоу. Организован је и Јавни час  под називом: 

,,Здравствено васпитни рад са болесницима код примене индивидуалних 

инхалатора“.  

Тим је редовно информисао запослене о понуди  обука, 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.  Тим je упутио наставнике на 

платформу  ,, Чувам те „како би  наставници онлајн путем спроводили 

хоризонтално стручно усавршавање  

У овој школској години захваљујући одличној сарадњи са Центром за стручно 

усавршавање Крагујевац реализовано је укупно  16 акредитованих  семинара од 

тога 4 семинара у септембру, 4 семинара у октобру, 3 семинара у новембру и 4 

семинара у децембру и један семинар у јуну месецу.Семинари су организовани у 

школама или у онлајн окружењу.Укупан бој наставника који је похађао ове 

семинаре је 38.  

 На предлог чланова Тима ,а у сарадњи са директором школе који је обезбедио 

финансијска средства у првом полугодишту је организован и реализован семинар 

под називом: ,,Одрастање без алкохола, дроге, коцке,секти и насиља» каталошки 

број 251 (К3П4).Овај семинар је похађало 36 наставника  и 4 васпитача из дома 

ученика.  

У сарадњи са директором школе који је обезбедио финансијска средства, за 

наставнике физичког васпитања финансиран је семинар под називом: ,,Примена 

информационо – комуникационих технологија у настави физичког васпитања», 

каталошки број 1013. Овај семинар је похађао један наставник.  

Стручни сарадници у школи су аплицирали за семинар под 

називом:,,Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу“.Овај семинар је похађало  16 наставника и 2 васпитача у дому 

ученика.  

У току првог полугодишта у организацији Министарства просвете науке и 

технолошког развоја организована је обука  под називом : Обука за планирање, 

спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика“. Обуку је 

похађало  8 наставника.  

У организацији ЗУОВ-а наставници су похађали обуку под називом: ,,Обука за 

реализацију нових програма орјентисане ка исходима учења“. Обука је намењена 

свим наставницима који у свом наставном предмету имају дефинисане исходе 

учења.  

 Тим је проследио обавештење и адресу за пријаву свим наставницима за још две 

обуке на тему:Windows10,MS Ofice 365 и MS Intune.  
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У оквиру хоризонталног интерног усавравања планом 44 васпитачи у дому 

ученика похађали су вебинаре, учествовали на литерарном конкурсу љубавне 

поезије „Иван Пангарић“,презентовани су примери добре праксе.У оквиру 

стручног усавршавања ван установе  васпитачи у дому ученика похађали су 

семинаре,обуке. Васпитачи су у овој школској години похађали семинаре 

понуђене у школи или по властитом избору. Уобичајена пракса  на нивоу 

договора домова региона је ове године изостала, односно један планирани 

семинар је одложен за август. Настављено је са праксом размене искустава, 

приказа личне праксе васпитача на Педагошким већима, а у оквиру интерног 

стручног усавршавања.   

Остају приоритети да се приликом састављања листе жеља води рачуна о 

самопроцени компетенција васпитача и стављању акцента на развијање слабијих. 

Такође, давнашња идеја о прављењу базе примера добре праксе почела је да се 

реализује  и план је да се развије и унапреди у тој мери да васпитачи у наредном 

периоду излажу своје радове на стручним конференцијама.  

  

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  

У овој школској години  није реализовано шест планираних огледних часова,два 

јавна часа и три планирана предавања, због актуелне епидемиолошке ситуације. 

На Наставничком већу у оквиру приказа примера добре праксе, планирано је да 

Соња Поповић  представи пројекат ,,Едукативни ум“,али није реализовано из 

техничких разлога. Планира се реализација следеће школске године.  

  

На нивоу договора домова региона један планирани семинар је одложен за 

август.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

Онлајн упитник, у периоду од 21. 10. 2021. године до 2. 11. 2021. године на 

узорку од 45 наставника. Испитивано је шта запослени мисле о организацији 

професионалног развоја у школи. Питања су се односила на планирање 

професионалног развоја, условe које обезбеђује школа и на рад Тима за 

професионални развој.   

Закључак је да су наставници  оценили да су веома задовољни радом Тима за 

професионални равој. По њиховом мишљењу, активности се спроводе 

професионално и транспарентно.  

Детаљна анализа и резултати спроведених испитивања се налазе у документацији 

Тима.  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

 Интезивирати сарадњу са Стручним већима, стручним сарадницима, 

Тимом за унапређење квалитета и развој установе и тимом за међупредметне 
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компетенције.  

 У оквиру реализације интерних облика стручног усавршавања препоручити 

Стручним већима да организују активности према плану ,нарочито активности 

које се односе на реализацију огледних часова и предавања.Нереализоване 

огледне часове и стручна предавања планирати за наредну школску годину.  

 Уоквиру хоризонталног стручног усавршавања планирати више активности 

усавршавања у установи ( више међусобних посета наставника часовима, 

представљања примера добре праксе, представљање различитих веб алата и 

других активности из правилника о стручном усавршавању.   

  Ради унапређења личних компетенција, препорука је да сваки наставник 

попуни Упитник за самопроцену компетенција наставника 

http://www.zuov.rs/programi1/Kompetencije/Anketa.aspx  .На основу резултата 

упитника наставник у току школске године ради на унапређењу слабије 

развијених компетенције. Предлажемо неке начине унапређивања свог рада:  

(прављење листе жеља акредитованих семинара који ће омогућити развој 

слабијих компетенција – лични план стручног усавршавања ,похађање часова 

наставника код којих су те компетенције развијеније.  

 

11.6. Тим за каријерно вођење 

 

Руководилац   Вукосава Продановић  

Чланови тима  

Гордана Милановић, Оливера Првић Ерац, Марија 

Сретеновић, Тамара Јанковски, Бојан Бишевац, Ивана 

Миљковић и Миљана Ракоњац IV/2  

Број одржаних 

састанака  

 

3 + извештаји о одржаним активностима  

 

Реализоване активности плана и програма  

У току овог полугодишта остварен је жељени циљ, односно ученицима је 

пружена помоћ да управљају својом каријером.  

У рад тима укључен је ученик – представник ученичког парламента.  

Остварена је сарадња са ученичким парламентом, на њихов предлог је 

организовано предавање на тему „Професионални развој ученика“.  Предавање 

је одржала Ивана Ђорђевић испред Регионалне агенције за економски развој 

Шумадије и Поморавља. Ученици су радили тест „Да ли сам ја предузетник“, 

такође су добили и могућност стицања сертификата, као и похађања обуке о 

изради бизнис плана. Од Данијеле Раденовић и Марије Адамовић, докторки из 

наше школе ученици су добили информације везане за њихово каријерно и 

професионално усавршавање из струке.   

Професионално саветовање ученика обавио је психолог школе Гордана 

Милановић. Ученици су позивани на индивидуалне разговоре. Десет ученика 
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потражило је помоћ психолога ради теста професионалне оријентације У 

сарадњи са ученичким парламентом у школи је организовано предавање од 

стране Канцеларије за младе града Крагујевца, а реч је о пројекту „Једнака права 

за све“. Циљ предавања је информисање и едукација о превенцији свих облика 

насиља.   

 Ученици завршног разреда су имали у школи организоване промоције од стране 

Технолошког факултета из Лесковца, Агрономског факултета из Чачка, 

Педагошког факултета из Јагодине, Високе школе за пословну економију и 

предузетништво и Института за хемију. Наши ученици су посетили Економски и 

Медицински факултет и узели учешће у организовању Дана отворених врата 

Медицинске школе.   

Нереализоване активности плана и програма  

 Нису реализоване бесплатне едукације од стране Канцеларије за младе.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

Реализована активност „Где су и шта раде“. Наставиће се  сарадња са бившим 

ученицима медицинске школе.   

Преко ученичког парламента је остварена сарадња са Регионалном агенцијом за 

економски развој Шумадије и Поморавља.   

Остварен је контакт са Канцеларијом за младе, па преко те канцеларије и са 

Националном службом за запошљавање.  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

У првом полугодишту због епидемиолошке ситуације факултети нису вршили 

своје промоције.   

Већа мотивисаност ученика се очекује због укључености ученичког парламента 

у рад тима.   

Чланови тима би требало да буду равномерно ангажовани у раду тима.   

Неопходно је остварити бољу сарадњу са наставницима предузетништва.   

 

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 2021/22.године наставио са 

реализацијом К1 пројекта 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 
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праксу у старачком дому (у Солуну, у Италији и Немачкој) стекли потребна 

искустав у раду са геријатриским болесницима.    

Школа је наствали са реализацијом К2 пројекта -стратешко партнерство у 

стручном образовану, „First Aid Worldwide“. Током године одржана су два 

траннационална састанка у Србији, посећени партнери из Португалије и 

Шпаније у овиру ЛТТ активности (активности везане за учење и обуку) и 

реализован је Мултиплајер у Крагујевцу. Циљ Мултиплајера је била да упозна 

ширу јавност са резултатима пројекта, као и са приручником из Прве помоћи, 

који представља крајњи продукт.   

У марту месецу за финансирање је одобрем још један пројекат „Старо 

злато“ чији је фокус на унапређењу компетенција неговатеља. Дванест ученика 

наше школе, у пратњи два наставника неге, је током маја месеца обавило 

двонедељну праксу у старачком дому у Солуну.  

Сви поменути пројекти су одобрени за финансирање од старне Ерасмуса+ 

фондације.  

Као школа у новом конкурсном року конкурисали смо на 2 К1 у облисти 

општега и сручног образовања. Процесу апликације поред чланова тима учешће 

су узеле и колегинице Јелена Чолић и Дејана Димитријевић Ћировић.   

Нереализоване активности плана и програма  

Мобилност ученика је из првог полугодишта, када је планирана, пребачена у 

друго полугодиште због ковида.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

  / 

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.  

Потребно је детаљније упутити учесике у процесу мобилности о њиховим 

обавезама током и након мобилности.  

Потребно је детаљније израдити план рада тима.  

 

11.8. Тим за сарадњу са локалном самоуправом и партнерима школе 

 

Руководилац   

  

Јелена Тодоровић  

Чланови тима  

  

Владимир Јакшић, Снежана Марковић Бурић, Душан 

Николић, Дејан Лазовић, Славко Зечевић  

ученици: Мина Радосављевић, Сања Томић; родитељ 

Дражен Павић  

Број одржаних 

састанака  

12  
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Реализоване активности плана и програма   

Тим за сарадњу са локалном самоуправом и партнерима школе радио је 

континуирано током претходних месеци 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. На првом састанку извршена је подела послова 

унутар чланова тима на основу анализе рада претходне године и препоруке која 

је дата за будући рад.  

Активности реализоване током школске године:  

 организација састанка Удружења медицинских школа Србије 17, 18. 9. 

2021.  

 хуманитарно – рекреативна акција За срећније детињство реализована у 

сарадњи са Црвеним крстом и секцијом Црвеног крста школе  

 организација предавања за наставнике и ученике – тема: Превенција 

повреда код деце као путника у возилима; реализатор: Институт за јавно 

здравље Војводине, 26. 11. 2021.  

 Новогодишње чаролије у сарадњи са ученицима 3-5 и наставницима 

Горданом Стевановић, Сањом Врањешевић, Драганом Тимић Симић; 

организована изложба радова, новогодишњи вашар, приредба и подела 

новогодишњих пакетића за децу запослених радника.  

 учешће на сајму образовања 17, 18. март 2022.  

 Служба за заштиту школске деце и омладине, саветовалиште за младе 

одржали су предавање на теме: Болести зависности, Дигитално насиље, Љубав 

и патологија љубави, Репродуктивна доба  

 ученици и наставници узели су учешће на Међународном дану физичке 

активности Буди и ти промотер здравља  

 Базар здравља је организован у свечаној сали школе; окупио је велики број 

пријатеља школе, а посебно смо поносни што су гости из Шпаније, Португалије, 

Северне Македоније и Турске посетили Базар јер су се у оквиру ЕРАСМУС + 

пројекта налазили у нашој школи  

 На матуру без аутомобила – безбедност у саобраћају одржано је 

предавање за матуранте школе у сарадњи са полицијском управом Крагујевац  

 током претходних месеци сарадња са локалном самоуправом као и 

школском управом била је интензивна, а тицала се свих питања у вези са 

поправљањем квалитета наставе и организације  

Нереализоване активности плана и програма  

/  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  
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/  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

Стални чланови тима били су и ученици. У овој школској години била су два 

ученика. С обзиром на све активности које тим изводи било би пожељно 

ангажовати 5 до 10 ученика као сталне чланове тима.  

 

11.9. Тим за културне активности 

 

Руководилац   

  

Ана Вуловић  

Чланови / тима/   

  

Оливера Радивојевић Вељовић  

Никола Петровић  

Лела Сретеновић Витошевић  

Марина Петровић  

Екатерина Милошевић  

Ана Станковић Петровић  

  

Број одржаних састанака  Девет  

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.  

   Чланови Тима активно су узели учешће у организовању и спровођењу 

прославе поводом 75. Година од оснивања школе  

   Предлог мера за унапређење рада тима за културу :  

- успоставити контакте са Скупштином града и службама за културна дешавања  

- повезати се са тимовима и секцијама које функционишу у школи, 

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, културна дешавања, 

представе, изложбе, хуманитарне акције у граду и земљи  

- за наредну школску годину, планирати и наставника који предају српски језик 
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и књижевност, стране језике и физичке културе у циљу проширивања 

активности тима.  

Нереализоване активности плана и програма  

 Предвиђена активности која се односи на испраћај запослених у пензију, 

односно одлазак на излет није реализована, упркос детаљној припреми.!  

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 2021/2022. 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: 

„Међупредметне компетенције и како их остварити “, и „Савремене наставне 

методе и стратегије у учењу “. Посебан акценат је стављен на иницијалне 

тестве (реализоване на часовима вежби и блока) допунску наставу, обавезно 

учење и форматибно праћење рада ученика.  

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада реализивано је кроз 

педагошко-инструктивни рад, тј. посетом часова код колега које имају мање од 

пет година искуства као и посетом допунске наставе, затим увидом у 

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.  

У току школске године педагог је обавио одређен број индивидуалних 
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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 а на основу резултата истраживања о насиљу, 

сачинила низ препорука за одељењске старешине, ученички парламент, 

наставнике, Тим за заштиту, стручне сараднике и дом ученика у циљу 

побољшања рада у наредној школској години. Испитано је интересовање 

ученика за секције школе као и на који начин ученици проводе слободно време. 

Као део тима за пројекте учествовао је у писању пројеката за Erassmus+ са 

колегиницом Вером Петровић, координисала пројектом К1 ВЕТ „ Старо злато“, 

у спровођењу К1 и К2 пројеката који су одобрени за финансирање.    

У оквиру стручног усавршавања, похађала је пет акредитованих семинара и 

бавила се активностима везаним за хоризонтално усавршавање. 

Нереализоване активности плана и програма 

 

 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

 

Током године педагог је ради као координатор за есдневник, као администратор 

за гугл учионицу, као одговорно лице за ЈИСП, е упис ученика у школу. 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 
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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. 

Пратити два пута годишње уписивање формативних и сумативних оцена у 

електронски дневник;                   

Охрабрити и пружити помоћ наставницима у припреми огледних и угледних 

часова;         

 

 

12.2. Психолог школе 

 

Реализоване активности плана и програма   

 Током школске 2021/2022. године психолог је учествовала у изради годишњих 

и  оперативних планова и програма рада наставника, одељењских старешина, 

школских тимовима, стручних већа.  

Обављени су саветодавни разговори са ученицима који су имали проблема у 

прилагођавању, комуникацији у породици и школи, емоционалним проблема, 

анксиозношћу.  

Активности везане за каријерно вођење и саветовање обухватале су тестирање 

заинтересованих ученика четвртог разреда Тестом професионалних опредељења, 

након чега су обављани саветодавни разговори са сваким учеником појединачно. 

Овим активностима било је обухваћено десет ученика. Новим психолошким 

инструментом Адолесцент обављена су тестирања појединих ученика ради 

отклањања сумње у постојање одређених развојних поремећаје.   

Психолог је активно учествовала у раду Педагошког колегијума и Тимова за 

самовредновање, професионални развој, израду Годишњег плана рада школе, 

Тима за каријерно вођење и саветовање, заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. Заједно са Тимом за заштиту од насиља 

учествовала је у изради оперативних планова заштите за ученике који су били 

актери насилог понашања и израдила Програм заштите ученике од насиља, а са 

педагогогом школе анализирала реализацију превентивних активности везаних 

за насиље у оквиру часова одељењског старешине. Начињени извештај саставни 

је део извештаја Тима за заштиту ученика  од насиља.  

Психолог је посетила часове других наставника ради увида у планирање и 

реализацију наставног процеса, имала увид у вођење документације одељењских 

старешина трећег и четвртог разреда.   

У оквиру аналитичко- истраживачких активности спровела је неколико 

истраживања: анализа рада Тима за професионални развој, информисаност 
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ученика о насиљу, интересовање ученика за ваннаставне активности. На основу 

резултата истраживања о насиљу, психолог је у сарадњи са педагогом и 

психологом дома сачинила низ препорука за одељењске старешине, ученички 

парламент, наставнике, Тим за заштиту, стручне сараднике и дом ученика у 

циљу побољшања рада у наредној школској години.  

У оквиру стручног усавршавања, похађала је пет акредитованих семинара и 

бавила се активностима везаним за хоризонтално усавршавање.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

  

Анализа рада Тима за професионални развој и обука за коришћење новог 

психолошког иснструмента  
 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

  

- Пратити два пута годишње уписивање формативних и сумативних оцена у 

електронски дневник;                   

- охрабрити и пружити помоћ наставницима у припреми огледних и угледних 

часова;          

- учествовати у изради и осмишљавању радионица о насиљу, посебно о 

психичком и дигиталном насиљу (осмишљавање и реализација уз помоћ 

ученичког парламента).;                              

- активније учествовати у активу стручних сарадника на нивоу округа.   

 

12.3. Извештај о аналитичко-истраживачкој активности стручних 

сарадника 

 

12.3. 1. Шта ученици знају о насиљу?  
 

Током децембра 2021. године спроведено је испитивање о информисаности 

ученика  о насиљу и његовој присутности у одређеним социјалним релацијама. 

Обухваћено 50,66% ученика сва четири разреда.   

Да бисмо испитали у којој мери ученици могу да препознају различите 

врсте насиља дали смо им листу са дванаест различитих облика насиља које је 

требало сврстати у пет категорија насиља: физичко, психичко, социјално, 

сексуално и дигитално насиље. При томе, нису били ограничени на давање само 

једног одговора, већ су одређени облик насиља могли да сврстају у две или више 

категорија насиља. Добијени резултати указују да је половина испитаних ученика 

у стању да препозна у коју врсту насиља спадају наведени облици, али да је 

присутан и велики број нетачних одговора чак и код тврдњи које недвосмислено 

припадају једној категорији насиља.   
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Поред свих активности које предузимају одељењске старешине на часовим 

одељењског старешине на почетку и током школске године, родитељским 

састанцима, наставници на својим часовима, Тим за заштиту који има огласну 

таблу у холу школе, нешто мање од половине наших ученика није чуло да постоји 

Тим за заштиту ученика од насиља.   

За националну платформу Чувам те ученици такође нису чули.   

По мишљењу ученика Ученички парламент требало би да узме учешће у 

реализацији превентивних активности организујући разноврсне едукације, 

радионице, спортске сусрете и друго.  

Који вид насиља и у ком степену је присутан у одређеним социјалним релацијама: 

ученик- ученик, наставник- ученик, ученик- наставник, други одрасли у школи- 

ученик такође је био предмет истраживања.   

У релацији ученик- ученик насиље је искусило свакодневно или повремено 

половина ученика. Најприсутније је психичко насиље, следе по учесталости 

физичко, дигитално и социјално, док сексуалног насиља нема.   

У међусобним односима наставника и ученика трећина ученика не увиђа 

присуство  насиља. Ипак, има га у мањој мери и то примећује половина испитаних 

ученика. За исти  број ученика насиље није присутно ни у односима ученика 

према наставнику.   

Најређе се дешава насиље других  одраслих у школи према ученицима. У свим 

испитаним релацијама  најзаступљеније је психичко насиље.   

Из добијених резултата уследиле су препоруке које су прослеђене одељењским 

старешинама, Ученичком парламенту, Тиму за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, наставнике, стручне 

сараднике и васпитаче у дому ученика, које ће бити имплементиранен у планове и 

програме рада за школску 2022/2023. годину.  

 

12.3.2. Испитивање професионалног развоја запослених  

 

У оквиру  самовредновања области квалитета Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима испитивано је шта запослени 

мисле о организацији професионалног развоја у школи. Испитивано је планирање 

професионалног развоја и услова које обезбеђује школа и рад Тима за 

професионални развој.  

Закључак: 

Сви имају подједнаку могућности за професионални развој, нема 

фаворизовања појединаца и субјективне селекције заинтересованих наставника за 

учешће на акредитованим семинарима. Запослени су на време обавештени о 

предстојећим семинарима, било да су у организацији ЦСУ Крагујевац или у 

организацији Тима. Обавештења су јавна и видљива свима наставницима, али 

мали број сматра да би  могла да буду дуже истакнута, јер их не виде сви на време. 
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Обавештења се у последњих годину дана деле путем вибер групе Наставничко 

веће, тако да су доступна свим наставницима и истакнута на време.     

          Наставници већином узимају у обзир резултате самовредновања 

професионалног развоја када планирају исти. Ипак, довољан број оних који то не 

узимају у обзир у потребној мери сугерише тиму да да препоруку стручним 

већима и наставницима да разговарају о значају самовредновања у планирању. 

            Трећина наставника редовно примењује знања са семинара у настави, а 

повремено то чини две трећине њих. Наставници се труде и да размене та искуства 

међусобно, али се то не чини у довољној мери.    

Наставници су оценили да су веома задовољни радом Тима за професионални 

равој. По њиховом мишљењу, активности се спроводе професионално и 

транспарентно.   

На основу резултата можемо закључити да наставници у школи имају 

добре услове за развој знања, вештина и компетенција као и да су активности које 

предузима Тим за професионални развој бројне, транспарентне и ефикасне. 

Неопходно је радити на садржајнијим хоризонталним усавршавањем наставника, 

размењивати сазнања са похађаних семинара и планирати разноврсније 

активности на састанцима стручних већа из Правилника о стручном усавршавању 

у установи.  

 

12.3.3. Анлиза заинтересованости ученика за секције  

   

У школи је спроведено анкетирање ученика свих четири разреда. Примаран 

циљ анкете је био да се испита заинтересованост ученика за школске секције. А 

секундаран да се види зашта су ученици још заинтересовани поред понуђених 

секција. Анкетирање ученика је спроведено онлајн путем гоогле учионице. Анкету 

је попунило 386 ученика школе (55,14%). На основу добијених резултата чак 

половина анкетираних ученика (50%) није заинтерсовано ни за једну секцију. За 

секција Црвеног крста је највише заитересованих ученика (18,3%), а затим за 

драмску секцију (8,6%). Најмање заитересованих ученика било је за декупаж 

(0,8%). Ученици су изразили жељу да се у школи уведе спортска секција (фудбал, 

одбојка, стони тенис итд) као и новинарство.  

На основу спроведеног анкетирања може се закључити да већина ученика 

није заинтересована за учешће у секцијама, да мањи број њих бира секције које 

нису из здравстевног опсега, везане за саму струку као и да би ученици желели да 

се у списак секција уброје и спортске секције.  

 

12.3.4. Слободно време и млади 

 

Слободно време је друштвени феномен који прожима свакодневни живот и 

као такав је предмет интересовања и теоретичара и практичара. Млади 
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представљају будуће носиоце друштва, па тако и будућност друштва зависи од 

њихових одабира. Они свој систем вриједности формирају под утицајем 

вредносних опређељења друштва: породице, медија, средине у којој се образују и 

раде, али и средине у којој проводе слободно вријеме. Циљ овог истраживање био 

је да се испита на који начин млади спроводе своје слободно време. У 

истраживању је учествовало 344 ученика наше школе од тога 85,1% су чинели 

ученице а само 14,9% ученици. Начин на који млади проводе вријеме данас, у 

односу на ранији период, квалитативно је другачији, прије свега због појаве нових 

технологија, а и доступности различитих неквалитетних садржаја. Већина 

анкетираних ученика сматра да нема довољно слободног времена 66,3%. Анкета 

показују да одређен број њих не проводе вријеме на квалитетан и здрав начин, те 

да најчешће проводе вријеме на друштвеним мрежама, као што су: Фејсбук, 

Тњиттер и Инстаграм. Скоро трећина њих истиче да користе слободно време како 

би спавали, док 23% њих истиче да време проводи ушетњи са пријатељима или са 

својом породицом. 

Средњошколци најчешће користе слободно вријеме дружећи се у кафићима 

и клубовима, или гледајући телевизију, уз мобилни телефон и интернет. Послије 

тога, њихов избор су у мањем проценту читање књига и неформално образовање. 

Из слободног времена одстранили су жељу за такмичарским духом, чак 

74,3% њих је истакао да  не одлазе у позориште а биоскоп посећују 2 до 3 пута 

годишње.  

Из добијених резултата уследиле су препоруке које су прослеђене 

одељењским старешинама. 

 

12.4. Извештај о педагошко инструктивном раду 

 

У оквиру педагошко инструктивног рада наставу су посетили педагог, 

психолог,  руководилац наставе вежби и директор. 

У току првог и другог полугодишта школске 2021/22 посећено је 10 

наставника у провом полугодишти и 9 наставника у другом полугодишту. Посета 

часова обављена је у новембру-децембру месецу као и априлу-мају. Циљ 

педагошко инструктивног рада био је да се посете наставници са мање педагошког 

искуства, који раде мање од 5 година у просвети и немају лиценцу за рад, као 

часови додатне и допунске наставе, током другог полугодишта. 

Посећени су готово сви планиране часове. Сви часови били су уредно 

унапред најављени од стране руководства школе, сваког петка за наредну недељу. 

Сви наставници имали су глобалне и оперативне планове који постоје у 
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документацији школе у дропбоксу које садрже све поребне елементе (стандарде, 

компетенције и исходе), као и писане припреме са анализом часа, са тим што су 

неки наставници користили старе припреме. Неке припреме нису биле у 

потпуности комплетне, више су подсећале на скицу припреме или нису пратиле 

рад наставника, док код неких предложени циљеве/исходе нису били адекватни 

спрам наставне теме. 

На часовима додатне и допуске наставе наставници нису имали припреме, 

иако је неким ученицима допунска настава била предложена као педагошка мера у 

виду обавезног учења. Наставници су очекивали да ученици дођу са дефинисаним 

потребама, на основу оног што не могу да самостално остваре, и да на основу њих 

организују допуску наставу. Додатна настава је била испраћена глобалим 

оперативним планом и зависила је од темпа напредовања ученика. 

На основу попуњених Протокола за посматрање школског часа, по коме су 

процењивани следећи стандарди наставе и учења, закључено је: 

2.1 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу (3,38) 

Ученицима су у већој мери јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је 

планирано треба да научи, разумеју објашњења, упутства и кључне појмовe. 

Часови су у већој мери успешно структуирани са деловома коју су јасно вођени уз  

коришћење различитих метода (облик рада, технике, поступке…). 

Питања/задатци/захтеви се  поступно постављају и различитог су нивоа 

сложености. Интеракцију међу ученицима постоји али није увек у функцији 

учења. Наставници функционално користи постојећа наставна средства . 

2.2 . Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика.(3.27) 

Наставници у оређеној мери прилагођавају захтеве могућностима сваког ученика,  

прилагођавају начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика. Наставници посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са 

његовим образовним и васпитним потребама. 

У мањој мери је заступљена  додатна подршка у виду учествовања ученика у 

заједничким активностима којима се подстиче његов напредак и интеракција са 

другим ученицима. Наставници донекле прилагођавају темпо рада различитим 

образовним и васпитним потребама ученика. 
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2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу. (3.06) 

На основу радова/активности ученика евидентно је да су ученици у већој мери 

разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су 

дошли до решења.  У нешто мањем обиму постоји повезаност предмета учења са 

претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом.  

У мањој мери ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди 

учење. Донекле му је омогућено да прикупља, критички процењује и анализира 

идеје, одговоре и решења,  излаже своје идеје и износи оригинална и креативна 

решења. 

 Пројектна настава није била присутна ни код једног наставника, нити су је 

наставници у предходном периоду примењивали у свом раду. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.(3.07) 

Постоји формативно и сумативно оцењује у складу са прописима.  И ученицима су 

јасни критеријуми вредновања, посебно за оцену 2 и 5, док су критеријуми за 

оцену 3 и 4 код многих наставника мање јасни. 

У мањој мери се дају потпуне и разумљиве повратне информације ученицима о 

њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. Ученици у 

мањој мери постављају себи циљеве у учењу. 

Ученици су донекле оспосообљени да умеју критички да процене свој напредак и 

напредак осталих ученика. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.(3.44) 

Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, 

наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу 

са договореним правилима. 

Наставници у већој мери користе разноврсне поступке за мотивисање ученика 

уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа. Подстичу 

интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. Показује поверење у 
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могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха. 

Тек код неких наставника ученик има могућност избора у вези са начином обраде 

теме, обликом рада или материјала. 

Препорука: посветити пажњу формативном праћењу као и значају планирања 

допунске наставе. Они наставници који нису оцењивали у складу са правилником 

морају у будуће поштовати одређене принципе приликом оцењивања а то значи да 

оцена мора бити јавна и јасно образложена уз дате смернице и упуства за даље 

напредовање. Потребно је да наставници у току обраде наставне јединице користе 

више различитих метода, техника и облика рада.  

12.5. Библиотекар  

Школска библиотека броји око 16000 књига различитих врста. Поред 

неопходних књига из српског језика и књижевности које се највише читају, 

библиотека располаже великим бројем уџбеника медицинске струке. Иако није 

најсавременије опремљена ученици школе радо користе књиге из наше 

библиотеке.  

Прошле године је почела ревизија књига која се ускоро завршава. 

          Библиотекари имају бољи увид у компјутерски програм и електронско 

обрађивање података. Школски надзор је дао повољно мишљење о раду 

библиотекара. 

 

13.  Извештај о раду школских секција  

 

13.1. Лингвистичкa секцијa  

 

Руководилац   

  

Јелена Чолић  

Чланови секције  

  

Јована Ћирић, Емилија Миљојковић, Јована 

Јовановић, Јана Станишић, Милица Крсмановић, 

Милош Бајчетић, Невена Васић, Анђела Рајковић, 

Магдалина Рајковић, Нина Ћирић, Анђела Ђорђевић, 

Николина Радовановић, Анастасија Јовановић, 

Миљана Стокић, Сара Витић  
 

Број одржаних састанака  

  

26  

Реализоване активности плана и програма   
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Све активности планиране планом на почетку године су реализоване. Ученици су 

истраживали различите лингвистичке теме и писали чланке за блог секције. 

Радили су у пару или групно. Објављено је осам чланака са темама из 

лексикологије, ономастике и језичке културе. Уређен је други број часописа 

Млади лингвисти. Часопис је штампан у неколико примерака, а електронска 

верзија је постављена на сајту секције. Чланови секције су промовисали часопис 

и блог 1. 6. 2022. године пред ученицима и наставницима школе. 

   

Нереализоване активности плана и програма  

 Све планиране активности су завршене.   
 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

 Ученици су учествовали у тематском дану Мај – месец математике, правећи 

постере на тему бројева у језику са аспекта морфологије и правописа.    

Уочене слабости и препоруке за даљи рад   

Највећа тешкоћа је проналажење термина секције који би одговарао ученицима 

различитих одељења и разреда. Зато је један број састанака одржан онлајн. 

Онлајн састанци су корисни и ученици се на њих одазивају редовно и радо. 

Ученицима се морају давати мали и лакши задаци у односу на претходне године, 

јер су слабијег предзнања и најчешће самостално не могу да заврше своја 

истраживања и писање чланка. Зато треба планирати групни рад или рад у 

паровима и наредне године.   

 

 

13.2. Драмска 

 

Руководилац  

 

Драгана Тимић Симић 

Чланови секције Ученици 3/5 

Број одржаних 

састанака 

 

8 

Реализоване активности плана и програма  

 

У току првог полугодишта реализована је већина планираних активности. 

Ученици су упознати са планом рада секције и динамиком припремања 

представа. Са наставником су осмислили текст кратке представе за децу „ 

Деца су украс света“. Увежбавали су своје улоге, као и песме којима су 

представу учинили забавнијом. Урадили су и декорацију за сцену. Представу 
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су извели у Свечаној сали школе 27. децембра 2021.г. 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

 

 

Највећи проблем у реализацији планираних активности представљали су 

термини за пробе јер ученици имају, поред теоријске, и наставу вежби по 

групама, па се дешавало да не буду сви присутни.  

 

 

13.3. Секције за здравствено васпитни рад 

 

Руководилац   Вукосава Продановић, Гордана Стевановић  

Чланови тима  Ученици  

Број одржаних 

састанака  
5  

Реализоване активности плана и програма  

 Спроведен анкетни упитник са члановима секције. Анализом упитника, дошло се 

до закључка да су ученици заинтересовани да поред предвиђених тема планом и 

програмом секције желе да се информишу и о другим темама као што су: како се 

заштитити од стреса, коцка као болест зависности, превенција полно преносивих 

болести.   

 Поводом Светског дана срца у холу школе постављена је изложба ликовних 

радова ученика. Светски дан срца обележен је под слоганом „Крените путем 

здравог срца“.  

 Такође је обележен Светски дан менталног здравља под слоганом ,,Брига о 

менталном здрављу: нека то постане стварност за све.“ Ученици, чланови 

секције, су изнели своје мишљење о актуелној епидемиолошкој ситуацији и и 

утицајем на ментално здравље.   

 Обележен је Светски дан хране израдом ликовних радова на тему здраве 

исхране.  

 Поводом обележавања ,,Светског дана борбе против шећерне болести“ у холу 

школе постављена је изложба ликовних радова ученика на тему здраве исхране и 

здравих стилова живота.   

 Ученици ,чланови секције ,су обележили Светски дан детета који се обележава 

20. новембра. Разговор на тему потребе деце у савременом друштву.   

 Светски дан борбе против СИДЕ је ове године обележен под слоганом „Доћи до 

нуле“.   
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 Чланови секције су учествовали у реализацији активности поводом 

новогодишњих празника под називом ,,Новогодишња чаролија“.   

 Чланови тима су узели учешће у реализацији радионице „Вођена фантазија“. 

Радионица је реализована у децембру месецу, а имала је за циљ сарадњу са 

тимом за заштиту од насиља. Тема радионица била је борба против предрасуда и 

дискриминације особа које живе са Хив-ом.   

 Присуство предавању „Даунов синдром“ у марту месецу.  

 У холу школе је организована изложба ученичких радова на тему „Живимо 

здраво“, поводом обележавања Светског дана борбе против туберкулозе.  

 У априлу месецу је реализована изложба ученичких радова о здравим стиловима 

живота. Поводом Светског дана здравља одржано је предавање о депресији. 

Чланови секције су организовали ово предавање.  

 Канцеларија за младе је одржала предавање на тему „Једнака права за све“. Циљ 

предавања је едукација, превенција свих облика насиља међу младима.   

 Чланови секције су учествовали у манифестацији „Базар здравља“ са задатком 

промовисања здравих стилова живота. Тог дана је организован и Дан отворених 

врата наше школе и учествовали су у представљању смерова и избора будућег 

занимања.  

 У холу школе је реализована и изложба на тему „Пушење или здравље“ у мају 

месецу.  

  

 У сарадњи са Институтом за јавно здравље, испред скупштине града, обележен је 

Дан борбе против дуванског дима.  

 Унутар секције су организоване радионице поводом обележавања Светског дана 

добровољних даваоца крви и међународног дана деце жртава насиља.  

 Поводом обележавања Дана борбе против злоупотребе дроге у холу школе је 

организована изложба на тему „Наркоманија“ у јуну месецу.  

Нереализоване активности плана и програма  

 Све активности предвиђене планом и програмом секције нису у потпуности 

реализоване у првом полугодишту ове школске године због актуелне 

епидемиолошке ситуације. Нема нереализованих активности у другом 

полугодишту.  

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

 Чланови секције су присуствовали предавању под називом „Јавно-здравствени 

значај повреда деце у саобраћају и мере превенције“.  

 Остварена је сарадња са ученичким парламентом и Канцеларијом за младе.  

Уочене слабости и препоруке за даљи рад  

 Ученицима највише одговара метод предавања са дискусијом и рад кроз 

креативну радионицу.  

 Препоруке за унапређење рада секције Интезивирати сарадњу са психолошком и 

драмском секцијом.   



 
 

125 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

13.4. Секција школске организације Црвеног крста 

 

Руководилац   Верица Јовановић  

Чланови секције  15  

Број одржаних 

састанака  
18 (33 часа)  

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.   

 У сарадњи са одељењским старешинама вршена је мотивисаност ученика за 

наплату годишње чланарине Црвеног крста и укључивање у хуманитарно 

рекреативну акцију „За срећније детињство“. Сарадња је остварена и са активом 

професора Српског језика и књижевности и наставником ликовне културе када 

смо заједно мотивисали ученике за израду литералних и ликовних радова 

поводом конкурса  „Један пакетић пуно љубави“, „За сунчану јесен живота“ и 

„Толеранција је“.   

 Циљ ових тема је да ученици својим цртежима промовишу радост даривања и 

пошаљу поруку љубави, наде и смеха; покажу да нису заборавили своје баке, 

деке, старије комшије, рођаке и пријатеље јер су се током пандемије многи од 

њих осећали више усамљено него раније; да својим радовима покажу 

способност да се прихвати другачије гледиште, веровање, понашање и другачији 

начин живота.  

 Прављен је договор о реализацији предстојеће акције добровољног давања крви 

ученика и обавештење и мотивација ученика за учешће у акцији.  

 Узели смо учешће у пријему жена даваоца крви и сарадника у Црвеном крсту.  

 Мотивисани ученици школе да се укључе у реализацују конкурса „Крв живот 

значи“ и да различитим видовима ученичког изражавања дају свој допринос овој 

веома важној теми. Ученицима прослеђен линк и QR код за информације о 

пропозицијама конкурса.  

 Ученици осмислили начин реализације задате теме. Направили оквирно договор 

шта ће садржати видео клип који ће снимити, која порука ће бити водећа, 

мотивациона за подстицање пунолетних ученика и одраслих да добровољно дају 

крв. Размислиће дан, два па ће можда постојећи сценарио за клип раздвојити и 

направити два-три клипа. Договорили су се да ће у току викенда у парку 

снимити материјал . У договору са представником Црвеног крста материјал 

можемо проследити до половине наредне недеље.  

 Вршена мотивација ученика за израду ликовних и литералних радова на тему 

„Причајмо о здрављу“. Поводом Светског дана здравља 7. априла, Црвени крст 

Крагујевца под покровитељством Града Крагујевца, традиционално је расписао 

ликовни и литерални конкурс под називом "Причајмо о здрављу" који ће трајати 
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до 4.маја. Слоган овогодишњег дана здравља гласи "Наша планета, наше 

здравље", а својим радовима на ову тему ученици могу промовисати потребу за 

чистом водом, ваздухом и храном, али и здраве стилове живота( одржавање 

хигијене, превенција болести зависности, физичка активност, правилна 

исхрана). Радове је требало доставити Црвеном крсту најкасније до 4. маја 2022. 

године.  

 Најбољи радови у категоријама основаца и средњошколаца биће награђени. 

Проглашење и подела вредних награда ће се одржати у оквиру обележавања 

"Недеље Црвеног крста", у периоду од 8. до 15. маја.  

 Информисање ученика о начину реализације акције Добровољног давалаштва 

крви. Мотивација ученика за учешће у акцији је настављена.  

 Успешно реализована акција Добровољног давања крви ученика и запослених 

школе.  

 Вршена анализа акције. Разговарано о разлозима немогућности давања крви 

уопштено без навођења података о ученицима и о броју прикупљених јединица 

крви. Дискутовано о примени других начина мотивације ученика и запошљених 

за следећу овакву хуману акцију.  

 9. маја 2022. године, у „Недељи Црвеног крста“, ученик наше школе Лука 

Костадиновић III3 награђен је похвалом, књигом и школским прибором за 

запажено учешће на конкурсу расписаном од стране Црвеног крста Крагујевац. 

Награђен је за два литерална рада на теме „Сунчана јесен живота“ и 

„Толеранција је“. Током школске године Црвени крст је расписао бројне 

ликовне и литералне конкурсе на различите теме. У оквиру секције Црвеног 

крста школе ученици су писали и послали радове на неколико тема расписаних 

конкурсом. У великој конкуренцији пристиглих ликовних и литералних радова 

ученика основних и средњих школа, Лука је постигао изузетне резултате.  

 Поделa заслужених признања ученицима који су дали крв поводом 11. маја- Дан 

добровољних давалаца крви.  

 Разговарано о евентуалној помоћи материјално угроженим ученицима - сазнања 

ученика секције о постојању таквих ситуација.  

 Дана 26.5.2022.год. у свечаној сали школе организован је Базар здравља. Ову већ 

традиционалну манифестацију подржали су пријатељи школе: Институт за јавно 

здравље Крагујевац, Дом здравља Крагујевац, Апотека Крагујевац, Завод за 

здравствену заштиту радника Крагујевац, Геронтолошки центар Крагујевац, 

Завод за стоматологију, Црвени крст и Wellnes by Оriflame. Током" Базара 

здравља" ученици секције су у сарадњи са Црвеним крстом посетиоцима 

проверавали вредност шећера у крви и давали су им савете о здравим стиловима 

живота.Вршена је подела едукативног материјала о превенцији болести и 

исхрани. Ученици су се изјаснили да је ово веома лепо искуство за њих и да им 

представља задовољство и мотивацију да и у будуће учествују у оваквим и 

сличним акцијама.  

 Регионално такмичење из Прве помоћи је одржано у Крагујевцу 11.6. 2022. 
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Учешће су узели ученици наше школе као чланови секције и као волонтери. У 

реализацији такмичења били су маркиранти на полигонима.  

 Поводом 14. јуна Сведског дана добровољних даваоца крви у Градској управи 

Крагујевца додељено је школи признање "Широко срце" Црвеног крста Србије 

зато што су ученици наше школе међу три школе са најбољим резултатима по 

броју даваоца крви. Признање је у име ученика и запослених примио директор 

школе.  

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 пропагадног 

материјала у граду, предавања основи хигијене и прве помоћи, посета 

Педијатријској клиници и клиници Дечије хирургије и штићеницима центра 

„Књегиња Љубица“).   

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом  

       / 

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.  

            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.   
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13.5. Секција за реалистички приказ повреда и обољења 

 

Руководилац  

 

  Сања  Миливојевић, Марија Сретеновић 

Чланови Стручног већа/ 

тима/актива/стручног 

органа/секције 

 

Ученици: Милица Рафаиловић, Невена Кнежевић, 

Анастасија Марковић, Кристина Ћирковић, Јелена 

Шулеић, Теодора Николић, Тамара 

Пауљесковић,Јована Ћирић,Николина Јевтовић... 

Број одржаних састанака 

 

5 

Реализоване активности плана и програма  

 Пријављивање у секцију је на добровољној бази. План и програм рада секције 

направљен је у складу са потребама и интересовањима наших ученика. О 

свему овоме се уписује у електронски дневник,у рубрици, посебно предвиђеној 

за ову  секцију.Наше ученике, осим што обучавамо да глуме и шминкају стања 

и повреде, учимо и да праве шминку за рад (течну крв, крем крв, масу за 

обликовање, вештачку кожу), али и да импровизују у одређеним ситуацијама. 

Одрадили смо избор шминкера, симуланата,  

 Наша секција сарађује и са другим секцијама, а највише са секцијом Прве 

помоћи и секцијом Црвеног крста, и на ту сарадњу смо веома поносни. Многим 

нашим ученицима је ово занимљиво , па долазе да посматрају како радимо. 

Имали смо посете и осталих наставника школе. У плану нам је и припрема за 

школско и Републичко такмичење, које ће се одржати у мају. Секцију похађају  

ученици  свих разреда. 

Нереализоване активности плана и програма 

 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 ,ћемо одрадити и у просторијама Црвеног Крста, на 

радост учесника секције РППО. Веома је тешко ускладити ученике из свих 

разреда да у одређеном термину присуствују секцији, зато и нисмо одржали 

већи број часова. 

 Cекција нема додатни простор за чување комплетног материјала за рад, што 

поприлично отежава рад секције.Велики нам је проблем у секцији, што је 

конзистенција масе за обликовање (тапетол) промењена, те се шминкане 

повреде лоше обликују.  

 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 
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9.12.2021.године, наша секција је учествовала у Тематском дану „Спавање и 

сањање“. На овом Тематском дану учествовали су ученици 4. године, као 

придружила се и колегиница Наташа Павловић. Посебан извештај са сликама је 

предат у овиру фолдера Тематски дан. Похваљени су сви учесници, а 

наставници ,учесници су награђени са по 5 интерних бодова. 

 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

 

 

 Новим учесницима секције, веома прија вршњачка едукација, од стране 

старијих ученика, тако да их често спојимо, па раде тимски. 

 Највећа слабост нам је недостатак простора и заједничког термина, који 

подразумева да сви ученици буду присутни. 

 

13.6. Секција зубне технике и фиксне протетике 

 

Секција зубне технике 
и фиксне протетике 
Руководилац  

Дарко Обрадовић, Никола Петровић, Бојан Бишевац 

Чланови секције 

 

10  

Број одржаних 

састанака 

12 

Реализоване активности плана и програма  

-Израда горњег фронталног фасетираног моста, 

-Израда доњег фронталног моста  

Нереализоване активности плана и програма 

/ 

Реализоване активности које нису биле обухваћене планом и програмом 

/ 

Уочене слабости и препоруке за даљи рад 

Слабости: Тешко је ускладити рад секције са обавезама ученика. 

Препорука: За савете , сугестије, процену  квалитета израде радног задатка 

ученици са наставником могу комуницирати и путем  гугл учионице.  
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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, Друга крагујевачка гимназија, Средња стручна школа, 

Економска школа). 

Министарство просвете, науке и технолошпког развоја Републике Србије – 

сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције расписало је конкурс у 

јуну 2021. године за смештај 130 ученица у Дом за школску 2021/22. годину. Ово је 

женски Дом за ученице свих средњих школа. На конкурс се јавило 149 ученица. У 

јулу је по редовној процедури (на основу критеријума Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја) примљено 120 ученица. У августу је примљено још 

пет ученица из осетљивих група. До пуног капацитета дома примљене су ученице 

по листи (пошто се једна ученица из осетљивих група и 4 ученице других средњих 

школа, примљене у Артем, нису уселиле у дом). 

 

1.  Услови за реализацију задатака установе 

 

1.1. 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) 

 



 
 

131 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

Кухињска организациона служба 

*   шеф кухиње ......................................  1 

*   кувар ................................................. 3 

 

Служба одржавања и чишћења 
*   радник на одржавању ....................... 1 

*   спремач ............................................   3 

*   пегларка ............................................  1 

*   хигијеничар ....................................... 4 

*   вођа смене .......................................... (50% радног времена) 

 

Лечење болесних ученица обављано је у сарадњи са школским диспанзером 

и стоматолошком ординацијом. 

 

1.2.    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 м
2
, што по ученици износи 

4,4 м
2
. 

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. 
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1.3. 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 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 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) Васпитачи имају лиценцу за обављање делатности, сем Марије 

Адамовић која је у процесу стицања лиценце.  

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 
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сагласност одељења за послове ученичког и студентског стандарда (број 462/2019-

05, од 13.12.2019. године).   

 

1. 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. 

 

2.  Карактерстике рада са ученицима у извештајном периоду 

 

Ha почетку школске године у Дом je по конкурсној расподели право на 

смештај остварило 130 ученица.  

Структура ученица се мењала током школске године, пошто су се поједине 

ученице, због услова боравка у дому, промене места пребивалишта, промене школе 

и других личних разлога иселиле током године, а на њихово место примљене су 

ученице са листе пријављених које нису примљене у расподели у јуну месецу. 

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): 

 

2.1.Структура ученица по разредима (почетак- (крај године)): 

Разред I II III IV 

Бр. ученица  46 (44) 29 (30) 30 (32) 25 (24) 

 

2.2. Структура ученица према врсти школе: 

 Назив школе Почетак 

(крај) 

1. Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 117  

2. Прва крагујевачка гимназија 2 (1) 

3. Прва техничка школа 8 

4. Друга крагујевачка гимназија 1 

5. Средња стручна школа 2 

6.  Економска школа 0 (1) 

                                                                                        Укупно  130 
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2.3. Структура дужине боравка ученица у дому (почетак- (крај године)): 

Дужина боравка у дому Прва  

година  

у дому 

Друга  

година  

у дому 

Трећа  

година  

у дому 

Четврта  

година  

у дому 

Број ученица/почетак (крај) 49 (48) 29 (30) 27  25  

 

 

2.4. Структура породице ученика: 

 Комплетна Без једног 

родитеља 

Разведени Други законски 

заступник 

Укупно 101 4 19 6 

 

 

 

2.5. Социо-професионална структура родитеља: 

Пол ОШ КВ ССС ВСШ ВСС Остали 

Отац/старатељ 13 2 91 13 9 2 

Мајка/старатељ 17 1 87 11 11 3 

 

 

2.6. Структура ученица по општинама из којих су дошле: 

Општина Број 

ученица 

Општина Број 

ученица 

Општина Број 

ученица 

Аранђеловац 7 Крагујевац 8 Рековац 3 

Баточина 14 Краљево  1 Сјеница 1 

Бор 
1 

Кучево 
3 

Смедеревска 

Паланка 
3 (4) 

Велика Плана 15 Лапово 7 (8) Смедерево 3 

Варварин 1 Нови Пазар 3 Свилајнац 18 

Деспотовац 
6 

Петровац на 

Млави 

4 Топола 
5 

Жагубица 1 Пећ 1 Трстеник 2 

Јагодина 1 Рача 2 Тутин 1 

Кнић 16 (15) Рашка 2 Ћићевац 1 (0) 
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2.7. Преглед успеха ученица Дома на крају наставне, односно крају школске 

године: 

Васпи

тна 

група 

Бр. 

учени

ка 

Општи успех Пози 

тивни 

 

Упуће

н на 

полага

ње 

Полож

или 

Изостанци 

 

 

 

 

Одл

ичан 

Врло 

доба

р 

Доб

ар 

До

во

ља

н 

О Н Укуп

но 
I 25 12 12 / / 24 1 1 2475 26 2501 
II 20 15 5 / / 20 / / 1857 31 1888 

III 20 12 7 1 / 20 / / 1841 15 1856 

IV 20 12 5 2 / 19 1 1 1371 24 1395 

V 20 6 12 2 / 20 / / 1545 28 1573 

VI 25 17 5 3 / 25 / / 1986 40 2026 

Укупн

о 
130 74 46 8 / 128 / / 11075 164 1123

9  

% 100 57 35.5 6 
/ 98.5 1.5  85,20    1,26    86,46 

изостанка по 

ученици 
*број изостанака условљен организацијом наставе (модел I, II, III) 

 

 

На крају наставне године две ученице другог разреда Медицинске школе су 

упућене на полагање поправних испита (једна ученица је полагала два предмета: 

микробиологија са епидемиологијом и фармакологија; а друга ученица само 

фармакологију). Обе ученице су положиле и на крају школске године оствариле 

добар успех.  

 

 

2.8. 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 25  4.65 4.26 

II 20  4.73 4.59 

III 20  4.57 4.45 

IV 20  4.55 4.39 

V 20  4.32 4.27 

VI 25  4.60 4.46 

 130  4.56 4.40 
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3.  Реализација задатака установе из домена непосредног рада са 

ученицима 

 

 

3.1. 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 смањеном саставу, а 

јеловник је побољшаван уз поштовање норматива и потреба и жеља ученица. 

Периодично током године испитивано је задовољство корисника пруженим 

услугама где су ученице имале прилику да изнесу своје захтеве, које је дом 

уважио, а задовољавање основних егзистенцијалних потреба је побољшано радом 

на уређену простора, одржавању хигијене, побољшању јачине и протока интернет 

конекције.  

 

 

3. 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 здравља и здравља 

осталих станара дома и запослених, придржавање прописаних правила понашања 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. 
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4. 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, односно по моделу III 

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 ученицима,  интегришу јер између њих постоји природна 

веза. У потпуности je реализовано свих 214  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 65 65 

III Животне вештине 64 64 

IV Живот у заједници 58 58 

Укупно 214 214 
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4.3.1. 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 31.08.2021. 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, стручног сарадника. 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. 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 

успостављен контакт преко вибер група, преко којих су одржани састанци и 

настављена даља сарадња 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. 

Теме везане за адаптацију ученица обрађиване су током септембра и октобра, у већим 

и мањим групама, а током године инидивидуално са ученицима које су имале потешкоћа у 

адаптацији. 
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4.3.2. 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.  

 

Ученицама 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. 

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. 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).  

У сарадњи са Филозофским факултетом у Нишу – Департман за психолоију, 

одржано је онлајн предавање Методе и технике учења за групу ученица првог и 

другог разреда. 

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. 
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4.3.3. 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 и ове године акценат васпитног рада буде у превенцији и 

заштити здравља ученица. 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. 

 

4.3.4. 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, уз могућност укључивања 

према својим жељама и афинитетима, било да су у питању индивидални или 

колективни спортови (стони-тренис, шах, стрељаштво; одбојка, мали фудбал, 
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кошарка), као и рад културно-уметничких секција (фолклор, музика, драма, 

сценски приказ).  

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: живот у 

дому, правила понашања, Кућни ред дома, собни колектив, живот у дому – правила 

понашања током пандемије, делимо заједнички простор, упознавање са 

протоколом о заштити ученика од злостављања, занемаривања и дискриминације, 

адаптација, радне навика ученика, направимо добар план учења, упознајмо дом-

ново животно окружење, собни колектив – прихватање и сарадња, одвојеност од 

породице; права, обавезе и одговорности у дому у складу са епидемиолошком 

ситуацијом, формирање собних колектива, организација живота и рада дома. 

Током месеца октобра настављена је реализација тема везаних за адаптацију 

и стављен је акценат на реализацију тема из области учења. Реализоване су следеће 

теме: адаптациони проблеми, радне навике, планирање учења, одвојеност од 

породице-адаптивни проблеми, како планирам учење? Кад и где учим? Хигијена 

простора и лична хигијена – појачане мере, упознајмо град, собни колектив, навике 

места и времена учења, методе и технике учења, потреба за преслишавањем и 

технике преслишавања, како функционише собни колектив? Страх у току 

епидемије, вештина говора –комуникација, сусрет са новим градом, адаптација на 

живот удому, исхрана и физичка активност. 

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: методе и технике учења, мере 

за побољшање успеха, анализа успеха, изласци, дружење, посете – придржавање 

епидемиолошких мера, научимо да учимо, анализа успеха и изостанака, како се 

јача самопоуздање?, културна и спортска дешавања у условима ковида, 

обнављање наученог, концентрација, како побољшати концентрацију?, како 

појачати имунитет, класификациони  период- успех и изостанци, циљ ми је да 

научим, слободно време – препоруке, планирање слободног времена, улога 

породице.   

На тринаестом фестивалу љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору, који  

је у овим отежаним условима одржан у новембру, учествовале су три ученице 

нашег дома. Милица Рафаиловић је ушла у ужи избор и њен рад је објављен у 

књизи – Зборник радова. Васпитач Марина Катанић је била задужена за 

реализацију ове активности.  
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Током месеца децембра реализоване су следеће теме: концентрација ученика, 

умор – како утиче на учење, насиље и врсте насиља, толерантно понашање, зашто 

заборављамо?, подстицаји за учење – похвала и покуда, мере за побољшање 

успеха, уредимо просторни амбијент, мотивација за учење и ваннаставне 

активности, планирање учења и слободног времена, ризична понашања младих, 

комуникација – природа и значај, технологије у процесу учења, мере за 

побољшање успеха, хигијена у собном колективу, активно читање градива, замор 

и учење, правилна исхрана, културни и спортски догађаји у време пандемије, како 

превазићи неуспех, врсте и знаци умора, одговорност, поштујмо једни друге.  

Пратећи епидемиолошке мере и упутства Министраства, последње недеље 

децембра уторак 28. децембра организовано је предновогодишње дружење 

васпитача и станарки дома.  У пријатној атмосфери ученице су се забавиле уз 

добру музику, такмичење у имитацијама и музичким столицама, а победнице су 

добиле пригодне поклоне. 

Почетком другог полугодишта реализоване су следеће теме: анализа успеха, 

памћење и заборављање, здрава исхрана – потребе и узраст, изласци, дружење, 

посете – поштовање епидемиолошких мера, стрес-утицај стреса на здравље, 

класификациони период - успех и изостанци, прихватање различитости – 

толеранција, спавање – узраст и потребе, дружење младих и посете, учење за 

оцену или оцена за учење, неговање пријатељства.  

Васпитачи су у фебруару обрадили теме: мотивација за учење, стрес, 

ментално здравље младих, одговорно понашање, невербална комуникација – 

колико говори о нама?, умор и потреба за одмором, трема и превазилажење треме, 

данашњи изазови младих, одговорност, медији и утицај на младе, симптоми 

депресије код адолесцената, живот без предрасуда, спорт и активни одмор у 

адолесценцији, како побољшати успех?, рекреација, динамика сукоба.  

Ученице су имале прилике да постављају питања у вези љубави и здравих 

партнерских оддноса, у оквиру сарадње са Филозофским факултетом Ниш, и 

одговоре чују у оквиру подкаста од професорке Татјане Стефановић.  

Март и април су обележиле припреме за домијаду и организација саме 

домијаде. Васпитачи су у марту реализовали следеће теме: решимо сукоб 

медијацијом, пасиван одмор-спавање, рекреативне активности – значај, вршњачко 

насиље-превенција, чиниоци који ометају учење, активно учење-преслишавање, 

слободно време –планирање и препоруке, право на различитост – толеранција, 

ментално здравље младих, решавање сукоба, емоције и њихово испољавање, 

поштовање и уважавање других, како направити добру презентацију?, значај 

емоција у развоју личности, како проводимо слободно време?, трансфер у учењу - 

важност, фактори који ометају учење, рекреација и спорт – значај, конфликти и 

њихово решавање, средински чиниоци успеха, преслишавање, ново доба - ера 

интернета, период промена – шта ми се то дешава, понашајмо се пристојно. 

 

Поезија је моја моћ, ја сам њена вечна тема, мото је књижевне вечери 
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одржане у нашем дому 28.03.2022. Чланице литерарно – новинарске секције 

организовале су ово вече са идејом да размене сопствене мисли и осећања 

преточене у стихове. Учешће су узеле Милица Рафаиловић, Јулија Петковић, 

Анастасија Маринковић, Драгана Филиповић и Нађа Арсић, као и некадашње 

домкиње, сада студенткиње, Јована Аксентијевић, Верица Буџовић и Александра 

Љубисављевић. Уз песму и гитару у извођењу Марије Милановић и Анђеле 

Достанић, ово вече протекло је у опуштеној и емотивној атмосфери, дружењу са 

осталим домкињама и васпитачима. Размењени су стихови, осећања, настављена 

традиција неговања лепе речи, пронађена и она успавана инспирација и створена 

лепа заједничка успомена. 

Април месец су обележиле теме везане за учење и емоције: анализа успеха, 

навике у исхрани, невербална комуникација – колико говори о нама?, замор и 

учење, рекреативне активности у условима ковида, стилови комуникације-

пасивни, агресивни, асертивни, нега лица и тела- бонтон, правилна исхрана, 

поремећаји исхране код адолесцената, болести зависности, одговорност (права и 

обавезе ученика), комуникација у адолесценцији, бунт код адолесцената, насиље 

међу средњошколцима, степен аспирације као мотивација за учење, умемо ли да 

уживамо у доброј књизи. 

Током месеца априла одржане су Регионалне домијаде.  

Ученице Дома узеле су учешће како на спортским домијадама тако и на 

такмичењу у културно уметничком стваралаштву домова средњих школа из нашег 

региона и успешно су нас представиле.  

Спортска такмичења одржана су 9.04.2022. у организацији Дома ученика 

Пољопривредно-ветеринарске школе у Свилајнцу (одбојка, мали фудбал и шах) и 

14.4.2022. у организацији Дома ученика средњих школа у Крагујевцу (кошарка, 

стони тенис и стрељаштво).  

Шах је освојио екипно 3. место; појединачно ученица Нина Милић освојила 

је 3. место.  

Одбојкашка екипа је освојила 2. место.  

Стрељаштво је освојило 2. место екипно; појединачно ученица Маријана 

Велић освојила је 3. место. 

У стоном тенису у појединачној конкуренцији ученица Сања Ракоњац 

освојила је 2 место. 

Кошаркашка екипа је освојила 2. место. 

Регионална домијада у културно уметничком стваралаштву одржана је 

20.04.2022. у организацији Дома ученика средњих школа у Крагујевцу. Наше 

ученице су учествовале у следећим категоријама: музика, фолклор, поетско 

сценски приказ, драмски приказ, ликовно и литерарно стваралаштво и ликовна 

изложба. 

Ученица Валентина Грујић освојила је 1. место у поетско сценском 

приказу. 

Фолклор је освојио 2. место. 
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У свим категорији музике – етно, популарна и класична освојена су 3. 

места. 

Ученица Милица Рафаиловић освојила је 2. место у литерарном 

стваралаштву. 

Ученица Јулијана Ћатић освојила је 3. место у ликовном стваралаштву. 

Ликовна изложба је освојила 3. место у категорији примењена уметност. 

 

Ученице дома су узеле учешће у пригодном програму поводом прославе 75. 

година постојања Медицинске школе са домом ученика одржаној у нашој школи 

19. маја 2022. 

За крај школске године васпитачи су са ученицама обрађивали теме које се 

односе на наставак школовања, амбиције, превазилажење различитих ситуација, 

конфликата, одржавање пријатељства и љубави. У мају су реализоване теме: 

јачање самопоуздања, заљубљивање и љубав, како проводимо слободно време, 

решимо сукоб медијацијом, пријатељство - упознавање и неговање, млади и 

агресивност – узроци, насиље, мода, употреба енергетских пића, болести 

зависности, друштвене мреже – колико времена одузимају, предности и мане, 

лична хигијена и хигијена простора, стрес и хигијена живљења, коришћење 

друштвених мрежа – опасности, шта желим, а шта могу; моја интересовања, 

вршњачко насиље; а током јуна рађена је анализа успеха и изостанака на крају 

наставне године, ризично понашање младих, амбиције за даље школовање, 

одлазимо из дома, самопоуздање, циљеви и амбиције, како превазићи комплексе?, 

прихватимо међусобне разлике, љубав је најузвишенија људска врлина, љубав и 

млади, поглед у будућност, развој критичког мишљења, млади и медијско насиље. 

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.  

За пуну реализацију програма васпитачи су сарађивали међу собом, са 

стручним сарадником дома, стручним сарадницима школе, управом дома, 

родитељима, наставницима школа 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, али и на садржаје различитих сајтова и онлајн презентација 

различитих изложба, представа, концерата, музеја или њихову реализацију уживо. 

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.  
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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), тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (Драгица Новаковић, 

Оливера Првић Ерац), тим за каријерно вођење и саветовање (Оливера Првић 

Ерац), тим за професионални развој (Марина Катанић), тим за израду и 

реализацију 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 и предузетништво (Драгана Вукадиновић). Извештај о раду тимова 

је саставни део годишњег извештаја о раду школе. 

 

5. Извештај о васпитном раду по васпитним групама 

 

5.1. Структура васпитних група 

  I група II група III 

група 

IV 
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V 
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VI група 

  

п
о
ч

ет
а
к

 

г
о
д

и
н

е 

к
р

а
ј 

г
о
д

и
н

е 
п

о
ч

ет
а
к

 

г
о
д

и
н

е 

к
р

а
ј 

г
о
д

и
н

е 
п

о
ч

ет
а
к

 

г
о
д

и
н

е 

к
р

а
ј 

г
о
д

и
н

е 
п

о
ч

ет
а
к

 

г
о
д

и
н

е 
к

р
а
ј 

г
о
д

и
н

е 
п

о
ч

ет
а
к

 

г
о
д

и
н

е 
к

р
а
ј 

г
о
д

и
н

е 
п

о
ч

ет
а
к

 

г
о
д

и
н

е 
к

р
а
ј 

г
о
д

и
н

е 

р
а
зр

ед
 

Први  10 10 6 6 4 4 7 7 7 7 1

1 

10 

Други 5 5 6 6 7 7 5 5 4 3 3 4 

Трећи 6 6 5 5 4 4 6 6 4 5 6 6 

Четврт

и 

4 4 3 3 5 5 2 2 5 5 5 5 

Б
р
о

ј 

го
д
и

н
а
  

у 
д
о
м

у 

Једна 10 10 7 7 4 4 7 7 8 8 1

2 

11 

Две 5 5 5 5 7 7 5 5 3 3 2 3 

Три  6 6 5 5 4 4 6 6 4 4 6 6 
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Четири 4 4 3 3 5 5 2 2 5 5 5 5 

Ш
к

о
л

а
 

Медици

нска 

школа 

23 23 18 18 19 1

9 

1

7 

1

7 

1

7 

1

7 

2

4 

23 

Прва 

техничк

а школа 

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

Прва 

крагујев

ачка 

гимнази

ја 

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

Друга 

крагујев

ачка 

гимнази

ја 

  / / / / / / 1 1 / / 

Средња 

стручна 

школа 

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

Економ

ска 

школа 

/ / / / / / / / / / / / 

П
о
р
о
д

и
ц

а
 

живи са 

оба 

родите

ља 

19 19 15 15 18 1

8 

1

8 

1

8 

1

4 

1

4 

1

7 

17 

родите

љи 

разведе

ни 

4 4 4 4 / / 1 1 3 3 7 7 

један 

родите

љ 

премину

о 

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

старат

ељи 

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

хранит

ељи 

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

С т р у ч н а  с п р е м а  р о д и т е љ а / с т а р а т е љ а
 

Основна 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 
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школа 

/отац/с

тарате

љ 

Основна 

школа/м

ајка/ст

аратељ 

4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Средња 

стручна 

спрема 

/о / с 

18 18 14 14 15 1

5 

1

4 

1

4 

1

5 

1

5 

1

7 

17 

Средња 

стручна 

спрема 

/м / с 

16 16 14 14 15 1

5 

1

4 

1

4 

1

3 

1

3 

1

6 

16 

Виша 

стручна 

спрема / 

о / с 

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

Виша 

стручна 

спрема 

/м / с 

3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 

Висока 

стручна 

спрема / 

о / с 

2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 

Висока 

стручна 

спрема 

/м / с 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

*социо-професионална структура рачуната за родитеље/старатеље 
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5.2. Васпитно-образовни рад по групама 

 

 

*пл-планирано, ос-остварено  

 

 

 

 

5. 3. Мотивација и стимулација ученика  

 I 

група 

II 

група 

III 

група 

IV 

група 

V 

група 

VI 

груп

а 

Број 

похваљених и 

награђених 

ученика 

на нивоу 

групе 

12 15 12 13 10 11 

на 

Педагошком 

већу 

12 15 12 12 10 4 

 

 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 

5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 

II Учење и 

школска 

успешност 

10 10 10 10 13 13 11 11 12 12 9 9 

III Животне 

вештине 

7 7 11 11 12 12 12 12 9 9 13 13 

IV Живот у 

заједници 

13 13 10 10 7 7 9 9 10 10 9 9 

Укупно 35 35 36 36 36 36 35 36 36 36 36 36 

Реализација 

васпитних 

садржаја 

I 

група 

II група III 

група 

IV група V 

група 

VI 

група 

са целом групом 3 9 2 5 2 3+5 

(онлајн) 

са малом групом 94 104 77 133 68 109 

индивидуално 88 60 91 26 92 54 
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5. 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 / 2 / 5 1 / 

Укор / / / / 1 / 

Укор пред 

искључење 

/ 1 / / / / 

Искључење 

из дома 

/ / / / / / 

 

 

5.5. Сарадња дс осталим чиниоцима васпитног рада 

 

 Број (крај године) 

Контакти са: 

I група II група III 

група 

IV 

група 

V група VI 

група 

Родитељима  217 240 168 128 187 207 

Разредним 

старешином 

154 180 100 104 132 170 

Стручним 

сарадницима  

116 140 85 87 121 126 

нешто друго / / /  / / 

*написати сумарно –укупно 
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I васпитна група 

 

Прва васпитна група броји 25 ученица.  

Током ове школске године епидемиолошка ситуација није дозволила већи 

број посета, стога су ученице биле упућене да у домским условима одгледају 

одговарајуће презентације где су се едуковале из различитих области, а 

организована је посета Великом школском часу и Музеју 21. октобар.  

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, али су ученице превазилазиле потешкоће и трудиле се 

да остваре што бољи успех. На крају школске године од 25 ученица 24 је са 

успехом завршило разред, док је једна ученица другог разреда упућена на 

поправни испит из једног предмета. Одличан успех постигло је 12 ученица, колико 

и врло добар.  

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. 

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, као и редовно устајање на време и силазак на оброке.  

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.  

Секције - колективни спортови: кошарка,одбојка, мали фудбал 

Број састанака: кошарка 12; одбојка 10; мали фудбал 8. 
Укупан број реализованих сати: кошарка 20 сати; одбојка 20 сати и мали 

фудбал 10 сати 

Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција):  

Секције су због епидемиолошких  услова започеле свој рад у другом 

полугодишту.  Већина ученица из групе је била  активно укључена у рад 

спортских секција. 

 Највише потешкоћа у раду секција било је у усклађивању темина рада 

секције са обавезама ученица и изостајање са договорених термина због болести.  

Поједине ученице су се рекреативно бавиле овим  спортовима, током 

школске године, а поједине ученице су учествовале у раду више секција. 
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Васпитач Марина 

Јанићијевић 

 

II васпитна група 

 

Друга васпитна група броји 20 ученица.  

Школска година је започела у условима пандемије што је утицало и у 

извесној мери отежавало уобичајени васпитни рад са групом. То се највише  

одразило на изостајање ученица са наставе и из дома (због болести и изолације), 

као и  појачан страх од неизвесности како ће се ситуација одвијати и како ће се 

организовати настава и живот у дому.  

У оквиру реализације активности на нивоу дома ученице су посетиле 

Велики школски час и Музеј 21. октобар.  

На почетку школске године неколико ученица је имало изражене 

адаптационе проблеме на дом и школу, што је тада у већој  мери утицало и на 

њихов успех. Та проблематика је успешно решена кроз разговоре и саветодавни  

рад  у који је био укључен и стручни сарадник дома.  Све  ученице су веома  

успешно завршиле школску годину и задовољне су постигнутим успехом. 

Унутар групе је владала добра комуникација, сарадња и позитивна 

атмосфера. Све задате активности како  током обраде васпитних тема тако и током 

заједничких активности у дому, су успешно реализоване. 

Оно што се јављало као проблем је недостатак слободног времена због 

оптерећености обавезама у школи (настава и пракса). 

Предлози за унапређење васпитног рада са ученицама (у групи): 

Васпитни рад би требало организовати као интерактивни рад са ученицама, 

уз очигледне  садржаје (постери, цртежи, филм,  презентације...) у трајању 

максимално  до 45 мин. 

У припремним активностима уључити ученице и искористити када год је 

могуће вршњачку едукацију.  

Организовати сусрете са другим средњошколским домовима и 

размењивати искуства. 

Организовати излете, екскурзије, посете културним и спортским 

дешавањима, заједничка дружења и сл. 

Мој предлози за бољу организацију слободног времена ученица у дому: 

заједнички одласци у биоскоп, позориште, на концерте, спортске активности... 

Организовати тематске вечери у дому (филм, музика, модна ревија, квиз... ). 

Ученице су поштовале већину захтева Кућног реда. Најмање су поштовале 

редовне одласке на оброке (посебно на доручак) и чекирање ИД картицама. Мали 

број ученица није редовно одржавао хигијену собе и није редовно намештао 

кревете. 

Свакодневни разговори, савети и примери које ће лако упамтити и који ће 
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их анимирати да поштују правила Кућног реда, су најчешће мере које предузимам 

у циљу унапређења поштовања правила кућног реда. Када је могуће применити 

вршњачку едукацију и освестити код ученица потребу и значај поштовања 

правила Кућног реда. 

У циљу унапређивања васпитног рада у дому организована је посета 

Правном факултету (предавање, проф.др Славица Ђукић Дејановић, тема - 

Депресија код младих) и Округли сто на тему – Организовање приредби и 

школских прослава (Школска управа Крагујевац) (ОШ „Мирко Јовановић“). 

На плану интензивније сарадње са другим установама предлажем: 

Промовисати кроз разне активности (обележавање значајних датума) установама у 

широј друштвеној заједници наш дом и школу. Склопити сарадњу, организовати 

хуманитарни рад. Више посета и обилазака других средњошколских домова; 

стручних скупова ради што боље сарадње и  размене искустава. 

 

Секција: Шах, стони тенис и стрељаштво 

Број састанака: стони тенис 15; шах 12; стрељаштво 15. 
Укупан број реализованих сати: стони тенис 15 сати; шах 12 сати и 

стрељаштво 15 сати 

Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција):  

Секције су због епидемиолошких  услова започеле свој рад у другом 

полугодишту.  Већина ученица из групе је била  активно укључена у рад 

спортских секција.Ученица Сања Ракоњац  је активно учествовала у раду све три 

секције и успешно нас представљала на домијадама. 

Проблем у раду секција  је понекад била  болест ученица што због корона 

вируса, што због других облика инфекција,  а понекад и  њихово усклађивање са 

обавезама и терминима рада секције, али у суштини  није било већих потешкоћа. 

Поједине ученице су се рекреативно бавиле овим  спортовима, током 

школске године. 

На регионалној домијади у спорту, одржаној у Свилајнцу, 9.4.2022. 

шаховска екипа је заузела треће место. На Регионалној домијади у спорту у 

Крагујевцу, одржаној 14.4.2022. стрељаштво је екипно освојило друго место, а у 

стоном тенису у појединачној конкуренцији, ученица Сања Ракоњац  је освојила 

друго место.   

Број ученица из васпитне групе који је учествовао у раду секција – 16.  

 

Васпитач  Драгица Новаковић 

III васпитна група 

 

Васпитна група броји 20 ученица.  

Због специфичне епидемиолошке ситуације није било посета.  

Због специфичне епидемиолошке ситуације васпитни рад се одвијао у 
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смислу подршке, саветовања; ученице које су први пут у дому адаптирале су се на 

нову средину, пружана им је помоћ у учењу 

Предлози за унапређење васпитног рада са ученицама (у групи): 

унапредити односе са родитељима и ученицима, радити на унапређењу поверења 

и подршке, мотивације, пружања помоћи у професионалној оријентацији. 

Предлози за бољу организацију слободног времена ученица у Дому: видети 

која су интересовања ученика, мотивисати их више, па се према њиховим жељама 

и могућностима дома организовати и планирати рад.  

Ученице ове васпитне групе су се трудиле да у току школске године 

примерено поштују све захтеве прописане кућним редом дома. Најмање поштују 

устајање и одлазак на доручак 

Разговор са ученицама и родитељима у циљу објашњавања и саветовања су 

најчешће мере које предузимам у циљу унапређивања поштовања правила кућог 

реда. 

Због епидемиолошке ситуације није било није било сарадње са другим 

установама и организацијама. Предлог на плану интензивније сарадње са другим 

установама: у току школске године у складу са могућностима ученика, 

здравственом ситуацијом, могућностима установе планирати и организовати 

контакте са другим установама. 

 

Секција: ликовна 

Број сталних чланова секције: 7 

Број састанака:  

Укупан број реализованих сати: 45 

Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција): рад 

секције у току школске године је усклађиван и организован по временским 

могућностима и обавезама уценика.  

Васпитач  Драгана Вукадиновић 

 

Број ученица из васпитне групе који је учествовао у раду секција – 4.  

 

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 
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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. 

Значајнији резултати у току  ове школске године су: поверење, сарадња, 

подршка ученицама у процесу  учења; слабости: нису постигнути очекивани 

резултати реализације оброка на нивоу васпитне групе. 

 

Предлози за унапређење васпитног рада са ученицама (у групи): јачати 

самопоуздање ученица, пружати им подршку, мотивисати их, бодрити да издрже и 

савладају све препреке, радити на активном слушању ученика. 

 

Секција: хигијенско-здравствено-еколошка комисија 

Број састанака: 5 
Укупан број реализованих сати: 29 

Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција): 

комисија је радила континуирано од марта месеца, већина ученица дома је 

учествовала у раду комисије, значајно је побољшана хигијена у дому. 

Број ученица из васпитне групе који је учествовао у раду секција – 12.  

 

За бољу организацију слободног времена ученица у Дому потребно је 

побољшати рад секција, радити на мотивацији ученица да учествују у раду 

секција. Ученице најпримереније поштују одлазак на наставу, а најмање поштују 

нередовно конзумирање оброка и чекирање у кухињи. У циљу унапређења 

поштовања правила кућног реда разговорам са ученицама, а поједине ученице су 

добиле опомену васпитача. На плану интензивније сарадње са другим установама 

планирати посете Старачком дому, Црвеном крсту, Планетаријуму, ПМФ-у и 

другим образовно-васпитним и културним установама. 
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Васпитач Јелена Брковић     

V васпитна група  

 

У васпитном раду са групом остварене су и реализоване све теме и 

активности које су биле планиране. 

С обзиром да је школска година започета у условима пандемије, све је 

морало бити прилагођено тим мерама. Самим тим то је допринело да постоји 

одређена доза страха код ученица, али се уз континуиран разговор и савете како 

од стране васпитача тако и од стране стручног сарадника успешно превазишло. 

Постојали су одређени проблеми у собним колективима услед неслагања и 

другачијег размишљања што је такође успешно решено.  

Оно што је велики успех за целу групу је тај што је велики број ученица 

био ангажован у раду секција и врло су биле успешне у истим.  

Такође су и свој успех у школи поправиле све ученице на нивоу групе и 

успешно завршиле. Једна ученица са просеком 5,00;  6  ученица са одличним 

успехом, 12 са врло добрим и 2 ученице са добрим успехом. 

У оквиру реализације активности на нивоу дома организован је одлазак са 

групом девојака до „Музеја 21. октобар. 

Предлози за унапређење васпитног рада са ученицама (у групи): у наредној 

школској години уколико ситуација дозволи да се организује више ваннаставних 

активности и колективних видова рекреације. Такође би било интресантно за 

ученице да се организују сусрети са другим домовима (излети и посете домовима). 

 

Циљ је у васпитном раду да се истакну примери добре праксе и вршњачко 

учење (резултати су бољи). 

Предлози за бољу организацију слободног времена у Дому: Читање књига, 

шетња на свежем ваздуху, коришћење базена и теретана, хуманитарни рад. 

Побољшати услове у дому (набавка реквизита за спорт), склопити сарадању са 

спортским центрима и увести нове секције према интересовањима  поједине деце. 

Ученице углавном поштују све захтеве кућног реда. Најмање су поштовале 

одласке на оброке и чекирање ИД картицама, а понекад  и сређивање собе и 

намештање кревета. Мере које најчешће предузимам у циљу унапређења 

поштовања правила кућног реда: Свакодневни разговори, савети и примери које ће 

лако упамтити и који ће их анимирати да поштују 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. 

Сарадња са установама и организацијама: Дом здравља Крагујевац 

(учествовање групе девојака на Свечаној академији), посета Правном факултету 
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(предавање,  тема - Депресија код младих); Округли сто на тему – Организовање 

приредби и школских прослава (Школска управа Крагујевац). На плану 

интензивније сарадње са другим установама предлажем: више посета и обилазака 

других домова, стручних скупова ради што боље сарадње и  размене искустава. 

Секције су радиле током марта и априла, због епидемиолошких услова 

нису започеле раније. 

Секција:Драмско рецитаторска секција; Музичка секција; Фолклор 

Број састанака: Драмско рецитаторска (21) Фолклор (21) Музичка (10) 
Укупан број реализованих сати: 60 

Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција): 

Секције су због епидемиолошких  услова започеле свој рад у првој недељи 

марта. Успешно су радиле током  марта и априла уз помоћ стручних сарадника.  

Проблем је понекад био болест ученица што због корона вируса, што због других 

облика инфекција,  а понекад и њихово усклађивање са обавезама и терминима 

проба, али свакако није било већих потешкоћа.  

На Регионалној домијади освојено је друго место у категорији фолклора, 

треће место у три категорије музичке секције (етно, популарна и класична) и 

најуспешнија је била Рецитаторска секција која је освојила прво место и пласирала 

се на Републичку домијаду. 

Број ученица из васпитне групе који је учествовао у раду секција – 10 

ученица.  

Васпитач Марија Адамовић 

VI васпитна група 

 

Шеста васпитна група броји 25 ученица.  

У васпитном раду са групом  остварене су све теме и активности које су 

биле планиране.  

У оквиру реализације активности на нивоу дома: нисмо реализовале посете: 

у првом полугодишту су још на снази биле епидемиолошке мере, а у другом је 

акценат био на секцијама и припреми Домијада. 

Ученице ове васпитне групе су постигле добар општи успех: четири 

ученице су са свим петицама; ученице које су се током ове школске године 

мучиле са одређеним недовољним оценама завршиле су разред са позитивним 

успехом, а може се запазити и да их је неколико којима је само једна оцена 

недостајала за бољи успех. 

Предлози за унапређење васпитног рада са ученицама (у групи):колико 

је то могуће, мотивисати ученице на бољи одзив у домским активностима, 

тј.развијати свест да у свом дневном распореду нађу, осим за школу, више времена 

и за домске активности. 
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Секција:   литерарно - новинарска 

Број састанака: 15 
Укупан број реализованих сати: 30 

Запажања васпитача (резултати, успеси и тешкоће у раду секција):  

Секција је радила током целе школске године и успешно реализовала све 

планиране активности. Потешкоће леже у чињеници да су ученице потпуно 

фокусиране на школске обавезе и поред жеље, тешко одвајају време за активности 

у дому. 

Број ученица из васпитне групе који је учествовао у раду секција – 10 

ученица.  

За бољу организацију слободног времена ученица у Дому чешће 

организовати посете културним и спортским догађајима у граду. 

Већину захтева из Кућног реда ученице поштују. Највећи проблем код 

одређених ученица 

представља рано устајање и силазак на оброк – чекирање. Мере које најчешће 

предузимамо у циљу унапређења поштовања правила кућног реда: разговор, 

саветовање и објашњавање о значају поштовања правила кућног реда.  

 

Васпитачи Бранка Дачески, Марина Катанић 

 

 

6. Рад секција и комисија 

 

У оквиру годишњег плана рада Дома предвиђен је рад следећих секција: 

 Драмско-рецитаторска секција 

 Фолклорна секција 

 Музичка секција 

 Ликовна секција 

 Литерарно – новинарска секција 

 Секција за спортско-рекреативнe активности 

 Здравствено-хигијенско-еколошка комисија. 
 

Рад секција је у првом полугодишту био условљен епидемиолошком ситуацијом, 

док су секције интензивније радиле током другог полугодишта, припремајући се за 

домијаду. Извештај о раду секција васпитачи су дали кроз извештај о свом раду.  

 

 

6.1. Извештај о раду секција – фолклор, драмско 

рецитаторска секција, музичкасекција 
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Секције су због епидемиолошких услова започеле свој рад у првој недељи марта. 

Успешно су радиле током марта и априла уз помоћ стручних сарадника који су 

били ангажовани на поменутим секцијама. 

Потешкоће су се јављале услед изостајања ученица са појединих термина проба 

због инфекција (корона вирус, грип…) , а понекада и због усклађивања њихових 

приватних обавеза и термина пробе, али свакако није било већих потешкоћа и све 

је успешно реализовано. Пробе су биле два пута недељно у самом почетку, а како 

се ближила  Домијада биле су и учесталије. 

Регионална домијада у културно уметничком стваралаштву одржана је у 

Крагујевцу, 20.04.2022.  

Најуспешнија је била Рецитаторска секција која је освојила прво место и 

пласирала се на Републичку домијаду. 

Освојено је друго место у категорији фолклора, треће место у три категорије 

музичке секције ( етно, популарна и класична).  

Републичка домијада је одржана у Београду у периоду од 13. до 15. маја 2022. где 

нас је представила ученица Валентина Грујић са рецитаторским наступом под 

називом „Схвати то како хоћеш“.  

Васпитач, Марија Адамовић  

 

 

 

6.2. Извештај о раду ликовне секције у школској 

2021/2022. години 

 

 

Током школске 2021/2022. године, рад секције је реализован у складу са 

могућностима епидемиолошке ситуације, уз спровођење препоручених мера 

заштите од вируса covid-19. 

 

Ученице су биле заинтересоване за  рад по својим могућностима и обавезама, јер 

је рад у току школске године био извођен по могућностима ученика у 

индивидуалном облику.  

 

У марту је организовано такмичење домова, домијада. На регионалном такмичењу 

20.04.2022. године, организованом у дому Артем, ученица Јулијана Ћатићје је 

освојила треће место у категорији ликовно стваралаштво,  и пласирала се на 

републичко такмичење одржано у Београду 13.05.2022. године, где је освојила 

прво место.  

 

На Регионалној домијади, изложба  под називом „Ој Србијо славна“  је у 

категорији примењена уметност освојила треће место.  
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Ученица Јулијана Ћатић је 11. јула 2022. године у Скупштини града Крагујевац 

награђена дипломом „ Понос града Крагујевца“,  за освојено прво место на 

републичком такмичењу у категорији ликовно стваралаштво одржаном у 

Београду, на републичком такмичењу домова Републике Србије. 

 

Васпитач, Драгана Вукадиновић 

 

 

6.3.Извештај о раду литерарно – новинарске 

секције у школској 2021/2022. години 

 

Литерарно – новинарска секција почела је са радом у октобру месецу. У раду је 

учествовало 9 ученица, које су током године реализовале више активности.  

И ове године наше ученице су учествовале  на фестивалу љубавне поезије „Иван 

Пангарић“ у Сомбору. Своје песме послале су  Јулија Петковић, Анастасија 

Маринковић и Милица Рафаиловић. Пласман у финале и похвалу добила је 

Милица Рафаиловић за песму Сусрет. 

Поезија је моја моћ, ја сам њена вечна тема, мото је књижевне вечери одржане у 

нашем Дому 28.03.2022. Чланице литерарно – новинарске секције организовале су 

ово вече са идејом да размене сопствене мисли и осећања преточене у стихове. 

Учешће су узеле Милица Рафаиловић, Јулија Петковић, Анастасија Маринковић, 

Драгана Филиповић и Нађа Арсић, као и некадашње домкиње, сада студенткиње, 

Јована Аксентијевић, Верица Буџовић и Александра Љубисављевић. Уз песму и 

гитару у извођењу Марије Милановић и Анђеле Достанић, ово вече протекло је у 

опуштеној и емотивној атмосфери, дружењу са осталим домкињама и 

васпитачима. Размењени су стихови, осећања, настављена традиција неговања 

лепе речи, пронађена и она успавана инспирација и створена лепа заједничка 

успомена. 

У литерарном кутку истакнути су радови наших ученица.   

Током школске године, ученице су континуирано радиле на домским новинама па 

је, шести по реду  број изашао у јуну месецу. 

Секција је успешно реализовала све предвиђене активности. 

 

           

       Васпитач,Марина Катанић 
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6.4.Извештај о раду секција – шах, стони тенис, 

стрељаштво у школској 2021/2022. години 

                                                                                                         

Секције за шах, стони тенис и стрељаштво  су због епидемиолошке ситуације и 

мера превенције  започеле са радом у другом полугодишту. 

 

Ученице су у већој мери биле заинтересоване за рад ових секција.  Проблем у раду 

ових  секција је понекад била болест ученица што због корона вируса, или због 

других облика инфекција, а понекад је проблем био и усклађивање са обавезама и 

терминима рада секција. У суштини све тешкоће су превазилажене. Тренинзи су 

редовно одржавани, најчешће два пута недељно; ученице су биле активне у раду. 

У циљу припрема за домијаду остварена је сарадња са Домом ученика средњих 

школа кроз пријатељске мечеве.  

 

Поједине ученице су се рекреативно бавиле овим спортовима, током школске 

године. 

Ученице ових секција су узеле учешће на Регионалним домијадама  у спорту. 

На Регионалној домијади  одржаној у Свилајнцу, 9.4.2022. шаховска екипа је 

заузела треће место екипно. У појединачној конкуренцији ученица Нина Милић је 

освојила треће место. 

 

На Регионалној домијади одржаној у Крагујевцу, 14.4.2022. стрељаштво је екипно 

освојило друго место. У појединачној конкуренцији  ученица Маријана Велић је 

освојила треће место, а у стоном тенису у појединачној конкуренцији, ученица 

Сања Ракоњац је освојила друго место. 

 

 

Васпитач, Драгица Новаковић 

 

6.5. Извештај о раду секција – кошарка, одбојка, 

мали фудбал у школској 2021/2022. години 

 

Спортске секције су организоване на добровољној основи, са акцентом на 

правилно усмеравање ученица да кроз разоноду и забаву употпуне своје слободно 

време. Највеће интересовање је било за рад одбојкашке секције и кошаркашке 

секције, а нешто мање за фудбал. 

Секције колективних спортова започеле су рад у другом полугодишту, а 

ученице су током првог полугодишта своје слободно време користиле да се 

рекреирају играјући углавном кошарку и одбојку.  

Рад секција је у организован на спољним теренима школе кад су то 

временски услови дозвољавали. 
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 Ученице су биле заинтересоване за рад ових секција.  Проблем у раду ових  

секција је понекад било усклађивање термина рада секција са обавезама које 

ученице имају, а понекда је изостајање ученица са договорених термина било због 

болести. Тренинзи су редовно одржавани, најчешће два пута недељно; ученице су 

биле активне у раду. Одржани су пријатељски мечеви са екипама Дома ученика 

средњих школа Крагујевац у оквиру припрема за домијаду. 

Спортска такмичења одржана су 9.04.2022. у организацији Дома ученика 

Пољопривредно-ветеринарске школе у Свилајнцу (одбојка, мали фудбал) и 

14.4.2022. у организацији Дома ученика средњих школа у Крагујевцу (кошарка). 

Одбојкашка и кошаркашка екипа су освојиле су 2. место 

 

 

Васпитач, Марина Јанићијевић 

 

 

6.6. Извештај о раду хигијенско-еколошко-

здравствене комисије 

 

Комисија је радила континуирано од марта месеца, већина ученица дома је 

учествовала у раду 

комисије, значајно је побољшана хигијена дому. 

Комисија је вршила прегледе соба понедељком и четвртком у терминима 21-22 

часа. Сваке недеље је формирана нова комисија тако да су све ученице дома 

учествовале у раду. Имале су прилику да оцене хигијену других соба и да њих 

оцењују друге ученице. Променљива комисија се показала као боље решење од 

сталне. Значајно је побољшана хигијена удому. Ученице су активно учествовале у 

раду и предлагала одређене мере за побољшање хигијене у дому. Моје лично 

мишљење је да смо сви заједно појачали мотивацију ученица за активно учешће у 

овој комисији. 

 

 

Васпитач, Јелена Брковић 

 

 

7. Сарадња са другим установама и организацијама 

 

Настављена је сарадња са домом ученика Сомбор кроз учешће на фестивалу 

љубавне поезије, где су и ове године наше ученице представиле своје радове и наш 

дом.  

Током године у оквиру рада спортских секција и припрема ученица за 

сусрете дома региона и републике, остварена је сарадња са Домом ученика 
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средњих школа у Крагујевцу кроз пријатељске утакмице и мечеве.  

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, Економска школа). 

 

8. Стручно усавршаванје запослених 

 

Извештај о стручном усавршавњу дат је кроз извештај Тима за професионални 

развој запослених, чији је члан васпитач Марина Катанић.  

 

 

9.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, урађен је анкетни упитник о адаптацији ученица које су први 

пут смештене у дом и задовољству пруженим услугама, а задовољство ученица је 

испитивано и на крају школске године. Крајем првог полугодишта у сарадњи са 

сарадницима школе урађен је анкетни упитник о врстама и облицима насиља и дате 

препоруке за даљи рад.  

У наставку је дата интерпретација добијених резултата и закључак, а затим 

анализа успеха и изостајања ученица на крају наставне године. 
 

9.1. Интерпретација резултата и закључак анкете о адаптацији ученица и 

задовољству на крају првог полугодишта школске 2021/2022. године 

 

АДАПТАЦИЈА И ЗАДОВОЉСТВО 

      Интерпретација резултата и закључак 
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Станарке дома су своје мишљење о адаптираности на дом и задовољству 

условима које им дома пружа у овој школској години испољиле одговорима на 

питања затвореног и отвореног типа везаних за ову тему (google forma). 

Упитник су попуниле ученице свих васпитних група; укупно 94 од 130 

станарки дома. Највећи број ученица је први пут у дому (36% ученица), односно 

ово им је прва година боравка у дому, а најмањи број борави у дому четврту 

годину (16% ученица).  

Највећи број ученица (60%) је у дому зато што је то била њихова одлука, 

а на један број (22%) је утицала и цена смештаја и исхране; затим родитељи 

(код 10% ученица), друштво (код 3% ученица) и близина школе (4 %). 

Ученице углавном имају помешана осећања или док код њих изазива 

осећање припадања и дружења, задовољства. 

Највећи број ученица, половина, није имало потешкоћа у процесу 

адаптације ове школске године. Половина осталих ученица је имала потешкоће 

због одвојености од куће, навикавања на домске услове, навикавања на нову 

школску средину или због сва три разлога. Према броју ученица које имају 

потешкоће и дужини боравка у дому, може се закључити да потешкоће у 

навикавању на дом имају и ученице којима ово није прва година боравка. На то 

указују и одговори ученица о трајању адаптације. Мањи број њих је одговорио 

да им није прва година боравка у дому али да им је требало времена да се 

навикну. Код једног броја ученица процес адаптације још траје, а има ученица 

које су се навикле али им је требало дуго времена. Већина ученица се брзо 

навикла (22% ученица), а знатан број ученица које су биле у дому и претходне 

године каже да им није требало времена за навиквање (30% ученица). 

Преосталим ученицама је требало месец дана (20%) или две недеље (4% 

ученице).  У процесу навикавања половини ученица су највише помогле и 

значиле цимерке, док знатан број ученица сматра да су саме себи највише 

помогле; осталима највећу подршку су пружили родитељи, другари ван школе и 

другари из одељења, васпитачице. 

Највећи број ученица сматра да су им важни или веома важни савети 

цимерки, психолога и васпитача у процесу адаптације и да значајно могу да им 

олакшају почетни период боравка у дому. Распоред времена проведеног у дому, 

односно у школи и упознавање са радом дома пре почетка године већини 

ученица су важни или делимично важни и у мањој мери могу да им олакшају 

адаптацију.   

Већина ученица (80%) има добар однос са цимеркама, са којима могу о 

свему да причају, што говори и процена на петостепоној скали. Већина ученица 

се у дому осећа добро, трећини је у дому сада подношљиво, а само две ученице 

се осећају лоше.   

Ученице су највише задовољне подршком васпитача, како за све 

проблеме које имају (могу да им се обрате кад год им нешто треба и знају да ће 
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им васпитачи помоћи), тако и за учење; затим хигијеном заједничких 

просторија које одржавају теткице, условима за провођење слободног времена и 

хигијеном соба које саме одржавају. Условима за учење су делимично 

задовљне, као и смештајем, а најмање су задовољне исхраном. 

Сугестије, коментари, примедбе ученица говоре о њиховом задовољству, 

не само условима, већ и односом и радом васпитача и теткица (све је супер; 

ништа не бих мењала; све похвале, интернет је одличан.. Задовољна сам свим 

што дом пружа; задовољна сам начином живота у дому; Немам примедби, 

све је предивно и прелепо, много боље него на почетку.). Старије ученице 

сматрају да је храна побољшана у односу на претходну годину ( храна (боља је 

него претходних година, али некада су порције мање), похвалила бих 

васпитачице (неке, наравно) које када уђу ујутру у собу питају да ли смо 

доручковале, а не да ли смо се чекирале; боља храна у односу на све 3 године 

раније, поправило се стање доста ове године); док неке ученице сматрају да је 

то једино што би могло да се поправи и побољша (Да се поправи храна, све 

остало је ок; Волела бих да се исхрана у дому побољша; Труд васпитача и 

радника ове установе је задовољавајућ. Храна није баш у реду...  Само боља 

храна, све остало је одлично). Ученицама би значило да се врати продужени 

излазак и да се поведе рачуна о хигијени, посебно заједничких просторија 

(Мало дуже да остајемо напољу. Старије домкиње немају времена ни за 

шта. Сматрам да би домкињама значило да се излазак продужи, да домкиње 

не ометају једне друге док уче и да неке теткице буду љубазније; Једино што 

бих променила је поновно увођење провере хигијене у собама; Задовољна сам 

радом васпитачица и теткица. Мислим да би требало да се уведу секције и 

то посебно хигијенска секција ради чистоће свих соба у дому). Коментари 

ученица се односе и на буђење, чекирање или похвале за урађено у дому.  

Живот у дому можда најбоље описују следећи коментари и запажања:  

Дом као заједница је супер, никад нисам сама, увек имам са ким да 

причам (од цимерки, другарица, васпитача до психолога). ... 

Упала сам у добру васпитну групу, и јако волим своју васпитачицу 

којој није никада проблем да заправо разговара са нама, а ту је и да нам 

укаже на наше грешке. 

Све је одлично, волим што са васпитачицама могу да причам о свим 

својим проблемима, и у вези школе, и у вези љубави, друштва... Волела бих 

само када нас поједини васпитачи не би будили ујутру, јер ако ми обавезе 

дозвољавају да спавам, а ја сам можда касно легла претходно вече, зашто не 

бих онда спавала на миру. Све остало је океј и немам других примедби. 

Много волим дом! 

 

Јануар 2022. године     Стручни сарадник 

психолог 

       Оливера Првић Ерац 
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ЗАДОВОЉСТВО крај године 

Интерпретација резултата и закључак 

 

Станарке дома су своје мишљење o задовољству условима, васпитним 

радом и односом са цимеракама у овој школској години испољиле одговорима 

на питања затвореног и отвореног типа везаних за ову тему (google forma). 

Станарке дома су попуниле упитник о задовољству и адаптацији на 

полугодишту, тако да је урађена анализа и поређење са претходно добијеним 

резултатима. 

Упитник на крају школске године су попуниле ученице свих васпитних 

група; укупно 96 од 130 станарки дома. Најмањи број ученица четвртог – 

завршног разреда је попунило упитник, што је и очекивано пошто ученице 

излазе из дома и следеће године неће бити смештене. 

Резултати упитника на крају године показују да су ученице највише 

задовољне подршком васпитача, како за све проблеме које имају (могу да им се 

обрате кад год им нешто треба и знају да ће им васпитачи помоћи) тако и за 

учење; а затим хигијеном заједничких просторија које одржавају теткице, 

условима за провођење слободног времена и хигијеном соба које саме 

одржавају. Условима за учење су делимично задовљне, као и смештајем, а 

најмање су задовољне исхраном.  

Задовољство ученица смештајем и условима за учење у односу на 

полугодиште је повећано (повећан % ученица које су баш задовољне у односу 

на оне које су делимично задовољне ). Што се тиче услова за провођење 

слободног времена и задовољства исхраном нема значајних промена (у 

коментарима отвореног типа ученице износе да би промениле исхрану, а 

неколико ученица износи да је храна побољшана у односу на претходни 

период).  Ученице износе да су задовољније хигијеном соба које саме одржавају 

у односу на претходни период (потпуно је задовољно 30% у односу на 

претходних 19% , а повећан је и % оних које уопште нису задовољне 9.38 % у 

односу на 1.06% , што поједине износе у својим коментарима).  

Преко 70% ученица сматра да им методе, садржаји и начин рада 

васпитача помаже у већој мери или у потпуности у међусобном уважавању, 

учествовању у различитим активностима, професионалном развоју, тимском 

раду и сарадњи, а затим и неговању пријатељства и поштовању правила. Тај % 

је нешто мањи за помоћ у коришћењу слободног времена и развоју здравих 

навика, односно развоју личних потенцијала, конструктивном решавању 

проблема и доношењу одлука, па би васпитни рад (садржај, методе и технике) 

требало наставити и усмерити ка остваривању исхода у овим областима. 

У односу на полугодиште већи је % ученица које се осећају подношљиво и 

лоше, а мањи оних које се осећају добро. Разлог може бити брига око успеха и 

постигнућа, близина летњег распуста и одлазак кући, правила којих морају да 

придржавају у летњем периоду која се односе на кодекс облачења (строги захтеви 
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појединих васпитача, како саме ученице наводе у својим одговорима).  

Однос са цимеркама трећина ученица описују као супер, добар, одличан; 

поједине наводе да имају коректан, солидан, пријатељски, најбољи могући, 

опуштен, подношљив однос, а несугласице углавном настају око сређивања собе 

или буке која смета за спавање. (*Једини проблем са цимеркама имам око 

сређивања собе. Иначе се добро слажем са њима; Сви смо у добрим односима 

када се тиче дружења и забаве, али што се тиче хигијене собе "увек неко има 

неки изговор" па чак ни своје ствари не могу да склоне. Покушала сам да решим 

овај проблем више пута разговором али ништа не помаже јер дају она обећања и 

све се своди на то да кад треба да се чисти нико није у дому. Такође немају 

поштовања према осталима, не маре да ли неко спава или не, па смо и о томе 

водиле разговор који се опет завршио неуспешно. * У реду је углавном, осим када 

не желе да сређују собу. *Слажемо се али не чисте редовно собу и не могу да 

заспим због њих. * Лепо се слажемо, нисмо имале неких већих несугласица. Једна 

би могла да посвети више пажње личној хигијени..) 

Поједине ученице наводе да цимерски односи зависе од особе, распореда 

и да је природно да понекда имају несугласице (*Све зависи са којом. *Све у 

свему, једне контраверзне личности. *Некад супер некад не. *Увек може 

боље.* Како с којом, веома добар и делимично добар али мислим да су добро 

распоређени цимери, барем ја сам задовољна својим цимерима јер нисам 

сигурна да је могло боље. *Немамо неки посебан однос, ове године сам 

незадовољна цимеркама, само се слажем са две цимерке, а цимерке које су 

четврта година су ми правиле проблем, нисам могла да спавам од буке, немају 

обзира за друге. *Схватила сам да ме не поштују и не труде се колико и ја за 

њих. Веома су аљкаве што се хигијене тиче, такође су без обзира на друге и на 

њихове потребе *Цимерке су ми екстра мсм како кад али већином екстра.* 

Свакоме се деси да има несугласице. Па тако и нама, али ја сам јако задовољна 

са њима. Лепо се слажем са свима. И јако сам срећна што су ми баш оне 

цимерке.). 

Мали број ученица није имао добру међусобну сарадњу и односе, док 

већина ученица наводи коментаре који описују њихов добар однос и задовољство  

цимерским односима: * Супер се слажемо, увек нађемо компромис и договор, увек 

смо ту једна за другу. *У добрим сам односима са свим цимеркама. *Супер су, 

надам се да ћемо бити заједно и следеће године. *Као сестре. * Друга породица 

❤  *Супер однос. Примите ми цимерку Мају у дом следеће школске године и биће 

још боље. * Једном речју супер.* Цимерке су ми попут најбоље другарице. Увек су 

ту да поделимо своје проблеме, да посаветујемо једна другу и 

помогнемо.*Солидно*Лепо се слажемо.*Предиван, моја друга породица која је 

увек ту уз мене *Опуштен,искрен.*Јако коректан и леп однос, поштујемо се и 

волимо*Доста смо се зближиле у току ове 2 године и одлично се слажемо.*То су 

ми друге сестре. * ❤  
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Половини ученица је у дому било лепо, али бих мало промениле; једној 

петини је било доста дома (21.9%), а остале сматрају да је најлепше „домско доба“ 

(28.1%). Ученице наводе да им је дом друга кућа, друга породица, да им значи 

друштво, да се ужеле куће, да је било пријатно и лепо искуство и да не бих мењале 

године проведене у дому ни за шта друго.  

Однос васпитача, сарадника и управника (помоћника директора за дом) 

према њима трећина ученица оцењује највећом оценом – 5, а 44% оценом 4. 

Само су три ученице своје задовољство односом према њима оцениле најнижом 

оценом – јединицом. 

Да могу нешто да промене највећи број ученица наводи услове којима су 

најмање задовољне. Промениле би храну - исхрану (јеловник, начин 

избацивања хране, план исхране, оброке), побољшале би хигијену, време 

излазака, кодекс облачења, а поједине наводе друге домске услове (изглед собе 

– боје, климу, топлу воду, туш кабине ....), односно Можда бих мало више 

саслушала шта друга страна односно домкиње и друге васпитачице имају да 

кажу; Да сви лепо саслушају остале особе.  

 

Ученице и у својим коментарима за крај наводе своје незадовољство 

кодеском облачења за време врућина, исхраном и условима:  

*Фали разумевање ученица када је у питању летњи период (почетак/крај 

школске године). Требало би имати више разумевања за ученице, јер је сасвим 

нормално да ћемо на +30° да обучемо шортс, кратку мајицу, кратку сукњу, 

хаљину... Наравно да у школу нећемо отићи у шортсу, али дом је наша друга кућа, 

стога се облачимо онако како бисмо се и иначе код куће обукле на великим 

врућинама. Не желимо да се наше облачење у складу са температуром 

протумачи као непоштовање или безобразлук. 

*Само ми смета што по великој врућини не можемо комотно да ходамо у 

шортс и мајицу!  

*Све је добро, али да се поведе рачуна о оброцима и исхрани.  

*На други начин да се избацује храна, више слаткиша и другачији јеловник.  

*Мислим да треба увести нова јела, јер се нека понављају више пута недељно.  

*Више свежег воћа на оброцима и мање опомињања о кодексима облачења. 

* Промена хране мало и то је то отприлике. 

*Све је добро у дому, критика је само што нема вруће воде. Сугестија је то 

што нас васпитачице буде ујутру. Чешће чишћење wц-а молим вас и можда неке 

климе у ходнику или мало боља храна у дому, мање ригорозности око облачења, 

дужи излазак 

*Цимерке би требало да буду ноћу тише да би могло да се спава, кодекс 

облачења престрог 

на неподношљивим и великим врућинама с обзиром да у собама нема климе, храна 

ми се ретко кад допада, поједини васпитачи често знају да претерају... 



 
 

168 
 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић, Крагујевац 2022 

 

 Ученице наводе и похвале и критике, сугестије:  

 што се тиче похвале, драго ми је да у последње време све шта смо хтели 

да се промени, колектив се заиста потрудио да то уради (односи се на мени, 

дозвола продуженог, продужено време доручка); што се тиче критике, нервира 

ме то што у дому не смемо да носимо кратко (шортс, мајицу на брателе, летње 

пиџаме у соби), разумем и кодекс облачења и све, али желим да и нас неко разуме 

јер овде живимо и климе у соби немамо. 

 Хтела бих да посебно похвалим васпитаче своје васпитне групе јер ми увек 

уливају позитивно расположење и ту су кад год ми је потребно и што се тиче 

информисање али као и помоћи око нечега. Такође бих додала да ако је дом у 

могућности да помери доручак бар до 9.10 због тога што не можемо увек да 

стигнемо да једемо ујутру, а посебно када имамо претчас. 

 Похвала за васпитачицу Драгицу. Сугестија је да можемо слободније и 

прикладно нашим годинама да се облачимо у дому. 

 Марина Катанић је најбоља васпитачица. Све похвале. Куварице да се 

промене и однос неких васпитача према домкињама. 

 Похваљујем рад васпитачице Драгице, свака част! Сугестија за храну која 

би могла да се побољша, као и однос теткица из мензе према ученицима 

 Похвала за васпитачицу Драгицу. Сугестија на једноличност хране. 

Критика: однос управнице би могао да буде мало топлији према деци. Порука: 

деца су украс света 

 

Ученице наводе и само похвале: *све похвале*Драго ми је јер се радници 

дома труде да нам што више улепшају боравак у дому.*Храна се у другом 

полугодишту доста поправила него на претходно. *Било је лепо*све је 

супер*Супер сте сви*Немам никаквих критика и замерки, све је било дивно.*Све у 

свеми јако је лепо овде*Свака част*Ове три године су ми биле најлепше док сам 

била у дому.*Похваљујем све васпитаче које се коректно понашају и оне који се 

узајамно поштују са нама. 

 

*Дом је колектив у коме се нађе ново друштво које ће можда трајати цео 

живот. 

*Једно лепо искуство ♡ 

 

Посебно за васпитаче: *Похвалила бих васпитачицу Марину (црну) и њен однос 

према девојкама у дому.* Похвала за Марину (црну) јер је васпитацица са којом 

увек може да се прича и не прави никакав проблем. * Похвала за васпитацу 

Драгицу која нас највише разуме.  

 Марине су најјаче! ❤ Бранка је легенда   Управница је опасна 

  Јелена је добрица  Не желим да остављам коментар за васпитачицу Драгану, 
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али већина ако не и цео дом би се сложио око ње. Све у свему, угледајте се на 

Марине и Бранку!!    

 

Можда су најбоље порука домкиња за крај: 

 

 Не бих мењала ове четири године које сам провела у дому ни за какав 
луксузни стан, много тога сам научила овде, стекла сам многе добре навике, 

стекла сам доста пријатеља. Драго ми је што сам део једне велике породице, 

долазићу у посету и наредних година, да видим мале цимерке и најдраже 

васпитацице ❤  

 

 Живот је леп кад се живети зна зато узми шта ти да ... јер срећа је 

кратка а живиш због ње не тражи сувише и добићеш све!!! 

 

 Живот је вожња аутобусом, ово је моја станица, ја излазим, а ви 

настављате путовање! 

 

 

Јун 2022. године     Стручни сарадник 

психолог 

       Оливера Првић Ерац 

 

Резултати и интерпретација резултата анкете о насиљу – дом 

 

Анкетни упитник о различитим врстама насиља и  домским ситуацијама 

урађен је у сарaдњи са стручним сарадником школе психологом Горданом 

Милановић.  

Ученице су попуњавале  гугл упитник анонимно. Упитник и приказ 

одговора дати су у прилогу. 

Упитник је попунило 56 ученица станарки дома (43%). Слаба 

заинтересованост се можда може објаснити попуњавањем више упитник у 

кратком року или избором теме; наиме ученице Медицинске школе су сличан 

упитник о врстама и ситуацијама насиљу попуњавале у школи, а све ученице дома 

су попуњавале упитник о задовољству услугама дома. 

Ученице слабо разликују врсте насиља. У првом питању им је дата 

могућност разврставања различитих ситуација у један или више облика насиља. 

Наведене су следеће ситуације: уништавање туђих ствари, ширење гласина о 

другој особи, исмејавање других особа, „зивкање“ телефоном, ширење слика 

преко друштвених мрежа, игнорисање особе из групе, тајно снимање особе, 

вређање особе, измицање столице особи, навођење на коришћење психоактивних 

супстанци, укључивање у секте, непристојне гестикулације према особи. Највећи 
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проценат ученица је тачно разврстао према врсти/облику насиља следеће 

ситуације: вређање особе – психичко насиље (87.5%), измицање особи столице – 

физичко насиље (82.2%), исмејавање других особа – психичко насиље (57.2%), 

уништавање туђих ствари – физичко (51.8%). 

Половина ученица дома је чула за Тим за заштиту ученика од 

занемаривања, злостваљања и насиља, а друга половина није. Ученице су 

углавном чуле од наставника, васпитача, одељењског старешине, друштва, знају 

из основне школе, школског педагога, док су попуњавале претходни упитник на 

сличну тему и овај сада, на огласној табли. Половина ученица није уочила 

информације о активностима тима, трећина је уочила информације на огласној 

табли школе/дома, а остале ученице нису сигурне где су их виделе. 

Ученице сматрају да би Тиму могле да се обрате у било којој ситуацији 

насиља, коју лично доживљавају или имају сазнање, сумњу да неко други трпи 

или се над њим дешава неки облик и вид насиља. Поједине домкиње сматрају да 

треба да се обрате Тиму превентивно, да касније вербално насиље не прерасте у 

већи проблем. Поједине домкиње сматрају и да треба да се обрате у свакој 

ситуацији кад осете потребу за тим или кад имају неки проблем. 

Највећи број ученица сматра да у дому није присутно (односно присутно у 

малој мери) насиље у социјалним релацијама између домкиња, домкиња и 

васпитача, односно васпитача и домкиња, као и осталих одраслих и домкиња. 

Мали проценат домкиња  (8.9 %) сматра да је насиље између домкиња 

свакодневно присутно, односно (21.45%) сматра да је повремено присутно. То је 

једина социјална релација за коју домкиње сматрају да је насиље свакодневно 

присутна. 

Домкиње оцењују да сексуално насиље није присутно ни у једној релацији, 

а да је највише присутно психичко и то у свим социјалним релацијама: васпитач – 

домкиња, домкиња - васпитач, други одрасли у дому- домкиња као и међу 

домкињама. Домкиње сматрају да међу њима има и социјалног насиља, а остали 

облици (физичко и дигитално насиље), присутни су у свим реалцијма у врло 

малом проценту.  

Четрвтина (25%) станарки  дома које су попуниле упитник је чуло за 

националну платформу Чувам те, док остале домкиње нису чуле.  

Ученице би највише волеле да знају нешто о превенцији и заштити, развоју 

самопоуздања, самоодбрани, нивоима насиља, препознавању и пружању помоћи 

онима који трпе насиље.  

Ученице би се укључиле у рад тима и помогле пре свега  обрадом 

различитих тема о насиљу – нивои, врсте, реаговање у ситуацијама насиља, 

разговором, подстицањем домкиња да износе проблеме и траже помоћ, подршком 

коју би могле да пруже једна другој, израдом постера и организацијом радионица, 

како би се ученице освестиле да могу да причају и износе своје проблеме 

отворено, да могу да их реше и да знају да нису саме. 

Препорука: Сходно оваквим резултатима препорука је да васпитачи са 
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својим васпитним групама обраде и прођу нивое и облике насиља (на основу 

Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављањ 

и занмаривање – „Сл. гласника РС“, бр 46/2019 и 104/2020).  

Чланови ликовне секције би могли да ураде пано на коме ће бити 

представљени: врсте и нивои насиља, или да се уреди наменски простор у дому за 

активности Тима и теме везане за превенцију насиља. 

Информације о активностима тима би требало да буду видљиве, тако што 

ће се оформити посебан кутак у дому или да се информације другачије распореде 

на огласним таблама. Како васпитачи имају вибер групе са својим ученицама, 

ради лакше комуникације, било би добро да им се проследе основне информације 

о Тиму и резултати анкете. 

Васпитачи би требало да укључе заинтересоване ученице у обраду тема 

које су оне саме навеле (превенција, заштита, развој самопоуздања, самоодбрана), 

више и чешће да разговарају са ученицама на ове теме, организују радионице и 

израде различите поучне постере. 

Сарадник би требало да припреми основне информације и материјал о раду 

Тима и пружи помоћ и подршку васпитачима за реализацију и обраду ових тема.   

Препоруке за васпитаче у дому: 

-упознавати домкиње и родитеље са Протоколом о заштити ученика од 

насиља не само нпочетку школске године већ и периодично, током школске 

године;  

- планирати више васпитних тема о насиљу и обрађивати их како на нивоу 

групе тако и у собним колективима; реализовати их различитим методама и 

техникама рада тако да активну улогу имају домкиње;  

- упућивати домкиње на националну платформу Чувам те уз осмишљавање 

активности које треба да ураде након упознавања са садржајима које су научили, 

њихово презентовање на састанцима васпитних група и сл.; како платформа 

ажурира повремено садржаје подсећати током године ученике да је посећују и 

прате нове активности на њој; 

- упознати домкиње и родитеље са постојањем Тима за заштиту од насиља, 

местом где се налази огласна табла, односно кутком у дому 

- обрадити теме и у оквиру рада секција (ликовне, литерарне) и 

искористити радове ученика за  уређење ентеријера дома и промоцију  активности 

Тима 

 

 

Анализа успех и изостанака ученица дома на крају наставне године школске 

2021/2022.  

 

Настава у школској 2021/22. година организована је по упутству 

Министарства према моделу I, II, III, пратећи епидемиолошку ситуацију изазавану 

вирусом Ковид 19. Током септембар, од 13. до 19, настава је организована по 
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моделу III, односно на даљину, а због епидемиолошке ситуације јесењи распуст је 

продужен и трајао је од 8. до 13. новембра. У зависности од броја заражених по 

одељењима, односно групама, периодично у појединим одељењима, највише у три 

одељења у истом периоду, током полугодишта организована је комбинована 

настава - по моделу 2.  

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. 

Представници Филозофског факултета у Нишу – департман за психологију 

одржали су групи ученица предавање на тему Методе и технике успешног учења. 

Успех и изостанци ученица дати су у прилогу табеларно (по васпитним 

групама и по разредима). 

Од 130 ученица дома 74 (57%) је остварило одличан успех, 46 (35.5%) врло 

добар, 8 (6%) ученица добар, 2 ученице имају недовољан успех (1.5%). 

У односу на успех на првом полугодишту повећан је број одличних и 

смањен број врло добрих; повећан број добрих и смањен број ученица са 

недовољним оценама. У односу на крај претходне школске године готово исти је 

проценат одличних и добрих ученица, смањен је проценат добрих, а повећан број 

ученица које се упућују на поправни испит (пошто претходне године није било 

ученица са недовољним успехом).  

 

Успех ученица по разредима: 

*од 44 ученице првог разреда, 45.45% (20 ученица) је остварило одличан 

успех, а исто толики проценат је врло добрих ученица и 9% (4 ученице) добрих; 

ученице су направиле 3050 изостанака што је 70 изостанка по ученици; 

*у другом разреду од 30 ученица, 30% (9) ученица је остварило одличан, 

53.33 %  (16) врло добар успех; 10% (3) ученица добар и 6.66 % (2) недовољан 

успех; ученице су направиле укупно 3376  изостанака, односно 112.5 по ученици; 

*од 32 ученице трећег разреда  72.% (23) је одлично, 25% (8) врло добро и 

3% (1) добро; укупан број изостнака је 2890, односно 90.30 по ученици; 

*од 24 ученица четвртог 91.66% (22) је одличних и 8.33% (2 ученице) врло 

добрих; ученице су направиле укупно 1875 изостанак, односно 78.2 по ученици. 

Посматрано по успеху који су ученице оствариле од 74 одличних ученица 

највећи проценат одличних су ученице трећег и четвртог разреда, а од 46 врло 

добрих највећи проценат врло добрих су ученице првог разреда, што важи и за 

број добрих ученица. Две ученице другог разреда упућују се на полагање 

поправног испита из предмета фармакологија. 
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У односу на исти период претходне школске године повећан је број 

ученица са недовољним оценама, а смањен број неоцењених ученица. На овакав 

успех утицао је сам начин организације наставе условљен епидемиолошком 

ситуацијом изазваном вирусом ковид 19.  

 

Ученице које су оствариле одличан успех (5,оо):  
Четврти разред:Стевановић Милица 4/5; Бабић Анђела 4/4; Перишић 

Катарина 4/4; Радовановић Николина 4/3; Јовановић Анастасија 4/3; Ивановић 

Ивана 4/3; Скендеровић Јелена 4/3; Алексић Кристина 4/2;  

Трећи разред: Ђуровић Даница 3/3; Ракоњац Сања 3/3; Стојановић Миљана 

3/3; Николић Александра 3/3 

Други разред: Перишић Кристина 2/5; Васић Невена 2/4;  

Први разред: Јевтић Јелена 1/5; Шулејић Јелена 1/3; Ђорђевић Ања 1/1. 

 

Ученице дома су направиле 11239 изостанака (86.46 по ученици), 11075 

оправданих (85.20 по ученици) и 164 неоправдана (1.26 по ученици). Број 

изостанака условљен је епидемиолошком ситуацијом (изолацијом и карантином 

ученица чији су чланови породице били позитивни на корона вирус или су оне 

саме прележале) и одсуством ученица због хируршких интервенција које су имале 

(две ученице) станарке дома.  

  

Успех ученица на крају наставне године 

 

 

На крају наставне године две ученице другог разреда Медицинске школе су 

упућене на полагање поправних испита (једна ученица је полагала два предмета: 

микробиологија са епидемиологијом и фармакологија; а друга ученица само 

фармакологију). Обе ученице су положиле и на крају школске године оствариле 

добар успех.  

 

 

 

10. 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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11. 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 седници Педагошког већа, одржаној 30. августа 2021. 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 5 - води васпитач 

Марина Јанићијевић; другу васпитну групу - собе од 6 до 9 - васпитач Драгица 

Новаковић; трећу васпитну групу - собе од 10 до 13 -  васпитач Драгана 

Вукадиновић; четврту васпитну групу - собе од 14 до 17 - васпитач Јелена 

Брковић; пету васпитну групу - собе од 18 до 21 води васпитач Марија Адамовић 

и шесту васпитну групу - собе од 22 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 четири седнице Педагошког већа 

(7.10; 4.11. и 7.12.2021. и 12.01.2022.), а током другог полугодишта одржано је још 

пет седница (9.02.2021; 10.03; 8.04; 5.05. и 4.07.2022.) на којима је усвајан план рада 

за наредни месец  и анализиране активности реализоване у претходном месецу уз 

информације о текућим дешавањима. Током године одржане су и две заједничке 

седнице Педагошког и Наставничког већа.  

 

12. 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 
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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 састанцима васпитних група 

(састанку прве и пете групе). 

Помоћник директора за дом и директор присуствовали су прославама 

поводм обележавња дана домова у Рековцу и Свилајнцу, као и прослави дана Дома 

ученика средњих школа  Милутин Миланковић.  

Током године одржани су састанци актива директора и помоћника 

директора домова региона у Свилајнцу и Пожаревцу, на којима је разговарано о 

одржавању регионалних сусрета домова, организацији и реализацији васпитног 

рада и рада домова уопште. На Авали је одржан састанак директора са помоћником 

министра, коме је присуствовала заједно са помоћником директора Снежаном 

Марковић Бурић и Љиљана Савић. 

Настављена је примена захтева стандарад у области исхране, смештаја и 

васпитног рада.  

 

 

13. Рад стручног сарадника дома 

 

У оквиру планирања и програмирања васпитног рада израђен годишњи 

план рада и програм васпитног рада дома. Формиране су и структурисане 

васпитне групе. Урађен план посета психолога васпитним активностима, план 

сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја и месечни планови 

рада психолога . 

У оквиру друге области израђен годишњи извештај о раду дома за 

претходну школску годину.  

Током месеца септембра акценат је стављен на рад са ученицама које су 

први разред, а самим тим и први пут у дому – праћење процеса адаптације, 

међусобно упознавање и подсећање на методе и технике успешног учења како би 

им сам процес учења био лакши.  

Психолог је узео учешће у организацији пријема и усељењу ученица, 

присуствовао родитељском састанку шесте васпитне групе. Стручни сарадник се 

представио родитељима и упознао их са специфичностима домског живота и 

процесу навикавања на нову средину (школу и дом). Обављен је разговор са свим 
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ученицима дома при усељењу.  

Током године обављани су саветодавни разговори. Са ученицама првог 

разреда је углавном разговарано о превазилажењу адаптивних проблема. 

Обављени су разговори са 18 ученица које су први пут смештене у дом. Са 

ученицама је разговарано о међусобним односима у собном колективу, 

поправљању оцена и превазилажењу почетног школског неуспеха, организовању 

дневних активности, прављењу плана учења и организацији слободног времена; са 

ученицама четвртог разреда акценат је стављен на професионалну орјентацију и 

саветовање везано за наставак школовања или улазак  у свет рада. Тестове 

професионалне орјентације радило је 12 ученица дома, трећег и четвртог разреда.  

Сарадник је присуствовао дружењу са станаркама дома, организованог 

поводом новогодишњих празника, као и поводом одласка ученица из дома. 

Након  класификационих периода, крајем полугодишта, крајем наставне и 

школцке године урађена је анализа успеха и изостанака ученица дома по 

васпитним групама и разредима.  

У оквиру аналитичке делатности испитиван је процес адаптације, односи у 

собним колективима са цимеркама, задовољство ученица условима које дом пружа 

– смештај, исхрана, одржавање хигијене како соба, тако и заједничких прострија, 

као и подршка васпитача у учењу и животним питањима, на полугодишту а затим 

и на крају године. Урађено је испитивање ученица о нивоима и врстама насиља, а 

поводом дана вина и љубави и испитивање о поимању партнерских односа и 

понашања у везама. Ученице незваршних разреда су попуњавале социометријски 

упитник, у циљу планирања распореда по собама за наредну школску годину. 

У сарадњи са Филозофским факултетом у Нишу – Департман за 

психолоију, одржано је предавање Методе и технике учења и обављани разговори 

са 8 ученица у циљу превазилажења неуспеха и поправљању оцена.  

Сарадник је присуствовао састанцима васпитних група и реализацији 

васпитног рада заједно са помоћником директора за дом. Стручни сарадник увек 

има простора за унапређење сопственог рада, а од посебног значаја је рад са 

ученицима са којима постоји однос поверења, саветодавне активности значајне за 

унапређење процеса учења, решавање конфликата, али и мотивисање ученика за 

укључивање и партиципацију у домском животу; радионичарски рад са групама 

ученица и заједничко решавање проблема који се односе на мотивацију за учење, 

односе у собни колетивима, борбу против дискриминације и насиља, каријерно 

вођење и професионалну оријентацију кроз тестирања и предавања. 

Током 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, актива за развојно планирање, тима за каријерно вођење и тима 

за заштиту ученика од занемаривања, злостављања и насиља. У оквиру стручног 

усавршавања присуствоваво семинарима: Формативно оцењивање и његова 

примена у дигиталном окружењу и Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и 
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насиља. Присуствовала трибини Славице Ђукић Дејановић на тему „Депресивност 

код младих“ заједно са васпитачима и ученицама дома и преко платформе Чувам 

те прошла обуку „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемривања 

и дискриминације, злостваљања и насиља“. 

Са педагогом Дома ученика средњих школа Крагујевац обављан је 

менторски рад.  

         Оливера Првић Ерац 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Сагледавајући целокупан рад дома у протеклој школској години може се 

закључити да је Годишњи план и програм рада дома за школску 2021/22. 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 и преко вибер група, мејлова, онлајн састанака у циљу 

лакшег превазилажења потешкоћа.  


